
Program2021

Uddannelsen til TFT & EFT 
terapeut i Hirtshals
9 dage på Hotel Skaga 
2-10. maj 2021



Program2021

INDHOLD	

Uddannelsen til TFT & EFT terapeut  3
Hvad får jeg ud af denne uddannelsen? 4
Rejseplan 5
Ankomst og indkvartering 5
Hotel Skaga 5
Udflugter, aktiviteter og oplevelser 6
Praktisk at medbringe på rejsen 6
Programmet dag for dag 7 - 8
Generelle betingelser og praktiske informationer 9
Arrangement 9
Pris 9
Prisen inkluderer 9
Ikke inkluderet i prisen 9
Depositum og tilmelding 9
Slutbetaling 10
Afbestilling 10
Afbestilling ved akut sygdom 10
Rejseforsikring 10
Deltagerens forpligtigelser 11
Nyttige links 11
Klima 11
Kontaktinformationer 11



3 Mygind Institute  /  2021 Hirtshals  / Tankefeltterapi/EFT terapeut udd. www.mygind.dk

Uddannelse til  
TFT & EFT terapeut  
på Hotel Skaga
Du får tre uddannelsemoduler undervist af Hanne og 
Lars Mygind. Hertil kommer mulighed for meditation, 
yoga, afslapning og forkælelse, frisk luft, og spa. Fra 
2-10. maj 2021  ialt 9 dage på Hotel Skaga. Eksamen 4-5. 
september i Danmark.

I løbet af opholdet undervises der i 3 moduler af tre, tre 
og to dages varighed. Der afsluttes med certificering som 
tankefelt/EFT terapeut når kravene hertil er opfyldt. Ud 
over at tage uddannelsen som tankefeltterapeut vil der 
blive mulighed for at beskæftige sig med andre behand-
lingsformer samt udveksle med de øvrige deltagere.

Vi bor på Hotel Skaga, 100 m fra en naturpark. Her vil alle 
tre moduler af uddannelsen blive afholdt, ligesom ugen 
vil blive krydret med masser af øvelse i TFT/EFT.

Turen kan blive meget intens så du skal være sund og 
rask for at tage af sted. Tal med Hanne eller Lars hvis du 
er i tvivl eller tager receptpligtig medicin. Vi vil ligeledes 
gerne høre om du har eller har haft psykiske diagnoser.

Hanne i lobbyen på Hotel Birke
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Hvad får jeg ud af 
denne uddannelse? 
Som deltager får du rig lejlighed til at trække på Lars’ og 
Hannes store erfaring i at behandle alle former for fysiske 
og psykiske ubehag.

Menneskeligt er det en fantastisk givende indre og ydre 
rejse hvor du bliver løftet til et helt nyt niveau.

Hvad lærer du?:
•   At være en empatisk og skarp terapeut fra et psykoterapeu-

tisk perspekstiv.
•   At stille de spørgsmål der skal til for at få din klient ind i  

følelsen.
•  At genkende om din klient er på vej ind i eller ud af følelsen.
•  At skabe holdbare resultater gennem cellulær healing.
•  At behandle de 20 mest almindelige problemer, som 
 klienter kommer med.
•  At behandle klienter som ikke kan komme ind i kroppen.

Herudover får du:
•  Adgang til Danmarks bedste supervision.
•  Set tingene lidt fra oven og ryddet op i din egen historie.
•  Tage et kvantespring både som behandler og menneske.
•   Indsigt i sammenhængen mellem fysiske symptomer og 

følelsesmæssige ubalancer.

Fridag

På fridagen er der mulighed for at tage på tur i området. 
Cykler kan lejes på hotellet og man kan cykle ind til Kiel eller 
ned til kanalen, hvor der også er mulighed for vinterbadning. 
Shopping genet kan også tilfresstilles, idet hotellet ikke er 
langt fra Designer Outlet Neumünster: https://www.mcar-
thurglen.com/outlets/da/de/Designer-Outlet-Neumuenster/
I outlet er der udover gode shoppingmuligheder også hygge-
lige cafeer og spisesteder.

Hotel Skaga
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REJSEPLAN
2/5 2021 kl. 12:00 ankomst til Hotel Skaga, du sørger selv 
for transport. Indtjekning på værelserne fra kl 15:00

10/5 2021 kl. 15:00 hjemrejse fra Hotel Skaga.

ANKOMST	OG	INDKVARTERING
Efter ankomsten kl 12:00 er der møde og værelserne for-
deles om eftermiddagen efter kl 15:00 HOTEL	SKAGA

Indkvartering på Hotel Skaga er i delt dobbeltværelse, 
mulighed for enkeltværelse med tillæg (kr. 2.000). Der er 
fuldpension, snacks, kaffe/te og drikkevand inkluderet i 
prisen. 

