
Uddannelsen	EFT	Practitioner/TFT	
Tankefeltsterapeut	

København
På EFT Practitioner /TFT 
Tankefeltsterapeut uddannelsen lærer du 
grundprincipper i EFT/TFT og 
METAsundhed

Hvordan man kan arbejde med fysiske 
problemer

Hvordan man kan finde kerneproblemer

EFT/TFT til følelsesmæssige problemer –
traumer

EFT/TFT til børn

Demonstrationer og øvelser

Professionel adfærd

Etik og ansvar

EFT Practitioner /TFT Tankefeltsterapi og 
METAsundhed har fundament i 
menneskets ur biologi, hvor fra der 
bygges bro mellem følelser, oplevelser, 
overbevisninger, fysiske symptomer og 
psykiske ubehag/problemer. 

Som terapeut afsted kommer denne 
forståelse, at give din behandling et 
anderledes holistisk billede, som er 
meningsfuld for dine klienter. Når klienten 
forstår denne sammenhæng, øges 
chancen for at der kan ske helbredelse på 
alle planer.

Dato og sted Københavvn, Roskildevej 46, 2000 
Frederiksberg

Tider er på alle moduler:

Starttid dag 1 og 2 10-17

(modul 1) 11+12 september 2021

(modul 2) 09+10 oktober 2021

(modul 3) 13+14 november 2021

(modul 4) 29+30 januar 2022

Mere info på: http://www.martinhejlesen.dk
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København
Du lærer

På denne uddannelse lærer du, 
indenfor en terapeutisk ramme, at 
hjælpe klienter til at forstå deres 
sygdom i et METAsundheds-
perspektiv.

Du vil blive indviet i hvordan vi og 
vores hjerne, har udviklet os igennem 
evolutionen. Du vil få en større indsigt i 
hvorfor vi har udviklet de enkelte 
organer, der styres af et af de fire 
hjernelag, samt hvilket relæ der styrer 
hvilket organ.

Det vil gøre dig meget bedre til at 
forstå både din egen og dine klienters 
proces. EFT Practitioner/TFT 
Tankefeltsterapi og 
METAsundhed/metamediciner noget 
for dig, hvis du ønsker at forbinde 
videnskabelig præcision med 
selvansvar, selvforståelse og større 
bevidsthed.

Du vil slutte af med at modtage et 
certifikat, nye værktøjer og helt sikkert 
en rygsæk lettere.

Kravet for at blive certificeret EFT 
Practitioner /TFT Tankefeltsterapeut 
uddannelsen er, at du aflevere 5 
godkendte case.

Pris  i alt   15900 kr.  Depositum 5000 
kr. hejlesen@hotmail.dk Betaling: 
Reg: 9860 Konto: 686808 

Alle uddannelsesforløb foregår i 4
moduler af 2 dages varighed, altså i 
alt 8 dage. 

På uddannelsen vil der indgå 
meditation, detox og kostvejledning.

Underviser: Martin Hejlesen       
META-Health master trainer

Mere info på: http://www.martinhejlesen.dk
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