
Denne behandlingsform er ikke tidligere 
set på kursusmarkedet. 

Det er både en fysisk behandlingsmetode med 
zoneterapi som redskab, et meridianlære-kursus, 

en fuldendt Bachterapeut-uddannelse, 
en ny healer-uddannelse, og et personligt 

og spirituelt udviklings-kursus. 
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Holistisk Terapi er en metode, hvor man lærer at 
nære og heale alle personlighedens 4 legemer: 
Det fysiske, det æteriske (meridianer, chakraer, 
akupressurpunkter), det emotionelle (følelserne) 
og det mentale (overbevisningerne/tankerne).

Holistisk Terapi er en terapiform, men også et 
effektivt redskab, som kan bruges til personlig 
og spirituel udvikling for en selv og til at hjælpe 
andre med at finde deres sandhed/sundhed.

Du lærer gennem uddannelsen, hvorfor vi bliver 
syge eller kommer i ubalance, og hvad vi kan 
gøre for at blive sundere på alle planer.

En af grundpillerne i metoden er, at ubalancerne 
i form af sygdom og psykisk uligevægt er med-
delelser og gaver, som vi kan lære noget vigtigt 
af.

Den lektie, der skal læres, giver større bevidst-
hed om, hvem vi er. Sygdom kan også lære os 
at lytte mere til vores sjæl, den højere bevidst-
hed.

Du lærer derfor, hvordan du kan bruge din in-
tuition, din sjælskontakt til at heale dig selv og 
andre. 

Hvad er Holistisk Terapi

Kurset tager udgangspunkt i en fremtidsrettet behandlingsform, 
hvor man i højere grad anvender energi-terapi.

•	 Der	arbejdes	både	i	praksis	og	intuitivt.
•	 Den	 terapeutiske	 samtale, hvor terapeuten 

stiller sig til rådighed for klientens proces er 
central i Holistisk Terapi. 

 Du bliver først og fremmest samtaleterapeut 
ved at følge uddannelsen.

•	 Gennem	samtalen	sætter	man	mål for sit liv, 
netop nu og langsigtet. 

 Du lærer at hjælpe andre med at sætte en 
kurs i deres liv, hvilket forebygger forvirring.

•	 Da	der	kan	være	en	 læring i ubalancer, for-
søger man at hjælpe klienterne med at finde 
denne læring.

•	 Bach Blomsterremedier kan støtte sindet 
(tanker og følelser) og på denne måde arbej-
de på årsagsplanet. 

 Du får et meget effektivt redskab gennem at 

følge alle tre trin i Bachterapeut-uddannel-
sen.

•	 Samtalen	afsluttes	med,	at	klienten	kommer	
på briksen, hvor en let berøring eller healing 
gennem udvalgte fodzoner og akupressur-
punkter gives. På denne måde manifesterer 
man helt ind i kroppen de mål og den læring, 
samtalen har åbnet for.

 Du lærer de vigtigste organzoner og aku-
pressurpunkter, som har vist sig effektive i 
denne behandlingsform.

•	 Meditation og intuning på sjælsplanet kan 
vælges som redskaber i Holistisk Terapi. 

 Du lærer at bruge disse enkle metoder til at 
hjælpe dine klienter med at skabe nye og 
sundere overbevisninger og finde indre ro 
og svar.

Metoden består af flere redskaber
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I Holistisk Terapi behandler man de 4 legemer gennem 
kontakt til sit sjælsplan. På denne måde næres og heales 

alle dele af personligheden. Kun gennem nærvær kan sund-
hed fremmes. Energi-terapi bliver fremtidens ’medicin’.

Krop - Energi - Sind - Sjæl
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På Casu er vi inspireret af forskellige spirituelt bevidste mennesker, men vi er især dybt forank-
ret i Dr. Bachs filosofi omkring sundhed/sygdom. Dr. Bach sagde bl.a., at man skal behandle 
personen, ikke sygdommen. Med det mente han, at de fysiske symptomer ofte opstår af 
følelsesmæssige ubalancer men også af negative overbevisninger eller tankeformer. Derfor 
skal man ofte finde årsagen til fysisk sygdom i sindet.
 Det betyder også, at hvilken sygdom klienten end lider af, er det på det overordnede plan 
behandlingen af sindet, der er vigtig for os. Behandlingen af sygdomme på det fysiske plan 
med kost og ernæring m.m. er naturligvis stadig essentiel (alle legemer skal næres), og vi vil 
henvise til læge, ernæringsterapeut, osteopat, heilpraktiker eller andre for nærmere hjælp.
 Casu’s filosofi er, at både krop og sind skal behandles og næres, og denne teori er den 
røde tråd gennem hele uddannelsen.

