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Tankefeltterapi uddannelse for psykologer 

v. psykoterapeut Lars Mygind 
 
 
Nu udbydes der en certificeret uddannelse i Tankefeltterapi for psykologer i et samarbejde mellem 
Dansk Psykolog Forening, Kreds København-Frederiksberg og Dansk skole for tankefeltterapi/EFT. 
 
Tankefeltterapi (TFT) er det oprindelige navn for metoden. CT-TFT (Callahan Techniques Thought 
Field Therapy) handler om at stille en diagnose og derefter banke de rette punkter i den rigtige 
rækkefølge for at forløse ubehaget. En rækkefølge kaldes en algoritme. Du vil lære de mest 
almindelige algoritmer på kurset. 
 
EFT (emotionel frihedsteknik) er en metode, hvor man banker alle punkter, som man kender fra 
TFT, samtidig med at klientens fokus på problemet fastholdes med en sætning som præcist 
beskriver problemet. I denne metode udnyttes terapeutens intuition og nærvær til at skabe 
resultater. 
 
Teknikkerne i tankefeltterapi/EFT kan læres på en time, mens det tager år at mestre og facilitere. 
TFT/EFT kan bruges som et quickfix til hurtigt at lindre et ubehag, men TFT/EFT kan også bruges til 
at fjerne de dybtliggende årsager til følelsesmæssige og fysiske problemer. Det vil du lære på 
denne uddannelse. 
 
Efteruddannelsen består af 4 moduler af 2 dage, der strækker sig over 6 måneder. De fire moduler 
kan købes hver for sig eller samlet med en rabat. De efterfølgende moduler forudsætter de 
forgående. 
 
Undervisere: Lars Mygind er den førende indenfor Tankefeltterapi i Danmark. Han bragte som den 
første Tankefeltterapi til Danmark i 2002, og har indtil nu være med til at certificere mere end 400 
tankefeltterapeuter, inklusive psykologer og psykiatere. Lars Mygind har sammen med Hanne 
Heilsen i 2014 udgivet bogen ”Tankefeltterapi og EFT”, som er inkluderet i kursusprisen. Lars vil 
blive assisteret af autoriseret psykolog Maiken Peschard. 
 
Dansk skole for tankefeltterapi og EFT kombinerer, som den eneste skole, simpel TFT, EFT 
(emotionel frihedsteknik), Callahan Techniques-TFT, Matrix Reimprinting (en simpel 
regressionsteknik) og METAsundhed (en model som forklarer de symptomer, som ofte opstår, når 
der sker følelsesmæssige forandringer i ens liv). 
 
Kurset skal ikke forventes godkendt i Dansk Psykologforenings regi. 
 
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 2A+B / stuen AB 
(se nedenfor). Lokale vil ligeledes fremgå af tavlen med info, når du kommer ind i bygningen. 
Tid: 3-4/2, 17-18/4, 3-4/6 samt 21-22/8 2015 alle dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der 
er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: kr. 2900 inkl. moms pr. modul. Prisen er med moms og inkl. bog, manual samt forplejning. 
Ved køb af hele uddannelsen fra start er prisen kr. 10.500. Efter datoen for den bindende 



tilmelding, vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden for en 
uge fra denne dato. 
Tilmelding er bindende fra: den 15. december 2014 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi
9Eg  
Kursusgebyr returneres ikke v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til 
anden side. 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 15. 
oktober 2014, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du spørgsmål, 
kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
 
1. Modul – 3.-4. februar 2015 9-16, lokale 2A 
At lære grundprincipperne i TFT/EFT 
At se metoden demonstreret 
At få en oplevelse af effekten af TFT/EFT på klienter demonstreret af Lars Mygind 
At lære at facilitere klienter i selvbehandling 
At forstår vigtigheden af ro i tankerne, fredfyldthed i hjertet og lethed i kroppen som endepunkt 
for en behandling. Kommer fra Papez-MacLean Triune brain theory. 
Indføring i den teoretiske baggrund for tankefeltterapi fra kinesiologi, samtaleterapi, akupunktur, 
oplevelsesorienteret terapi og PeakStates terapi 
At kende begreberne SUD, OP, CPL, banketryk, bankehastighed, variation 
Let indføring i METAsundhed 
Behandling af angst fx for at tale i forsamlinger, forberedelsesangst, præstationsangst, 
eksamensangst, angst for at blive til grin/være en fupmager oa. 
At forstå alle har noget at arbejde med inklusive terapeuten 
TFT/EFT og projektioner 
Behandling af fysiske smerter 
Arbejde med TFT/EFT i grupper 
 
