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Når vi mødes med blidhed og kærlighed, husker vi hvor,  
vi kommer fra, og hvem vi er. 
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Hvad er One Point terapi (OPT) 
OPT er en holistisk metode, hvor man nærer og støtter alle personlighedens 4 legemer: Det 
fysiske, det æteriske (meridianer, chakraer, akupressurpunkter), det emotionelle (følelserne) og 
det mentale (tankerne). 
Healingen kommer fra Sjælen, derfor vil der være en del timer, hvor man lærer om i de åndelige 
legemer, herunder Sjælen. 
Man lærer, hvordan disse energier påvirker os, og hvordan Sjælen sætter gang i processerne, som 
påvirker sind og krop.  
Man arbejder både praktisk fysisk og intuitivt med inspiration fra sin højere bevidsthed (Sjælen). 
One Point er en metode, som kan bruges til personlig og spirituel udvikling hos en selv og evt. til at 
hjælpe andre med at finde deres vej. 
Uddannelsen tager udgangspunkt i en fremtidsrettet behandlingsform, hvor man i højere grad 
anvender energi-terapi. 
En af grundpillerne i uddannelsen er, at ubalancer er meddelelser og 'gaver', som vi kan lære at 
lytte til og modtage uden kamp. 
 

Metoden består af flere redskaber 
 

o Den terapeutiske samtale, hvor hjælperen (terapeuten) stiller sig til rådighed for klientens 
proces. 

o Gennem samtalen sætter man mål for sit liv, netop nu og langsigtet.  
o Målet danner grundlag for den Sjælskurs, man sætter sig. 
o Hensigten er, at energierne i alle personlighedens legemer’retter sig ind’ efter den 

Sjælskurs, der er sat af modtageren af behandlingen. 
o Der arbejdes både i praksis og intuitivt efter afslutning af samtalen og målsætningen. 
o Let berøring eller healing gennem udvalgte fodzoner og akupressurpunkter. 
o Bach Blomsterremedier til at støtte sindet (tanker og følelser). 
o Meditation og intuning på sit sjælsplan. 

 

 
 

I One Point Terapi 
behandler man de 4 
legemer: 
Det fysiske, æteriske, 
emotionelle og mentale 
felt. 
På denne måde næres alle  
dele af personligheden. 
 
Kun gennem 
bevidstgørelse kan 
sundhed fremmes. 
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Hvordan er uddannelsen opbygget? 
Uddannelsen er udformet således, at man gradvist over 20 måneder lærer alle  
de nødvendige redskaber i One Point metoden at kende. 
Vi gennemgår de 4 legemer, og du lærer metoder, som kan nære disse. 
Vi bygger videre på den holistiske One Point metode og underviser i Sjæl og Ånd, og hvordan man 
få adgang til det intuitive plan. 
 
Der undervises i flg. fag/emner: 
Anatomi/fysiologi (relevant for metoden), zonepunkter på fødderne, æterisk energi, bl.a. gennem 
meridianlære og 5 element teori, psykologi med vægt på den terapeutiske samtale, Bach 
Blomsterremedier (Trin 1 og Trin 2 på Bachterapeut-uddannelsen indgår), åndsvidenskab med 
bl.a. esoterisk psykologi, teori om Sjæl og Ånd, chakraer, drømmenes betydning, healing og 
meditation. 
Der er både teoretisk og praktisk undervisning, hvor man øver på hinanden og har lettere 
hjemmeopgaver. Lærerne er erfarne og benytter 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. 
 
 
 

 
Du lærer gode akupressur-punkter, der kan skabe flow i din krop. 

 
 
Da One Point uddannelsen er helt ny og ikke tidligere er set på uddannelsesmarkedet, er det svært 
at sætte den ind i en ’kasse’. Det er både en fysisk behandlingsmetode med zoneterapi/akupressur 
som redskab, en næsten fuldendt Bachterapeut-uddannelse, et 50 timers meridiankursus, en ny 
healeruddannelse, og et personligt og spirituelt udviklingskursus med en masse viden om Sjæl og 
Ånd. 
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Hvad kan man bruge uddannelsen til? 
Målet er, at deltagerne lærer, hvordan man gennem samtale og healende behandling kan 'åbne 
op' for først og fremmest sin egen og siden andres Sjælsenergi. 
Ved at arbejde fra Sjæl til Sjæl kan man hjælpe andre hen imod at genskabe/vedligeholde sin egen 
sundhed. 
Når man forstår hensigten bag sygdom og kriser, er man bedre stillet, end hvis man tror, at alt er 
tilfældigt. 
De, der deltager, kan blive guider for andre mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv og 
dette effektive 'hjælp til selvhjælps-system'. 