Et andet citat fra Dr. Bach har inspireret os:

“Sygdom opstår som en konflikt mellem personlighed og sjæl.”

Dette betyder, at hvis vi ikke lever i overensstemmelse med den, vi dybest set er, kan der opstå 
ubalancer i både sindet og kroppen. Det er det, han kalder konflikten.
 Når vi lever et stresset liv, hvor der ikke er plads til at være i naturen, fordybelse eller medi-
tative oplevelser, kan vi blive både syge og kede af det. Når vi glemmer, at vi er sjæle, der er 
fyldt med kærlighed, glæde og har viden om, hvad der er sandt for os, mærker vi det som 
utilfredshed eller sygdom. 
 Ved at hjælpe først os selv og siden andre med at finde ind til, hvilken konflikt, der har 
skabt ubalance, kan vi finde vejen til sundhed.

Filosofien bag undervisningen på 

Casu
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Vi gennemgår de 4 legemer, og du lærer me-
toder, som kan nære hver enkelt af disse.

Vi bygger videre på metoden og underviser i de 
spirituelle energier, og hvordan man få adgang 
til det intuitive plan.  

Se pensumplanen sidst i denne brochure.

Der UnDervises i flg. fag/eMner
•	 Zoneterapi-punkter	på	fødderne
•	 Relevant	anatomi/fysiologi/sygdomslære
•	 Æterisk	energi,	bl.a.	meridianlære	og	5	ele-

ment teori
•	 Psykologi	 med	 vægt	 på	 den	 terapeutiske	

samtale
•	 Bach	Blomsterremedier	 til	 sindet.	Hele	den	

internationale Bachterapeut-uddannelse ind-
går. 

•	 Åndsvidenskab	med	bl.a.	esoterisk	psykolo-
gi,	teorier	om	Sjæl	og	Ånd,	chakraer.

•	 Healing
•	 Meditation.	Man	lærer	at	 ’tune	in’	på	sjæls-

planet.

Der er både teoretisk og praktisk undervisning, 
hvor man øver på hinanden og har lettere hjem-
meopgaver. Lærerne er erfarne og benytter 
både deres mange års erfaringer og viden men 
også deres intuition, når de underviser, hvilket 
betyder, at vi høj grad ’følger flowet’ i gruppen 
til gavn for deltagerne.

Gruppen	er	vigtig,	og	man	får	stort	udbytte	af	at	
dele sine erfaringer i en gruppe. 

Du vil opleve, hvor stærk gruppeenergien er, 
især når vi mediterer eller arbejder intuitivt.

Hvordan er forløbet opbygget?

Kurset er udformet således, 
at man gradvist gennem forløbet lærer 

alle de nødvendige redskaber i 
Holistisk Terapi at kende.
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Susanne Løfgren 

Susanne er uddannet sygeplejerske, zonetera-
peut, healer (England) og reg. Bachterapeut 
(England). 

Hun skabte sit firma Casu i 1990, først som 
zoneterapeutskole, siden også som stedet for 
Den Internationale Bachterapeut uddannelse i 
Norden. 
 Casu tilbyder bl.a. kurser i Meridianlære, 
One Point Reflexology for zoneterapeuter og 
Anatomi online	med	RAB-godkendelse.
 Casu har sit eget forlag, som har udgivet 6 
bøger, se mere på www.casu.dk/shop. 
	 Gennem	 at	 undervise	 i	 zoneterapi	 i	 25	 år,	
hvor også meridianlære og healing har indgået, 
og som leder af Bachterapeut-uddannelsen i 
Norden er Holistisk Terapeut kurset vokset frem.
 Dertil en hel del intuitive oplevelser, der 
gør, at metoden nu er klar til at komme ud i 
verden for alle, der har interesse i at hjælpe sig 
selv og andre med en holistisk metode (hel-
hedsbehandling).

