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EFTMR-Terapeut
En Game Changer inden for traumeterapien!
Cremen af energipsykologien samlet i en visionær
sundhedsfaglig grunduddannelse. EFTMR-traumeterapeutuddannelsen opfylder krav til både momsfritagelse samt RAB.
Men en terapeut-uddannelse er da dyr?
EFTMR-terapeut-uddannelsen er nytænkende og helt unik i
sammensætning af fag. Uddannelsen er økonomisk ligestillet
med andre sundhedsfaglige grunduddannelser som fx zoneterapi
og akupunktur. Hvorvidt denne målsætning fastholdes, er endnu
uvist, men lige nu er det blot en fordel for dig.
Unik mulighed for at erhverve en traumeterapi-uddannelse til en
vanvittig god pris, der ikke blot er en traumeterapeutuddannelse, men også en sundhedsfaglig grunduddannelse.
EFTMR-terapeutuddannelsen klæder dig på til at møde dine
klienter med metoder, der går langt ud over den traditionelle
samtaleterapi.
Vi tilstræber at uddanne Danmarks bedste traumeterapeuter og
vi mener, vi har Danmarks stærkeste sammensætning af fag alle lette at integrere i enhver arbejdsmodel .

Vi forventer, at du er engageret, flittig og motiveret, og du vil
efterfølgende stå med en uddannelse, der kan løfte dig højt i
såvel dit personlige liv som dit professionelle arbejdsliv.
Vores kursister kan til enhver tid indhente individuel supervision
og støtte under uddannelsen, når eller hvis behovet melder sig.
En uddannelse, hvor du har mulighed for at deltage i de enkelte
moduler i DIT tempo - dog er max. tidsramme 3 år.
Skal du være vores næste kursist?
Grib chancen og vær med på en unik
traumeterapeutuddannelse, der forventer at sætte nye
standarder inden for moderne traumeterapi.
Merit er mulig for flere fag.
OBS. – for at opnå RAB og momsfritagelse skal du ligeledes
gennemføre anatomi, fysiologi, patologi og psykologi.
Disse fag er IKKE en del af din uddannelsespris.
OBS 2. modul af din holistiske kostvejlederuddannelse er
obligatorisk. Venue 2022/2023: Mallorca. Dit held? Alle udgifter
for dit ophold er dækket i din uddannelsespris – også fly.
Din undervisning kun af certificerede og godkendte undervisere.
Moral og etik, høj standard og kvalitet er højeste prioritet.
Kort intro til fag nedenfor:
Yderligere uddybning af samtlige fag kan findes på
www.energipsykologidanmark.dk

EFT-TAPPING - EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE

MATRIX REIMPRINTING OVERBYGNINGER:

EFT er din basis. I uddannelsen er der 3 EFT moduler:

Matrix Reimprinting: Stress, angst, depression. Bliv en stærk, empatisk og
dedikeret terapeut, der kan favne dine klienter med respekt for dig selv. Lær
psykisk førstehjælp til stress, angst og depression. 2 dage.

Basis EFT niveau 1 + 2. Din basis til uddannelsen. Multiple choise udføres
hjemme Kan gentages x 1 ganske gratis under forløbet. Anbefales. 3 dage.
EFT niveau 3: Avanceret/spirituel EFT-overbygning. Bliv endnu skarpere på
din EFT. Spirituelle vinkler skaber endnu mere dybde og kant på metoden.
2 dage.
EFT-børnekonsulent: En helt unik overbygning, der giver dig en vifte af
specialredskaber i dit arbejde med børn og unge. Redskaber, der kan
bruges som terapeut og privat. 2 dage.

MATRIX REIMPRINTING:
Matrix Reimprinting: Guldægget inden for moderne traumeterapi. Matrix
Reimprinting når ind, hvor så mange andre modaliteter giver op – et helt
unikt redskab til den personlige udvikling, men også til den professionelle
behandler/terapeut.
Med Matrix Reimprinting lærer du at tilgå traumer uden traditionel
taleterapi – hurtigt og effektivt, når du ind til kernen. En transformerende
metode, der kan ændre dit liv. Din underviser er Skandinaviens eneste
Matrix Reimprinting træner. Kan gentages x 1 ganske gratis under dit
uddannelsesforløb. Anbefales. 4 dage.
Matrix Reimprinting Master Class: Inkluderer live demos og multiple choise
test in plenum. Det er her, du virkelig vokser - bliver skarp I dit arbejde som
traumeterapeut. 2 dage.

