
SLIP DIT UBEHAG  

og mestre dine følelser og dit liv! 

2 dages grundkursus i 

Tankefeltterapi (TFT) og Emotionel 

Friheds Teknik (EFT)                         

D. 11. og 12. marts 2023 i Hobro 

Kunne du tænke dig at blive klogere på dig selv og lære et værktøj, der kan lindre eller fjerne 

enhver form for ubehag på kort tid og med varige resultater? Som fjerner negative følelser og 

overbevisninger? 

På disse 2 dage lærer du alle basisteknikkerne indenfor tankefeltterapi (TFT/EFT), som er et 

yderst effektiv selvhjælpsværktøj, der er let at lære og anvende for helt almindelige mennesker. 

Endvidere får du indsigt i det at være sensitiv - udfordringer og styrker, samt hvordan du kan 

arbejde med disse samt dit selvværd.  

Du lærer at behandle dig selv og dine nærmeste for de mest almindelige ubehag både psykisk og 

fysisk. Undervisningen veksler ml. teori, praksis, selvbehandling og på andre. Behandlingen virker 

gennem aktivering af visse meridianpunkter, kombineret med samtale og fokus på ubehaget 

Med tankefeltterapi kan man effektivt behandle: Stress, Afhængighed, Traumer, Panik/angst 

anfald, Sorg, Skyldfølelse, Tandlægeskræk, Fobier, Depression m.m.  

PRAKTISK INFO: Inden kurset modtager du grundbogen, som vil være godt at læse inden kursus 

start samt kigge på din tidslinje, som du modtager.  

                                    

DATO OG TID: Lørdag d. 11. marts kl. 9.00 – 16.30. Søndag d. 12. marts kl. 9.00 – 16.30. 

 

ADRESSE: Lupinvej 5, 9500 Hobro.  

Der serveres kaffe/te, vand, lidt snaks. Frokost skal du selv medbringe. Der er køleskab! 

MEDBRING: Frokost, indendørs sko, 1 pude og evt. et tæppe. (Mundbind). Skriveblok og blyant! 

PRIS: Kr. 2500. Gentagelse af kurset kr. 1.500. I tilfælde af Corona får du pengene retur. 

Tilmelding inden d. 1. februar modtag gratis PODCAST SindsRo til en værdi af kr. 200. 

UNDERVISER: Tankefeltterapeut og META Health Master Jette K. Mortensen. 

TILMELDING: JKM@Tanke-feltet.dk eller tlf. 6178 5744 senest d. 1. marts   
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