sUsanne løfgren forTæller oM Bag-
grUnDen for HolisTisk Terapi
I 1990 fik jeg en overraskende ‘åbenbaring’. 
Kort fortalt fik jeg besøg af et overjordisk, kær-
ligt lys i 3 timer, hvor jeg fik serveret en plan for 
en ny form for zoneterapeutuddannelse (krop-
sind-ånd ind i zoneterapien). Første hold starte-
de	jan.	1991.	Gennem	25	år	havde	jeg	19	hold	
og udviklede One Point Reflexology, som er 
den holistiske og healende form for zoneterapi. 

lyseT koM TilBage
Jeg	troede,	at	det	var	forbi,	da	jeg	i	2014	blev	
syg.	Det	troede	jeg	indtil	2018,	hvor	jeg	midt	i	
formiddagskaffen fik besøg af det samme lys, 
som hjalp mig med at starte min skole i 1990.
 Jeg er blevet inspireret til at lave en Holi-
stisk Terapeut uddannelse, som er essensen af 
alt, hvad jeg har lært og erfaret gennem en lang 
karriere.
 Det giver så megen mening for mig, at alle 
disse mange års viden og visdom ikke skal gå 
i glemmebogen, men gives videre som led i 
fremtidens terapiformer.
 Fremtidens behandler vil være en, der for-
står, hvorfor mennesker bliver syge. En der kan 
bruge energimedicin og kan heale mennesker, 
så de kan komme videre i deres personlige og 
spirituelle proces.
 Jeg har givet mig selv frie hænder til at ska-
be præcis dét, som har plads i mit hjerte, uden 
at tænke traditionelt omkring uddannelser. På 
denne måde følger jeg min vej.
 Hvad er din?

Med blidhed og nærvær 
hjælper du andre med at huske, hvem de er. 

Susanne Løfgren

Underviserne :
erfarne terapeuter 
og lærere
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Susan Kristensen 
Susan Kristiansen er uddannet Energitera-
peut,	 Zoneterapeut	 og	 Bachterapeut.	 Hun	
har gennemgået esoterisk og spirituel træn-
ing på Arcane School	i	London,	fra	1998	til	
2008,	her	under	esoterisk	healing,	esoterisk	
psykologi, de 7 stråler og esoterisk astrolo-
gi. 
 Susan arbejder med drømmetydning 
baseret på Jungs teori og praksis. 
 Hun underviser i rette menneskelige rela-
tioner i virksomheder og på arbejdspladser.

sUsanne oM sUsan:
Susan er en dejlig ven og kollega, der har 
inspireret vore kursister på Casu siden op-
starten i 1990. Susan har så megen viden og 
visdom at øse af og formår at ‘få himlen ned 
på jorden’. 
 Hun får os til at forstå, hvem vi egentlig 
er, og hvordan vi kan blive aktører frem for 
ofre.

det er altid svært at sætte ord 
på egne færdigheder, men her er 
noget af det, vi får at vide: 

Vi er seriøse, erfarne, sjove, 
vise, vidende, realistiske, vi kan 
forklare dybe ting, så man kan 
forstå dem, vi formår at få del-
tagerne til at føle sig trygge og 
mødt, og vi kan hjælpe folk ud af 
kriser på en kærlig måde. 

selv føler vi os godt klædt på til at 
hjælpe andre med at hjælpe sig 
selv og andre, og vi glæder os til at 
møde dig.

Sundhed handler ikke om at 
stresse kroppen med uopnåelige 
fysiske mål, det er meget vigtigere, 
at sindet er i balance. 

Et sundt sind vil have lyst til sund 
levevis uden kamp.

Susanne Løfgren

Hvad siger 
vores kursister om os
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Merit
Hvis du er zoneterapeut
Kan	du	få	merit	for	Grundmodul	i	zoneterapi	og	
formentlig	også	for	Grundkursus	i	meridianlære.
Da du åbner op til følelser under en zonetera-
pibehandling, kan du få stort udbytte ved at ar-
bejde mere psykisk med dine klienter gennem 
at tage Den Terapeutiske samtale og Bachtera-
peut-uddannelsen. Ved at følge kurserne i Eso-
terisk Psykologi og Healing vil du forstå, hvorfor 
folk bliver syge, og hvad de lærer af deres syg-
dom. Du lærer også, hvordan du kan arbejde fra 
dit intuitive plan, hvorfra ’virkeligheden’ kan se 
anderledes ud end f.eks. den måde, vi har lært 
at behandle på.

