
 

EFTMR-Terapeut-Uddannelsen 

Velkommen til EFTMR-terapeutuddannelsen, En ny sundhedsfaglig 
grunduddannelse, der i den grad er en game changer inden for traumeterapien. 

En uddannelse, der skal skabe et nyt afsæt i forhold til at bygge bro mellem det 
etablerede system og det alternative.  

Du kan se frem til dygtige, kærlige og støttende medkursister og uddannede 
terapeuter, der jævnligt dukker op i vores uddannelsesmiljø  

OBS: Du bedes snarest kontakte Anette Hansen, formand for ZCT i forhold til at 
blive optaget i ZCT, som er vores brancheforening. Prisen er ca.  500 kr. årligt. Dette 
er MEGET vigtigt i forhold til din kommende RAB-godkendelse.                                       
Mht. merit for anatomi, fysiologi, patologi og psykologi - kontakt Anette – øvrige fag 
kontakt mig.  

 

Kontaktinfo: 

Anette Hansen 
ZoneConnection 
Søndre Badevej 4E, st, 4600 Køge 
Tlf.nr. : 21 49 07 79 
(tirsdag + torsdag  8.00-10.00)  
 www.zct.dk  - mail@admin@zct.dk 
 
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 18 måneder 
(med mindre andet er aftalt).  

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.  

OBS! Du vil ikke modtage dit endelige eksamensbevis, før hele uddannelsen er betalt 
og samtlige fag inkl. anatomi, fysiologi, patologi og psykologi er gennemført.  

http://www.zct.dk/
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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: 

EFTbasis niveau 1 + 2 – Introduktion til Matrix Reimprinting inkl. test, 30 
timerEFTniveau 3, avanceret EFT, 16 timer  

EFTbørnekonsulentoverbygning, 16 timer 

Matrix Reimprinting practitioner, 32 timer 

Emotional hjælper træning – EFTbasis 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. Denne kan udføres hjemme.  

Kostmodul overbygning, 24 timer (ophold Mallorca med alt inkl. – også fly) 

TRE: Traume Releasing Exercises, 2 basisdage (16 timer)  

Matrix Remprinting – Pengeflow (8 timer) 

Stemmens kraft, kroppens Klang (16 timer) 

Matrix Reimprinting: fra Ånd til materie (Matrix Birth Reimprinting) 16 timer    

Matrix Reimprinting: Angst, stress og depression, 16 timer 

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

Metasundhed, 16 timer 

Klinik, 10 timer 

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

http://www.energipsykologidanmark.dk/


 

Du finansierer selv anatomi, fysiologi, patologi (At work online kører ofte tilbud til 
5.000 kr. + og 2.500 kr. + for psykologiundervisning + eksamensgebyr)   

DDZ 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. Masser af fordele – hør nærmere). 

Andre skoler, der er godkendt i DK, hør nærmere. 

OBS. Sundhedsfagligt personale m.fl. kan opnå merit – hør nærmere herom.    

Førstehjælpskursus min 6 timer under din elev-tid: Dette betales af kursist. Ca. pris 
550-600 kr. Hør nærmere om uddannelsessted.    

 

Ud over ovenstående fag, skal du gennemføre: 

Modtage 10 egen-behandlinger af forskellige EFTMR-terapeuter (swap med dine 
kollegaer) 

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

Afsluttende eksamensjournal min 10 sider 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. Det er KUN muligt at gennemgøre disse under 
uddannelsesforløbet uden beregning. Efterfølgende kan gentages ved betaling 
(gengangerpris). 

 

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 

 

Glæder mig til at byde dig velkommen til en uddannelse, der ikke blot er visionær og 
ambitiøs, men hvor vi vil arbejde intenst for at få fodfæste med følgende tioltag i 
rækkefølge:                                                                                                                           
Momsfritagelse                                                                                                                                          
RAB                                                                                                                                             
Godkendelse som behandlingsmetode i Sundhedsforsikringer i DK                                    
Tilskud fra Sygesikringen Danmark 

 

Kursuspris inkl. ophold en uge, lige nu Mallorca 1 uge – Destination kan blive en 
anden i en udfordret tid, men mål er Mallorca: 38.000 kr.  

Mulighed for ekstra uddannelse for EFTMR-terapeutstuderende: 

EFT Børneambassadør-uddannelsen: 8 timer – kun 1.000 kr. for EFTMR-studerende. 

Holistisk kostvejledereksamen (2 timer-uden hjælpemidler) – 1.000 kr. 

 

 

Nedenstående flip returneres til Energipsykologi Danmark:  

Jeg bekræfter hermed ovenstående uddannelsesforløb hos Energipsykologi Danmark 

Jeg har indbetalt                          kr. ved kursusstart og skal betale i alt 38.000 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: 

 

 

Dato + Underskrift  


