
Hvad	  koster	  det?	  	  
Hver	  lektion	  koster	  600	  kr.	  inkl.	  materialet.	  
Køber	  du	  alle	  6	  lektioner	  i	  Meridian	  online	  grundforløb,	  er	  prisen:	  3000	  kr.	  	  
Du	  kan	  altså	  spare	  600	  kr.	  
Konto:	  Nordea,	  kontonummer:	  1344	  -‐	  6447	  945	  817	  
Mobilepay:	  28	  92	  76	  42	  
	  
Hvad	  får	  du	  for	  pengene	  
Til	  hver	  lektion	  hører:	  

• 1	  Power	  point	  med	  lydfiler,	  bl.a.	  visualiseringer	  
• 1	  kompendie	  (pdf)	  med	  illustrationer	  og	  fotos	  
• 1	  opgave	  
• 1	  bevis	  på	  gennemførelsen	  af	  hele	  grundforløbet	  (svarende	  til	  50	  timer)	  
• Bevis	  på	  tillægslektionerne	  udstedes	  ligeledes.	  

	  
Hvordan	  kommer	  jeg	  i	  gang	  
Du	  mailer	  til	  Susanne	  Løfgren:	  mail@casu.dk	  
Du	  modtager	  information	  og	  bekræftelse.	  Så	  snart	  du	  har	  betalt,	  mailes	  materia-‐
let	  til	  dig,	  og	  du	  er	  i	  gang.	  Alle	  dine	  opgaver	  rettes	  igennem	  af	  lærer,	  og	  du	  får	  et	  
svarark	  tilbage	  til	  sammenligning,	  hvis	  der	  blot	  er	  små	  fejl.	  Ellers	  får	  du	  en	  uddy-‐
bende	  mail	  fra	  din	  lærer.	  

Center	  for	  
Alternative	  Sundhedsuddannelser	  (CASU)	  

Susanne	  Løfgren	  
Tlf:	  46	  40	  64	  22	  
mail@casu.dk	  	  
www.casu.dk	  	  

 
”Jeg	  er	  uddannet	  sygeplejerske.	  Fra	  1990-‐2016	  har	  jeg	  uddannet	  zoneterapeuter.	  I	  1996	  
blev	  jeg	  leder	  af	  Den	  Internationale	  Bachterapeutuddannelse,	  og	  jeg	  afholder	  mange	  
kurser	  og	  foredrag	  om	  Bachs	  Blomster.	  
Jeg	  har	  bl.a.	  udgivet	  3	  bøger	  om	  Bachs	  blomster	  på	  Forlaget	  Casu.dk	  
Siden	  1999	  har	  jeg	  tilbudt	  Anatomi	  online.	  
Få	  mere	  at	  vide	  på	  www.casu.dk	  	  
Vi	  arbejder	  hele	  tiden	  på,	  at	  vore	  kursister	  er	  tilfredse	  og	  glade	  for	  vore	  kurser/studier”.	  
Varm	  hilsen	  fra	  Susanne	  Løfgren	  

Meridianlære	  online	  

	  
 
 
 

 
	  

For	  alle	  med	  lyst	  til	  at	  lære	  om	  energisystemet	  
	  

Casu.dk	  



Fordele	  ved	  Meridian	  online	  
	  

• Du	  læser	  stoffet,	  når	  det	  passer	  ind	  i	  din	  kalender	  
• Du	  indsender	  dine	  opgaver	  til	  supervision	  
• Dine	  opgaver	  rettes	  af	  kvalificerede	  lærere	  
• Du	  får	  tilsendt	  opgaver	  og	  kompendier,	  efterhånden	  som	  du	  afleverer	  
• Du	  har	  mulighed	  for	  at	  stille	  evt.	  spørgsmål	  ved	  hver	  lektion	  
	  

Hvem	  kan	  læse	  meridian	  online	  
	  
Alle	  kan	  få	  glæde	  af	  at	  lære	  noget	  om	  kroppens	  energisystem.	  
Dels	  kan	  man	  bruge	  denne	  viden	  til	  at	  holde	  sig	  selv	  rask/i	  bedre	  balance,	  og	  
ofte	  kan	  man	  med	  de	  indlærte	  akupressur-‐punkter	  fjerne	  akutte	  smerter	  f.eks.	  i	  
ryggen.	  
Studiet	  egner	  sig	  til	  alle,	  men	  søges	  især	  af:	  