Hvis du opnår merit for grundkursus i zonete-
rapi, sparer du 500 kr. Det samme gælder, hvis 
du opnår merit for grundkursus i meridianlære.

Hvis du er massør 
Kan	du	have	stor	glæde	af	at	tage	Grundmodul	i	
Zoneterapi	og	lære	organzonerne,	grundmodul	
i Meridianlære og bl.a. lære om musklerne sam-
menhæng med organ-energi. 
Da du ’løsner’ følelser under en massage, kan 
du få stort udbytte ved at arbejde mere psykisk 
med dine klienter gennem at tage Den Tera-
peutiske samtale + Bachterapeut-uddannelsen.
Ved at følge kurserne i Esoterisk Psykologi og 

Healing vil du forstå, hvorfor folk bliver syge, og 
hvad de lærer af deres sygdom. Du lærer også, 
hvordan du kan arbejde fra dit intuitive plan, 
hvorfra ’virkeligheden’ kan se anderledes ud 
end den måde, vi har lært at behandle på.

Hvis du er Bachterapeut
Du behøver naturligvis ikke at tage Bachuddan-
nelsen igen, og du får dermed merit for denne.
Men du kan have stor glæde af at lære metoder 
til	 at	 nære	 det	 fysiske	 legeme:	 Grundmodul	
i zoneterapi og at nære det æteriske legeme: 
Grundmodul	1	i	Meridianlære.	
Herudover vil du, der allerede er inde i Dr. Bachs 
filosofi, formentlig elske at deltage på Den Tera-
peutiske samtale + alle kurserne om Esoterisk 
Psykologi og kurset om Healing.

Har du allerede Trin 1 eller Trin 2 kurset, kan du 
spare 250 kr. på hver af disse.
Har du allerede Trin 3, kan du spare: 500 kr. 

Hvis du er en anden form
for terapeut
Læs om kurserne og kontakt evt. Susanne for 
vejledning i at sammensætte et godt forløb for 
dig.

Hvem kan deltage?
Målgruppen er mennesker, der intuitivt ved, at energibehandling er vejen frem. Man skal være åben 
for at lære mere om sammenhængen mellem krop-sind og sjæl.
Man skal også være villig til at arbejde med sig selv, naturligvis i et frit og trygt miljø og under supervi-
sion fra os to garvede terapeuter. 
Når man selv har gennemgået en dyb proces, vil man blive en bedre rådgiver for andre.

De, der deltager, kan blive guider for andre mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv med dette 
‘hjælp til selvhjælps-system’.
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Pris
Casu’s politik har altid været, at priserne 
skal være fair, så flest mulige kan være med.

Hele uddannelsen koster 27.000 kr., 
når man betaler hele beløbet på én gang *

ved ratebetalinger er prisen 29.000 kr.
Beløbet	betales	i	20	rater	á	1.450	kr.
1.	rate	på	1.450	kr.	betales	ved	
tilmeldingen, som er bindende.

Herefter betales hver den første i alle 
måneder	fra	1/10-19-1/4-21	inkl.	(19	rater).

Man betaler også, selv man er forhindret i at 
komme en undervisningsweekend.
Der er plads til maksimalt 12 deltagere.
Først-til-mølle-princippet gælder naturligvis.

*Denne pris gælder Hold 1. Prisen vil stige en smule, 

når Hold 2 starter.

Sted
Casu har fået nye lokaler på det smukke, 
Ledreborg Slot, i en sidefløj til slottet. 
Huset og omgivelserne emmer af energi, og 
vi har en skøn natur med fasaner og rådyr 
lige udenfor døren.
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Det fysiske legeme 
Her lærer du at behandle organzoner og lokal-
zoner gennem en blid form for zoneterapi.
Man arbejder 2 og 2 og øver på hinanden på 
kurset. 

ZoneTerapi MoDUl 1 
2 dage, i alt 14 timer 
Man lærer teknik, opvarmning, afslutning og at 
behandle organzoner.
d. 28-29/9-19

ZoneTerapi MoDUl 2 
2 dage, i alt 14 timer
Zonerne	 for	organer	og	 lokalzoner	 (f.eks.	ører,	
nakke, ryg m.m.) fortsat.
d. 26-27/10-19

HjeMMeopgaver
Beregnet til 10 timer + 30 timer online 
til anatomi.