Matrix Reimprinting; Pengeflow: Essentielt til jer, der skal ud og levere den
bedste version af jer selv et marked fyldt med behandlingsmetoder. 1 dag.
Matrix Reimprinting: Din fødselsrejse. Overraskende mange traumer kan
føres tilbage til vores måde at komme ind i livet. Når vi først får taget hul
her, myldrer det ofte frem. Vi vil undersøge, om der er noget at komme efter
før, under og efter din fødsel. Dybt transformerende i vores forældre/barnrelation og en gamechanger inden for fødselstraumer og
fødselsdepressioner. 2 dage.
Dit perfekte parforhold: Hvad forhindrer dig i at finde det perfekte forhold
uden at dømme, separere og konkludere? Hvad har du besluttet dig om dig
selv og alle andre? Hvor sidder du fast, der forhindrer dig i at modtage og
ikke give (k)ærlighed, fortrolighed, hengivenhed, sex…? Når du finder vejen
ind til dig selv, finder du vejen til alle andre. 2 dage.

METASUNDHED OG TRE, MATRIX LYDTERAPI
Metasundhed:
Vil du være ekstra skarp terapeut, kommer du ikke uden om
Metasundhed. Analysemodellen, der giver klienten en større forståelse for
ubehag, symptomer, og hvordan de kan transformeres. Lær at identificere
de forskellige sygdomsaspekter, konflikter, symptomer;
stressfase/regenerationsfase, organer/hjernelag, mikroorganismer. Hav en
stærk analysemodel klar, når din klient træder ind af døren. 2 dage.

TRE – Rysteterapi, No Stress Code og den polyvagale teori.
Et naturligt supplement til din traumeterapeutiske uddannelse. Vi kobler
denne blide forløsning af traumer fastlåst i kroppen ind over vores EFT og
Matrix Reimprinting. No stress Code hægtes på for at styrke din evne til at
stimulere de naturlige rystelser, som din krop slipper med TRE, der i al sin
enkelthed består af 7 simple øvelser. Lær at selvregulere og forstå kroppens
sprog, hvor du kommer i kærlig kontakt med din krop i et trygt miljø, hvor du
bliver grebet, hvis behovet melder sig. Dit nye selvhjælpsredskab. 2 dage.
Matrix Lydterapi:
Vi har alle vores unikke frekvens, vi vibrerer fra, men i takt med stress og jag
i hverdagen, kommer vi ofte ud af sync. Via denne workshop kommer du i
kontakt med dig selv, din urlyd og lukker via stemmens kraft og kroppens
klang op for blokeringer, der har låst dit system og dine ressourcer inde.
Vi benytter klangskåle, syngeskåle, stemmegafler, gongs og en lang række
andre klangredskaber. En kraftfuld workshop, som flere kursister ganske
enkelt vælger at gentage. Dette dog forbundet med merpris.
OBS Disse redskaber er stærkt vanedannende. Små hold af max 6 personer
ad gangen. 2. dage.
Holistisk kostvejleder (50 timer):
Modul 1 – Danmark - Basisforståelse af kost og kostens betydning, biopati,
elektromagnetisme, ny forskning. 3 dage.
Modul 2 – Mallorca. Vi arbejder holistisk og inddrager bl.a. Ayurveda. Et
ophold, der er en sand lease for krop, sind og ånd fyldt med værdifulde
redskaber til dig og dine klienter. Vi vil så vidt muligt inddrage naturen,
således daglig meditation, de 5 Tibetanere samt mulighed for trekking. Max
7 dage.
Klinikvejledning:
Dette fag er påkrævet for at blive lønsums-registrere/momsfritagelse/RAB.

Kurset indeholder bl.a. Skats regler vedr. moms, registrering af lønsum samt
regnskab, lovgivning og forhold vedr. RAB-godkendelse, Datatilsynets
lovgivning vedr. journalføring og opbevaring, regler vedr. markedsføring af
sundhedsydelser, div. myndigheder, forsikringsforhold, betalingsforhold,
terapeutens rolle, hygiejne, arbejdsforhold, Koda afgift og div. andre
udfordringer, som du ikke selv har tænkt i forbindelse md at starte din egen
klinik. 1 dag.
Emotionel hjælper træning:
Her lærer du at bistå, støtte, gribe klienten, når behovet herfor opstår. Du
kan frit vælge mellem 3 dage eller 4 dages træning.
Journalføring og mundtlig eksamen:
35 dokumenterede klientcases.
10 dokumenterede egen-sessioner fra medkursister.
Mundtlig eksamen baseret på eksamensjournal bestående af 5 sessioner
med eksamensklient.
Pris:
Samlet pris: 38.000 kr. 40/47 dages undervisning. Merit kan fratrækkes.
3.000 kr. ved tilmelding, restbeløb kan betales i rater op til 18 måneder.
Sundhedsfaglig uddannelsesdel: Anatomi 100 timer, Fysiologi 100 timer,
Sygdomslære 100 timer, Psykologi 50 timer – vi hjælper dig med
uddannelsesmuligheder og pris (det gode tilbud) – merit naturligvis mulig.
Førstehjælpkursus:
Denne udgift pålægger dig. Ca. 550-600 kr. Vi hjælper dig med at finde dit
undervisningssted.
KONTAKT OS: www.traumeterapeuter.dk

