
EFTMR-Traumeterapeut-uddannelsen 
Velkommen til EFTMR-Traumeterapeutuddannelsen, En sundhedsfaglig 
grunduddannelse, der bygger på faglighed og kvalitet og en sammensætning i fag, 
sætter nye standarder inden for traumeterapien. 

Vi er samarbejdende skole med Danske Terapeuter og har et tæt samarbejde. 

Du kan se frem til dygtige, kærlige og støttende medkursister og uddannede 
EFTMR-Traumeterapeuter. 

Du vil ligeledes blive inviteret ind i vores FB-gruppe, når du har tilmeldt dig 
uddannelsen.   

OBS: Du bedes kontakte Lotte Odsgaard, sekretariatschef hos Danske Terapeuter i 
forhold til at blive optaget i foreningen. Prisen er ca.  550 kr. årligt. Vigtigt i forhold 
til RAB. Det anbefales, at du tilmelder dig, når du har gennemført dit første kursus. 
Du bedes informere Energipsykologi Danmark, når du er tilmeldt, så du kan blive 
registreret.                                         

Kontaktinfo Danske Terapeuter: 

Torvegade 1.1., 5000 Odense C, kontakt@dansketerapeuter.dk, tlf. 70278850 

 

Mht. merit for anatomi, fysiologi, patologi og psykologi - kontakt Mette Barfoed, 
telefon 24609837.  

 
Uddannelsesstart:  

Med mindre andet aftalt er pris 3.000 kr. ved tilmelding, som fratrækkes DIN 
uddannelsespris.  

Du indbetaler herefter beløb, vi har aftalt hver måned i forhold til pris på din 
uddannelse fratrukket evt. merit – du kan betale din uddannelse over 24 måneder.  

Beløb skal være indbetalt hver d. 1. i måneden, hvis ikke pålægges rykkergebyr senest 
en uge efter på 100 kr. 

Hvis du ikke reagerer på denne, pålægges et rykkergebyr på 200 kr., hvis du ikke 
reagerer på denne efter senest 2 uger, vil din betaling overgå til inkasso.  

 

mailto:kontakt@dansketerapeuter.dk


 

Du vil modtage certifikat på gennemført uddannelse, når du har været til afsluttende 
mundtlig eksamen. 

Du vil modtage dit endelige eksamensbevis, når uddannelsen er betalt, endelig 
eksamen gennemført og samtlige fag inkl. anatomi, fysiologi, patologi og psykologi er 
gennemført.   

Såfremt du springer fra uddannelsen, vil du betale FULD pris for de moduler, du har 
gennemført på det pågældende tidspunkt. Pris kan læses på Energipsykologi 
Danmarks hjemmeside. 

Hvis du efter 3 år stadig ikke er færdig med din uddannelse og ikke har deltaget i 
samtlige fag, er du ikke berettiget til refundering af evt. tilgodehavende. 

Uddannelsesmoduler kan læses på kalenderen på www.energipsykologidanmark.dk 

Du har max 3 år til at gennemføre uddannelsen. Du skal være påbegyndt 
sundhedsfaglige fag senest 1,5 år inde i din uddannelse. 

 

Uddannelsen indeholder: 

EFT Basis niveau 1 + 2 – Introduktion til Matrix Reimprinting inkl. test, 30 timer 

EFT Avanceret/Spirituel overbygning, 16 timer  

EFT Børneterapeut overbygning: 2 dages EFTkonsulentoverbygning, 16 timer 

Samt EFT Børneambassadør 8 timer 

Matrix Reimprinting practitioner, 32 timer – vi anbefaler, at du gentager dette modul 

Emotionel hjælper træning – EFT basis 24 timer eller Matrix Reimprinting, 32 timer 

Masterclass/Supervision Matrix Reimprinting 2 x 2 dage, 32 timer 

Kostmodul basis, 24 timer + skriftlig prøve test 6 timer – i alt 30 timer.                                 
Test udføres hjemme og fremsendes til Energipsykologi Danmark.  

Kostmodul 2, 24 timer (ophold Mallorca 1 uge med alt inkl. – også fly). Ønskes 
certificering til Holistisk Kostvejleder er påkrævet 2 timers prøve uden hjælpemidler. 
Dette er en mulighed, ikke et krav.    