Der vil være tegneøvelser med placering af 
zonerne efter hver lektion. Du skal beregne at 
læse zoneterapiteori om bl.a. reaktioner efter 
zoneterapi.
Opgaver og teoristof sendes som filer efter 
kurset. Herunder en skriftlig opgave, som skal 
sendes til din lærer for at blive rettet.
Du skal også læse relevant anatomi/fysiologi/
sygdomslære gennem det første halve år.
Vi har udarbejdet et specielt online forløb 

med den vigtigste viden om dette emne for 
samtaleterapeuter, der også skal forstå, hvordan 
den fysiske krop fungerer. 
Forløbet svarer til 30 timer online.

UnDervisningsMaTeriale 
Til grUnDkUrsUs i ZoneTerapi 
(inkluderet i prisen):
•	 Øvekort	til	alle	systemer	(fil)	
•	 Zoneterapiens	historie
•	 Reaktioner	efter	zoneterapi	(fil)
•	 Kontraindikationer	eller	hvad	skal	man	
 behandle med forsigtighed (fil)
•	 Hvordan	virker	zoneterapi	(fil)
•	 Video	hvor	zonernes	placering	demonstreres	

tilsendes efter hver lektion.

kursusplan for Hold 1 
(2019-2021)
Bemærk at kursusplanen er opdelt således, at du først lærer at nære den fysiske krop, herefter den 
æteriske, sindet og sjælen. Til slut bindes det hele til en smuk buket.

Susanne Løfgren er underviser på alle de dage, hvor ingen anden er nævnt.

alle kUrsUsDage er på lør-sønDage kl. 10-17.

Du bliver ikke uddannet zoneterapeut på dette kursus, 
men du lærer de vigtige organzoner, som skal bruges i den 
holistiske behandling.
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MeriDianlære grUnDMoDUl 1 
2 dage, i alt 14 timer
Introduktion til meridianlære, Yin/Yang begre-
bet,	intro	til	de	12	hovedmeridianer	+	de	2	over-
ordnede meridianer.
d. 23-24/11-19

MeriDianlære grUnDMoDUl 2 
2 dage, i alt 14 timer
Organur,	5	element	teori.	
Sygdomme	relateret	til	5	elementteorien.
Akupressurpunkter.
d. 18-19/1-20

HjeMMeopgaver
Beregnet til 10 timer
Du får tilsendt øve-cases og tegneøvelser, som 
skal indsendes til din lærer.

UnDervisningsMaTeriale Til 
grUnDkUrsUs i MeriDianlære
(inkluderet i prisen):
•	 Meridian-kompendie	 (50	 sider,	 pdf)	 og	 di-

verse øveark (pdf).
•	 Power	Point	shows	med	meridiantegninger,	

akupressurpunkter o.a. 

vi saMler TråDene
2 dage, i alt 14 timer
Du lærer, hvordan du kan sammensætte de ind-
lærte zoner, med det du har lært i meridianlære, 
bl.a. akupressurpunkter.
På dette tidspunkt har du fået redskaber til at 
forstå det fysiske legemes symptomers sam-
menhæng med det æteriske legeme.
d. 29/2-1/3-20

HjeMMeopgave
Beregnet til 2 timer 
Du skal besvare en enkelt opgave, som bliver 
rettet af din lærer.

Det æteriske legeme

DU lærer Bl.a. 

nogle goDe 

akUpressUr-pUnkTer, 

Der kan skaBe flow 

i Din krop.

På dette modul lærer du om det æteriske legeme, der ligger udenfor kroppen og gennemstrømmer 
denne med livsenergi (Qi). 
Man lærer at tolke signalerne fra energisystemet, og hvordan man kan lindre smerter m.m.
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Bachuddannelsens Trin 1
2 dage, i alt 14 timer
Dette er et introkursus for alle uden viden om 
Bach blomsterremedier. 
Her	indlæres	bl.a.	de	38	remedier	samt	Rescue	
Remedy	til	hverdagsbrug.
Efter Trin 1 kan du øve dig i at behandle dig selv 
og dine nærmeste.
d. 28-29/3-20

UnDervisningsMaTeriale 
Til BaCH Trin 1
Bogen Introduktion til Bachs Blomsterremedier 
(trykt	bog,	182	s.)	af	Susanne	Løfgren.
En smuk blomstermappe med relevante papirer.
Gavekort	på	600	kr.	til	hjælp	ved	køb	af	Bach-
produkter.
Ret	til	køb	af	Bachprodukter	en	gros	fremover.
Blomster øvekort til print.
Bevis fra Bach Centret.