Hotel Skaga er et hotel, der ligger tæt på naturen. Her er 
der rigtig gode muligheder for at slappe af og nyde tilvæ-
relsen ind imellem undervisningsblokkene.

Hotellet er rent og lækkert og har en pejsestue hvor man 
kan hygge sig over en drink eller en kop varmt i godt sel-
skab.

Kursister arbejder Meditation

Restauranten på Hotel Birke



6 Mygind Institute  /  2021 Hirtshals  / Tankefeltterapi/EFT terapeut udd. www.mygind.dk

UDFLUGTER,	AKTIVITETER	OG	OPLEVELSER
Midt på ugen er der en undervisningsfri dag, hvor der er 
mulighed for andre aktiviteter .

PRAKTISK	AT	MEDBRINGE	PÅ	REJSEN:
Til 9 dages ophold kan det være vanskeligt at overskue, 
hvad man skal have med. Nedenfor er et forslag til  
pakkeliste.

•  Evt. medicin
• Evt. svømmebriller.
• Toilettaske
• Evt. ørepropper
•  Badetøj 
•   Noget behageligt, let og luftigt evt. med lange ærmer 
•   Varmt, vand/varmt/vindtæt tøj, sjal, trøjer, sweatshirt og 

evt. et joggingsæt.
•  Undertøj, t-shirts, bukser/nederdel o.s.v.
•   Sko. Vinter/ vandrestøvler er gode til ture hvor der skal gåes 

meget.
•   Papir og kuglepen/skrivegrej - andre materialer til  

kurset sendes inden kurset
•   Hotellet udleverer badehåndklæder til brug ved pool/spa

Plads til at slappe af
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PROGRAMMET	DAG	FOR	DAG:
På hotellet vil der dagligt blive serveret morgenmad om-
kring kl. 8.00. Frokost ca. kl. 13. Eftermiddagskaffe kl. 17.00 
og aftensmad kl. 19.30. 
Tiderne skal tages med forbehold for mindre justeringer. 

Der tilbydes havbad, yoga og meditation fra kl. 07.00 på 
undervisningsdage.
Vi begynder tidligt og får en masse ud af dagene. Der er 
mulighed for at hvile sig efter frokosten og inden efter-
middagens program begynder.

Vi tager forbehold for justeringer af programmet.

DAG 1
12.00 - 13.00  Modul 1 - dagens første undervisningsblok. 
15.00 - 19.00 Modul 1 - dagens anden undervisningsblok
20.30 Film (Såfremt vi får fat på et TV)

DAG 2
07.00  For de morgenfriske er der yoga og  

meditation de fleste undervisningsdage.
09.00 - 13.00  Modul 1 - dagens første undervisningsblok. 
16.00 - 19.00 Modul 1 - dagens anden undervisningsblok
20.30 Film (Såfremt vi får fat på et TV)

DAG 3
07.00  For de morgenfriske er der yoga og  

meditation de fleste undervisningsdage.
09.00 - 13.00  Modul 1 - dagens første undervisningsblok.

16.00 - 19.00 Modul 1 - dagens anden undervisningsblok.

DAG 4
07.00  For de morgenfriske er der yoga og  

meditation de fleste undervisningsdage.
09.00 - 13.00 Modul 2 - dagens første undervisningsblok.
16.00 - 19.00  Modul 2 - dagens anden undervisningsblok.
20.30  Film: 
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DAG 5
    

   Dagen er til fri disposition. 
  Mulighed for at øve TFT / EFT  

DAG 6
07.00  For de morgenfriske er der yoga og  

meditation
09.00 - 13.00 Modul 2 - dagens første undervisningsblok.
16.00 - 19.00 Modul 2 - dagens anden undervisningsblok.

DAG 7
07.00  For de morgenfriske er der yoga og  

meditation
09.00 - 13.00 Modul 2 - dagens første undervisningsblok.
16.00 - 19.00 Modul 2 - dagens anden undervisningsblok.

DAG 8

09.00 - 13.00  Modul 3 - dagens første undervisningsblok.
16.00 - 19.00 Modul 3 - dagens anden undervisningsblok.

DAG 9

09.00 - 13.00 Modul 3 - dagens første undervisningsblok.
14.00 - 15.00 Modul 3 - Afslutning.