2. Modul - 17-18/4 2015 kl. 9-16, lokale stuen A 
Spørgetid til supervision siden første modul 
Behandling af akutte traumer 
Træning af at udøve øje, hånd, tale koordination, så man føler sig tryg ved at udføre TFT/EFT på 
fremmede 
Genvejsteknikker, hvordan man kan nøjes med kun at lave dele af øvelserne 
Praktisk færdigheds træning 2 og 2 
Behandling af afhængighed af fx alkohol, cigaretter, sukker, nyheder, heroin, morfin, medicin osv. 
Yderligere indføring i PeakStates terapi, som indeholder inspiration til at få hurtigere og mere 
holdbare resultater 
 
3. modul – 3.-4. juni 2015 9-16, lokale 2A 
Spørgetid til supervision siden andet modul 
Behandling af PTSD 
Matrix reimprinting, en effektiv regressionsteknik 
Spørgeteknikker - stemmeføring - provokation - overdrivelse 
Behandling af børn med indlæringsproblemer 
Eksamensskræk 
selvlærende grupper 3 og 3 
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Testimonial fra psykolog Atle Dyregrov, Ph.D., Spesialist i klinisk psykologi, kriseledelse, sakkyndig 
 
Tankefeltterapi er et viktig bidrag til min terapeutiske verktøykasse. Det er spennende at metoden nå gradvis 
får bedre forskningsbelegg. Som psykologer skal vi være kritiske og samtidig åpne for nye metoder som kan 
være til hjelp for dem vi møter i vår praksis. 
 
Testimonial fra psykolog Maiken Peschardt 
 
Jeg er autoriseret psykolog og uddannet hos Lars Mygind indenfor tankefeltterapi/EFT. 
 
Jeg har de sidste 4 år brugt TFT/EFT i mit virke som psykolog såvel som privat. TFT/EFT er et utrolig effektivt 
værktøj. Sammenlignet med almindelig samtaleterapi oplever jeg, at mine klienter hurtigere kommer i 
dybden med og får forløst deres problematikker. TFT er således en yderst effektiv metode til behandling af 
psykologiske problemer, som jeg vil anbefale til andre psykologer. 
 
TFT-uddannelsen er det bedste supplement til min psykologgrad og opbygningen med flere moduler, gør det 
muligt at praktisere i mellemtiden og efterfølgende få sparring. Dette med fokus på styrker og 
udviklingsmuligheder som facilitator. Efter uddannelsen har jeg oplevet, at jeg er blevet endnu bedre 
til blandt andet at facilitere komplekse situationer/problemstillinger med en lethed og med et stort overblik 
og jeg har oplevet så mange succeshistorier hos mine klienter, som også føler sig 'empowered' med disse 
enkle teknikker. 

 

4. modul – 21-22/8 2015 kl. 9-16, lokale stuen A 
Spørgetid til supervision siden tredje modul 
Repetition af deltagernes ønskede behov 
behandling med TFT/EFT over telefon 
behandling af selvmordstruede 
behandling af depression 
behandling af spiseforstyrrelser 
praktisk eksamen med klient fra gaden eller medkursister afhængigt af antal kursister 
 
Litteratur:  
"Tankefeltterapi og EFT" – 2014 af Lars Mygind og Hanne Heilesen – udleveres på modul 1 
”Din intelligente krop” af Susanne Billander 
”Manual for tankefeltterapi/EFT” udleveres på 2. modul 
 
Anbefalet læsning: 
”Sæt livet fri” af Nick Ortner - let amerikansk indføring til EFT 
”Væk Tigeren” af Peter Levine 
”Healing med hjertet” af Paula Courtau - introduktion til PeakStates terapi 
“Peak States of Consciousness: Theory and Applications, Volume 1: Breakthrough Techniques for 
Exceptional Quality...” by Grant McFetridge, Jacquelyn Aldana and Zivorad Slavinski (1 Mar 2004) 
“Peak States of Consciousness: Theory and Applications, Volume 2: Acquiring Extraordinary 
Spiritual and Shamanic...” by Grant McFetridge and Wes Gietz (1 Nov 2008) 
“Transform Your Beliefs, Transform Your Life: EFT Tapping Using Matrix Reimprinting” by Karl 
Dawson (1 Sept 2014) 
 
 

 