Bachuddannelsens Trin 2 
2 dage, i alt 14 timer 
Her kommer man mere i dybden og lærer om 
Dr. Bachs Typeremedier.
Efter	Trin	2	kan	du	gå	i	gang	med	at	hjælpe	an-
dre med Bachremedierne.
d. 25-26/4-20

UnDervisningsMaTeriale 
Til BaCH Trin 2
(inkluderet i prisen):
En smuk blomstermappe med relevante papirer. 
Bachs	hæfte	De	12	Helbredere.

Sindet
På dette modul lærer du om det emotionelle (astrale) legeme og det lavere mentale legeme (tanke-
former). Du lærer metoder til at afbalancere personlighedens svære følelser og de mentale tanke-
former/overbevisninger, som styrer dit liv.

Vi lægger ud med at lære et unikt system, bestående af 38 homøopatiske blomsterremedier, 
som på en naturlig måde kan afbalancere sindet. Du får hele den internationale Bachterapeut-
uddannelse. 

regisTering
Hvis du ønsker det, kan du efter udarbej-
delse af opgaverne på Trin 3 ansøge om at 
komme med på en verdensomspændende 
liste for registrerede Bachterapeuter 
(Bach foundation registred Bach practi-
tioner). Denne titel gives af Bach Centret 
i england.
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HjeMMeopgaver
Beregnet til 10 timer 
Inden Trin 3 kurset skal du øve nøgleordene for 
de	38	remedier.

Bachuddannelsens Trin 3 
4 dage, i alt 24 timer 
Dette er det professionelle kursus, hvor du læ-
rer at udføre en Bachkonsultation bestående af 
samtale og udvælgelse af korrekte Bachreme-
dier.
Den sidste dag på kurset laves en skriftlig prøve 
i den basale viden om Bachterapi (Prøve 1).
d. 22-25/10-20 (torsdag-søndag)

HjeMMeopgaver
Beregnet til 20 timer 
Der	skal	laves	2	skriftlige	opgaver	indenfor	½	år	
efter Trin 3:
Prøve	2	er	en	samling	af	’breve’	fra	fiktive	klient-
er, som skal have svar fra dig, Bachterapeuten.
Prøve 3 består af 3 cases, du skal beskrive for-
løbet på.

UnDervisningsMaTeriale 
Til BaCH Trin 3
Mappe med en hel del materiale.
Bachs hæfte Helbred dig selv.

Psykologi
Vi kan ikke beskæftige os med sindet uden at 
have timer i psykologi.
Her vil du møde en lærer, som har arbejdet 
for Casu i mange år.

Den TerapeUTiske saMTale 
2 dage, i alt 14 timer 
Denne del giver dig de nødvendige redskaber 
til de samtaler, du skal have med dine klienter. 
Underviser: susan kristiansen
d. 6-7/6-20

HjeMMeopgaver
Beregnet til 10 timer 
Vi beder dig læse om udviklingspsykologi inden 
kurset i Den terapeutiske samtale.
Gælder	for	alle,	der	mangler	denne	viden.
Vi bruger en basisbog af Mette Schilling 
+ online opgaver.
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esoTerisk Psykologi 

inTroDUkTion Til MenneskeTs 
energisysTeM 
2 dage, i alt 14 timer 
Introduktion til energetisk anatomi, de 4 lege-
mer og chakrasystemet. Sammenhæng imel-
lem den fysiske krop og energisystemet, som er 
sjælens og bevidsthedens kanaler til at udtrykke 
sig i verden.
Underviser: susan kristiansen
d. 29-30/8-20

vores BeviDsTHeD og sjæl 
2 dage, i alt 14 timer 
Bevidsthedens og energifeltets sprog og 
chakrasymboler. Vi har fokus på, hvordan vores 
sjæl gennem bevidstheden forsøger at vejlede 
os og styre os i den rigtige retning.
Vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med vores 
sjæl, så vi får større og større overensstemmelse 
mellem hvem vi er, og hvad vi er her for.
Underviser: susan kristiansen
d. 26-27/9-20

Healing
2 dage, i alt 14 timer 
På dette kursus får du fat i dine healende ener-
gier. Vi arbejder med healing gennem fodzoner, 
på chakraerne, eller hvor vi inspireres til at lade 
energien flyde igennem. 