Noget vi er begejstrede for ved hotellet:

Hotel Skagas motto: SPIS BEDRE - LEV BEDRE

Montra Hotels har i mange år haft fokus på at tænke og handle 
grønt – lige fra at spare på vandet til at bruge skånsomme rengø-
ringsmidler samt sortere vores affald – og alle vores 4 hoteller er 
Green Key-certificerede.

VELKOMMEN TIL Skaga SPA
KOM TIL OS FOR AT KOMME TIL DIG SELV.

På Montra Skaga Hotel tilbyder vi gode faciliteter og aktiviteter til 
vores gæster. Vi byder bl.a. på indendørs swimmingpool og fitness.
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Generelle betingelser  
og praktiske informationer

ARRANGEMENT
Uddannelsen er arrangeret af Mygind Institute. 
Bemærk venligst at alle spørgsmål vedr. rejsen og opholdet 
bedes henvendt til: Mygind Institute 
tlf. 70 278 288 eller hanne@mygind.dk

PRIS
Per person i dobbeltværelse på Hotel Skaga med eget bad 
og toilet, fuldpension med drikkevand, kursusmaterialer 
og undervisning: DKK 19.500. 
Mod ekstra betaling på kr. 2.000 kan man få enkeltværelse.

PRISEN	INKLUDERER

•  8 overnatninger på kursusstedet.
•  Morgenmad hver dag på kursusstedet.
•  Frokost hver dag på kursusstedet.
•  Aftensmad hver dag på kursusstedet.
•  Undervisning og kursusmaterialer.
•  Certificering og supervision på telefon/email
•  Fri adgang til tag-selv drikkevand.

IKKE	INKLUDERET	I	PRISEN
•  Rejseforsikringer
•  Udflugter.
•  Aftensmad på hjemrejsedagen
•  Andet personligt forbrug.

DEPOSITUM	OG	TILMELDING
•   Hurtig tilmelding til kontor@mygind.dk, anbefales da del-

tagerantallet er begrænset til max. 16 personer.
•   For at være sikker på deltagelse, opkræves det  

fulde beløb på kr. 19.500 per person ved tilmelding.  
Betales til Mygind Institute som sender faktura.  
Efter den 15. april 2021 skal det fulde beløb betales  
senest 48 timer efter tilmelding.

•   Aftalen er bindende for begge parter, når depositum er  
rettidigt modtaget.

•   Med indbetaling af depositum bekræfter deltageren  
samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte  
og/eller i programmet oplyste vilkår for rejsen.

•  Ved tilmelding fremsendes en depositumfaktura.
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SLUTBETALING
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest  
den 1. april 2021 til Mygind Institute.

AFBESTILLING
Med mindre andet er anført gælder følgende:
•   Mere end 60 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb  

refunderes mod et fradrag af DKK 5.000 pr. person.
•   60-30 dage før afrejsen: Det indbetalte beløb refunderes 

mod et fradrag af  60% af rejsens pris mindst DKK 5.000 pr. 
person.

•   30-7 dage før afrejsen: 20% af rejsens pris refunderes.
•   Mindre end 7 dage før afrejsen: Den rejsende har ikke krav 

på godtgørelse. Herefter er det indbetalte beløb tabt.

AFBESTILLING	VED	AKUT	SYGDOM
Ved afbestilling pga. akut sygdom tilbagebetales kursus-
gebyret med fradrag af kr. 1200,-.  
Sygdom skal dokumenteres overfor Mygind Institute 
inden rejsen påbegyndes.

Præmie for afbestillingsforsikring er inkluderet i rejsens 
pris.

REJSEFORSIKRING
Rejseforsikring er ikke inkluderet i uddannelse, og for god  
ordens skyld oplyses at det gule sygesikringskort ikke 
dækker rejser til Kiel, så du skal have lavet det
blå EU sygesikringskort hos din kommune. 

Vi anbefaler at deltageren undersøger sine eksisterende 
forsikring for hvordan vedkommende er dækket og evt. 
tegner supplerende eller ny rejseforsikring.

Spa i Hotel Skaga
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DELTAGERENS	FORPLIGTIGELSER
Mygind Institute påtager sig intet ansvar for følgerne af 
afgivelse af ukorrekte oplysninger, som vi ikke har haft 
mulighed for på forhånd at tage højde for. 
Evt. udenlandske statsborgere bør konsultere deres  
ambassader eller konsulat.

NYTTIGE	LINKS
www.tankefeltterapi.dk  www.mygind.dk

Hanne MygindLars Mygind

Mygind Institute
Skovbrynet 1, Tornby
9850 Hirtshals

tel: +45 70 278 288
hanne@mygind.dk
www.mygind.dk 
www.tankefeltterapi.dk


