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NY Uddannelse            Vanløse november 2020 

Tankefelt Terapi TFT/EFT og SQ Coaching          
 
Bliv uddannet og certificeret Tankefelt Terapeut og SQ Coach i foråret 2021, 
med ret til at praktisere TFT/EFT og SQ Coaching, samt ret til medlemskab af  
DETT. Vi starter tirsdag den 19. januar 2021 kl. 17.00. 
 
Info om TFT/EFT og SQ Coaching uddannelsen:  
Indhold og udbytte: 
 
*Du lærer at mestre Tankefelt Terapi og EFT (Emotionel Friheds Teknik er   
en videreudvikling af TFT, er perfekt til effektiv terapi med passende afstand i disse 
corona tider, da klienten selv tapper (banker) på akupunkturpunkterne)  
*Du lærer at mestre SQ Coaching, som er et effektivt redskab sammen med TFT/EFT.  
Læs mere om TFT og SQ Coaching på: www.houseofawareness.dk 
Vær opmærksom på at denne specifikke uddannelse endnu ikke figurerer på 
hjemmesiden.  
*Du lærer regressionsteknik, at gå tilbage i tiden og forløse traumer, fobier og angst 
m.m.m. 
*Du får viden om Metasundhed (Metamedicin, forbindelsen mellem psyke og krop. 
*Indføring i holistisk forståelse via Gefionmodellen: Krop, ernæring, energi, psyko-
sociale forhold og spiritualitet.   
*Der vil være masser af praktik og demonstrationer fra første studieaften.  
*Gode muligheder for personlig udvikling. 
*Udvikling af din forretning og din værktøjskasse. 
* Mulighed for god indtjening. 
 
Antal deltagere og coronaforholdsregler: 
Alle coronaforholdsregler vil blive overholdt og der vil max. være 9 deltagere på holdet, 
så vi ikke risikerer nedlukning. Medbring mundbind/visir, med mindre du er fritaget. 
 
Datoer: Tirsdage 19. januar, 26. januar, 2. marts, weekenden 13.-14. februar, tirsdage 
16. februar, 23. februar, 2. marts, weekenden 6.-7. marts og tirsdag den 16. marts.  
Alle tirsdage er fra kl. 17 til 21.30.  
Weekender: Lørdage fra kl 10 til 17 og søndage fra kl 10 til 16.  
 
Desuden: 4 sessioner med direkte individuel supervision, fordelt på 2 klienter. 
Hver session er af 1 ½ times varighed, 1 time med klient og ½ times supervision.  
Det giver i alt hvad der svarer til 10 hele kursusdage. 
Alle kursusaftener og -dage og alle individuelle supervisioner skal gennemføres og 6 
cases i alt skal gennemføres og beskrives. Nærmere info følger under uddannelsen. 
Endvidere skal al litteratur læses efter nærmere anvisning, for at erhverve retten til at 
blive certificeret TFT/EFT terapeut og SQ Coach. Denne certificering giver ret til at blive 
medlem af DETT, som er en organisation af alle som arbejder med TFT, EFT og 
tilsvarende metoder.  
Ved fravær skal det tabte indhentes individuelt efter aftale, og der betales separat for 
dette. Elevpris kr. 600,- pr. time.  
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Ønskes individuelle sessioner i forbindelse med uddannelsen, fås disse til elevpris 
gennem uddannelsen og to måneder efter sidste kursusdag.  
 
Anvendt litteratur:  
Lars Mygind og Hanne Heilesen, Tankefelt Terapi og EFT 
Arbejdsmanualen fra Heilesen og Mygind.  
Inna Segal, Kroppens hemmelige sprog 
Ole Vadum Dahl, Coaching og kunsten at leve 
Plus en arbejdsmappe med TFT- og andet materiale 
 
Jeg, Henrik Dilling, skaffer bogen og arbejdsmanualen fra Heilesen og Mygind, endvidere 
adgang til træningsvideo med Heilesen og Mygind.  
Prisen er kr. 750,- (Det er den pris som jeg betaler til H og M) som ikke er en del af 
uddannelsesafgiften, der betales direkte til Henrik Dilling.  
 