TRE: Traume Releasing Exercises med No Stress Code og Den polyvagale Teori, 2 
basisdage (16 timer)  

http://www.energipsykologidanmark.dk/


Matrix Remprinting – Pengeflow (8 timer) 

Matrix Lydterapi (16 timer) 

Matrix Reimprinting: Din fødselsrejse 16 timer    

Matrix Reimprinting: Angst, stress og depression, 16 timer 

Matrix Reimprinting – dit perfekte (par)forhold, 16 timer 

Metasundhed, 16 timer 

Klinikvejledning, 10 timer 

Du finansierer selv dit førstehjælpskursus (Røde Kors) koster typisk 600 kr. for 
kursus min. 6 timer – inkl. hjertestarter.  

Du finansierer selv anatomi, fysiologi, patologi og psykologi. Merit er mulig. 
Konsulter Mette Barfoed for muligheder – alternativt kontakt Lotte, Danske 
Terapeuter.    

Vi har indgået aftale med DDZ i Herning, der tilbyder samlet kursustilbud, hvor det 
er muligt at deltage fysisk på psykologi i Herlev samt online for øvrige fag - alle 4 
kurser inkl. eksamen (350 timers undervisning til 13.500 kr.). 

Ud over ovenstående fag, skal du gennemføre: 

Modtage 10 egen-behandlinger af forskellige EFTMR-terapeuter (swap med dine 
kollegaer. Du skal minimum swappe/bytte behandling med 5 forskellige kollegaer) 

Udføre 35 dokumenterede behandlinger (max 5 behandlinger på samme klient).  

Afsluttende eksamensjournal min 10 siders journal - maskinskrevne, der redegør for 
et behandlingsforløb på samme klient over 5 sessioner. 

1 times afsluttende mundtlig eksamen med eksaminator sammen med din klient.     

 

Der er mulighed for at gentage din EFT basisklasse samt dit Matrix 
Reimprinting practitioner kursus x 1 helt uden beregning under uddannelsen. 
Anbefales! – Disse timer tilskrives dit eksamensbevis. Det er ikke obligatorisk, 
men kan ikke anbefales nok. Dette tilbud gælder kun under dit 
uddannelsesforløb.  

 

 



Der er fleksible mødetider i forhold til dit kursusprogram, men såfremt du 
flytter din mødedag, skal dette varsles min. 14 dage før, så kursusinstruktør kan 
besætte pladsen til en anden. Såfremt dette ikke overholdes, er der en afgift på 
1.000 kr. Ved sygdom kan fremsendes lægeerklæring, så bortfalder ovenstående 
afgift. 

 

Du kan indbetale til Energipsykologi Danmark på følgende måder: 

Nykredit Bank, registreringsnr. 8117, kontonr. 4358486 

Eller via mobile pay 39006 

Velkommen til en uddannelse, der ikke blot er visionær og ambitiøs, men hvor vi vil 
arbejde intenst for at få fodfæste med følgende tiltag i rækkefølge:                                                                                                                           
Momsfritagelse (for at opnå momsfritagelse skal dine sundhedsfag også være 
gennemført)                                                                                                                                         
RAB                                                                                                                                             
Godkendelse som behandlingsmetode i Sundhedsforsikringer i DK                                    
Tilskud fra Sygesikringen Danmark 

 

Nedenstående flip returneres til Energipsykologi Danmark, der efterfølgende vil 
underskrive og returnere kopi af flip til dig.   

 

Jeg bekræfter hermed ovenstående uddannelsesforløb hos Energipsykologi 
Danmark 

Jeg har indbetalt                          kr. ved kursusstart og skal betale i alt 45.000 kr.           
Det vil sige, at jeg mangler at betale                      kr.                                                                      
Jeg indbetaler således fast månedligt afdrag på kr.                 - sidste afdrag d.  

OBS. Mit uddannelsesforløb skal være afsluttet senest 3 år efter nedenstående 
dato inkl. samtlige fag jvf. kontrakt. Har jeg allerede sundhedsfaglige fag, skal 
mit uddannelsesforløb være afsluttet senest 2 å4 efter nedenstående dato: 

 

 

Dato + Underskrift  