• Biopatstuderende	  
• Massører	  
• Zoneterapeuter,	  der	  ikke	  har	  haft	  dette	  fag	  
• Qi	  gong	  lærere/studerende	  
• Kranio-‐sakral	  terapeuter	  
• Tankefeltsterapeuter	  (du	  lærer	  om	  de	  punkter,	  man	  bruger)	  
• Folk	  der	  arbejder	  med	  Lifewave	  plastre	  
• Ernæringsterapeuter	  
• Bachterapeuter	  
• Kurset	  er	  et	  basiskursus	  og	  kræver	  ikke	  forudgående	  viden,	  så	  det	  er	  	  

åbent	  og	  vedkommende	  for	  alle	  med	  interesse	  for	  holistisk	  behandling.	  
	  
Dette	  studie	  gør	  det	  muligt	  at	  erstatte	  meridianlære	  som	  klasseundervisning.	  
Indholdet	  svarer	  til	  50	  timers	  undervisning,	  som	  er	  det	  antal	  timer,	  man	  oftest	  
tilbydes,	  når	  man	  f.eks.	  studerer	  på	  en	  zoneterapeutskole.	  
	  
	  
	  
	  

Hvordan	  er	  studiet	  opbygget	  
	  
Der	  er	  6	  lektioner	  i	  grundforløbet	  med	  tilhørende	  kompendier	  og	  lette	  op-‐
gaver.	  Der	  er	  ikke	  eksamen	  i	  faget.	  Kursusbevis	  udstedes,	  når	  du	  har	  fuld-‐
ført	  grundforløbet	  (de	  6	  lektioner).	  
Lektion	  1	  
Introduktion	  til	  faget,	  begreber,	  de	  første	  4	  af	  14	  meridianer.	  	  
Akupressurpunkter.	  
Lektion	  2	  
De	  næste	  4	  meridianer,	  akupressurpunkter.	  
Lektion	  3	  
De	  sidste	  4	  meridianer,	  akupressurpunkter,	  de	  2	  overordnede	  meridianer.	  
Lektion	  4	  
Organur,	  5	  element	  teori	  m.m.	  
Lektion	  5	  
De	  5	  elementer	  fortsat,	  hovedpinepunkter	  m.m.	  
Lektion	  6	  
Hvordan	  kan	  man	  bruge	  sin	  viden	  i	  praksis.	  Eksempler	  på	  sygdomme	  m.m.	  
	  
Lær	  hvordan	  musklerne	  hænger	  sammen	  med	  organerne	  
Du	  kan	  tilkøbe	  endnu	  2	  lektioner,	  hvor	  42	  musklers	  relation	  til	  organer	  gen-‐
nemgås.	  Du	  får	  tilsendt	  specielt	  muskelkompendie	  til	  disse	  lektioner.	  	  
Meget	  egnet	  for	  massører.	  	  
	  
Lær	  hvordan	  du	  kan	  behandle	  organer	  gennem	  zonepunkter	  på	  fødderne	  	  
Du	  kan	  gennem	  endnu	  en	  lektion	  lære	  organ-‐zonepunkter	  på	  fødderne,	  så	  
du	  kan	  komme	  dybere	  med	  dine	  behandlinger	  af	  dig	  selv	  eller	  andre.	  
	  
Specielt	  for	  zoneterapeuter	  
Måske	  har	  du	  hørt	  om	  mit	  system,	  One	  Point	  Reflexology.	  Her	  sammen-‐
sætter	  man	  de	  zoner,	  man	  nu	  engang	  har	  lært,	  med	  viden	  om	  meridianlæ-‐
re.	  Du	  lærer	  at	  lave	  genveje	  og	  reducere	  antal	  af	  zoner	  samt	  at	  se	  tingene	  i	  
en	  helhed.	  Dette	  tillæg	  kan	  også	  bruges	  af	  zoneterapeuter,	  der	  ikke	  	  har	  
læst	  meridian	  online,	  men	  har	  viden	  andet	  sted	  fra.	  	  
One	  point	  Reflexology	  består	  af	  2	  lektioner	  med	  tilhørende	  kompendie.	  