Du lærer at beskytte og rense dig selv.
Underviser: susanne løfgren
d. 21-22/11-20

UnDervisningsMaTeriale Til Healing 
(inkluderet i prisen):
•	 Diverse	 materiale	 om	 healing	 og	 beskyt-

telsesritualer

aT sæTTe sjælskUrs og få alle 
legeMer i sTørre BalanCe  
2 dage, i alt 14 timer 
På dette kursus lærer du, hvordan man ved at 
sætte sin kurs ud fra Sjælens hensigt, kan få per-
sonlighedens legemer (det fysiske, æteriske og 
sindet) til at rette ind. 
Vi ser på, hvordan man skelner mellem Sjælens 
hensigt og personlighedens illusioner.
Underviser: susanne løfgren
d. 23-24/1-21

UnDervisningsMaTeriale Til sjælskUrs 
(inkluderet i prisen):
Meditations lydfil (Mp3)

HolisTisk Terapi 
2 dage, i alt 14 timer 
Det er her, at alt det, du har lært gennem Ho-
listisk Terapi forløbet, bindes til den smukkeste 
buket – til en helhedsterapi, som hjælper men-

Sjælen
I dette modul lærer du om de finere legemer, bl.a. sjælen og det intuitive plan.
Disse bevidsthedsplaner kan man lære at kontakte og bruge bevidst i en holistisk terapi.
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nesker med at huske, at de er sjæle.
Underviser: susanne løfgren
d. 20-21/2-21

HjeMMeopgaver
Beregnet til 10 timer 
Du skal lave en skriftlig eksamensopgave, en 
case hvor du behandler en klient ud fra de ind-
lærte principper og beskriver forløbet. 

Marts	2021	er	der	ikke	undervisning,	da	den	skal	
bruges til den skriftlige opgave.

UnDervisningsMaTeriale Til 
HolisTisk Terapi 
(inkluderet i prisen):
•	 En	holistisk	journal,	som	du	kan	bruge	frem-

over (fil)

eksaMen
2 dage, i alt 14 timer 
Dette er afslutningen på forløbet. Du skal til en 
mundtlig eksamen ud fra den skriftlige case-
opgave. 

eksaMensBevis UDsTeDes
d. 17-18/4-21

sUpervision
Beregnet til 2 timer 
For at hjælpe dig til at blive dygtig skal du til 
supervision hos Susanne Løfgren 1 gang i løbet 
af uddannelsen. Dette aftales individuelt. 
Supervisionen	tager	ca.	2	timer	og	er	med	i	den	
samlede pris.

Kontakt
kursusarrangør susanne løfgren
mail@casu.dk  er hurtigste vej til kontakt.
T: 28927642 bedst ml. 9-10 med undtagelse
   af de dage, jeg underviser.
www.casu.dk  Her kan der læses om alle vore
   aktiviteter.

Informationsmøder
Der afholdes informationsmøder på Casu, 
Ledreborg	Allé	2b,	4320	Lejre	disse	dage:

d.	18/6-19	kl.	19-20
d.	22/6-19	kl.	15-16
d.	15/8-19	kl.	19-20
Tilmelding nødvendig til mail@casu.dk 

saMleT TiMeTal for UDDannelsen
Uddannelsen	er	på	324	timer,	
hvoraf	98	timer	er	online	eller	skriftlige	opgaver.

Kursusdatoer
2019
d.	28-29/9	
d.	26-27/10	
d.	23-24/11	

2020
d.	18-19/1
d.		29/2-1/3-
d.		28-29/3
d.		25-26/4
d.  6-7/6
d.		29-30/8
d.		26-27/9
d.		23-26/10	(4	dage)
d.		21-22/11

2021
d.		23-24/1
d.		20-21/2
d.		17-18/4
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