Pris: 
Prisen for private er kr. 12.900,- og for firmaer og institutioner er prisen  
kr. 20.000,- + moms.  
Dertil kommer omkring kr. 1200,- i alt for bøger og arbejdsmanual, bemærk at de 
1200,- ikke er inkluderet i uddannelsesafgiften. 
 
Beløbet betales før start på uddannelsen.  
Der er mulighed for at private kan betale over to gange mod et gebyr på kr. 500,-. Altså 
i alt kr. 13.400,- 
Første afdrag skal betales før uddannelsesstart og sidste afdrag skal betales før sidste 
uddannelsesdag/-aften.  
 
Forplejning: 
Der vil blive serveret kaffe, te, vand, frugt og snacks. 
Medbring gerne aftensmad til hverdagsundervisningen og frokost til weekenderne. Der 
kan købes med i nærområdet.  
Vi holder en halv times spisepause ved aftenundervisningen og max. en time ved 
weekendundervisningen. 
 
De bedste hilsener, Henrik Dilling 
 
SQ Coaching, bevidsthedstræning, kompetenceudvikling og stresshåndtering 
Psykoterapi og TFT 
Biopati/naturopati, helhedsanalyse og kostvejledning 
Sorg- og kriseterapi 
 
Uddannelse i TFT og SQ Coaching 
Sundhedscenter Vanløse 
Skjulhøj Alle 32, baghuset, 2720 Vanløse  
www.houseofawareness.dk 
www.skolenforsorgogkriseterapi.dk 
Tlf: +45 28 26 03 98 
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3 udtalelser fra nuværende elever: 
 
Glæd dig til TFT/EFT og SQ Coach uddannelsen i House of Awareness regi med 
Henrik Dilling, det vil aldrig slippe din bevidsthed.  I undervisningsforløbet er 
Henrik central person, leder, terapeut, teoretiker, supervisor og underviser.   
HDH er et meget sympatisk menneske, empatisk, kyndig og kompetent 
leder, indenfor mange forskellige psykoterapeutiske teorier og retninger.   
Derudover er HDH´s gruppe dynamiske undervisning og supervision omfattet af 
stor teoretisk viden med erfaring, indlevelse, respekt, ligeværdighed, livsglæde 
og humor, som er befriende for den studerendes indlæring, livskvalitet og 
livsglæde.  
Jeg giver derfor mine bedste anbefalinger til uddannelsen i House of Awareness 
regi. 
Tove Fisker, Sygeplejerske MPH                                                                                                                                                                       
Autoriseret Sorg og Krise terapeut fra House of Awareness 
Snart certificeret Tanke Felt Terapeut og SQ Coach fra House of Awareness  
 
 
 
Jeg er i gang med TFT/EFT og SQ coaching uddannelse hos Henrik Dilling. 
Uddannelsen giver mig en mulighed for selvudvikling, samt indblik i coachingens 
mange niveauer og nuancer. TFT OG EFT er en let tilgængelig metode til at 
bearbejde alt fra essentielle udfordringer til fobier mm. hos sig selv og i arbejdet 
med klienter. En ny verden åbner sig. Fantastisk. Tak Henrik. 
De bedste hilsener  
Kirsten Andersen, Områdeleder på Ålholmhjemmet.  
 
 
Henrik Dillings TFT/EFT og SQ Coach har været en sand øjenåbner for hvor 
meget man får med, og bliver i stand til at give andre, når man begynder at 
arbejde målrettet med sig selv, og kigge indad. Metoderne er forbløffende lette, 
effektive, og Henrik er en inspirerende og utrolig dygtig lærer og holdleder. Jeg 
vil anbefale alle, som vil arbejde med sig selv og gøre en forskel for andre, til at 
tage denne uddannelse og indre rejse. 
De bedste hilsener 
Victor, Cand.ling.merc., Konceptudvikler og musiker. 
 
 
 
  
 
 
  
  