 
Underviserne er erfarne terapeuter og lærere 
 

 

 
Susanne Løfgren (1954) 

 
Susanne er uddannet sygeplejerske, zoneterapeut, 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 One Point Terapeut metoden vokset frem. 
Dertil en hel del intuitive oplevelser, der gør, at One Point 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 
(helhedsbehandling). 
 
 
 
 

http://www.casu.dk/shop
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Susanne Løfgren fortæller om baggrunden for One Point metoden 
” I 1990 fik jeg en overraskende 'åbenbaring'. Kort fortalt fik jeg besøg af et overjordisk, kærligt lys 
i 3 timer, hvor jeg fik serveret en plan for en ny form for zoneterapeutuddannelse (krop-sind-ånd 
ind i zoneterapien). 
Efter 2 1/2 mdr. var den udviklet, og har kørt frem til 2014, hvor jeg blev syg og fik en tiltrængt 
tænkepause. 
Et af resultaterne blev, at jeg ophørte min zoneterapeutskole efter 19 hold. Jeg troede, at jeg 
fremover kun skulle undervise i One Point Reflexology, som er et 2 dages efteruddannelse for 
zoneterapeuter. 
 
Lyset kom tilbage 
Det troede jeg på, indtil d. 22 sep. i år (2018) hvor jeg pludselig midt i formiddagskaffen fik besøg 
af det samme lys, som hjalp mig med at starte min skole i 1990. 
Jeg blev inspireret til at lave en One Point uddannelse, som er en holistisk uddannelse med 
koncentratet af alt, hvad jeg har lært og erfaret gennem en lang karriere. 
 
Jeg var total uforberedt, men glædelig overrasket. Det giver så megen mening, 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 forstår at 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 skabe præcis dét, som har plads i mit hjerte, uden at tænke 
traditionelt omkring uddannelser”. 
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Den anden underviser er Susan Kristiansen 
 

 
Susan Kristiansen (1958) 
 
 

Susan Kristiansen er uddannet Energiterapeut, Zoneterapeut og Bachterapeut. 
Hun har gennemgået esoterisk og spirituel træning på Arcane School i London, fra 1998 til 2008, 
her under esoterisk healing, esoterisk psykologi, de 7 stråler og esoterisk astrologi.  
Susan arbejder med drømmetydning baseret på Jungs teori og praksis.  
Hun underviser i rette menneskelige relationer i virksomheder og på arbejdspladser. 
 
Susanne om Susan: 
Susan er en dejlig ven og kollega, der har inspireret vore kursister på Casu siden opstarten 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. 
 
 

Hvad siger vore kursister om os 
Det er altid svært at sætte ord på selv, 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 deltagerne 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 opgave at uddanne One Point terapeuter, og vi glæder os til at 
møde dig. 
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Filosofien bag 

 

 
 
 
Vi er begge inspireret af flere forskellige vise mennesker, men er især dybt forankret i Dr. Bachs 
filosofi omkring sundhed/sygdom: 
Sygdom skabes af en konflikt mellem personligheden og Sjælen. 
Dette citat fra Dr. Bach betyder, at hvis vi ikke lever i overensstemmelse med den, vi dybest set er, 
kan der opstå ubalancer i både sindet og kroppen. 
Når vi lever et stresset liv, hvor der ikke er plads til at være i naturen, fordybelse og meditative 
oplevelser, kan vi blive både syge og kede af det. 
Ved at hjælpe først os selv og siden andre med at finde ind til, hvad konflikterne er opstået af, kan 
vi finde vejen til sundhed. 
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. 
 
Vi vil bl.a. lære dig, hvordan man opnår balance i sindet! 
 

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 
supervision 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 i dette 
'hjælp til selvhjælps-system'. 
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Hjemmearbejde 
Man skal være indstillet på at dygtiggøre sig gennem lettere hjemmearbejde og ved at hjælpe 
andre undervejs i forløbet. Dette kan sagtens tilpasses en hverdag med job. 
 

Supervision 
Deltagerne skal deltage i en obligatorisk supervision á 1 times varighed. 
Dette foregår via Skype eller telefon.  
Den ene halvdel af holdet kommer hos Susan Kristiansen, og den anden halvdel hos Susanne 
Løfgren.  
Dette aftales i løbet af de første weekends. 

 
Merit 
Da uddannelsen lægger op til, at vi arbejder i grupper, er det vigtigt, at man kommer alle 
kursusgange. 
Hvis du i forvejen har Bachuddannelsens Trin 1 og/eller Trin 2, og ingen af disse kurser er mere 
end 5 år gamle, kan du ansøge om merit. Du kan få et fradrag på 1200 kr. pr. trin. 
Har du taget hele Bachuddannelsen og stadig arbejder med remedierne, kan du få merit for de to 
weekends, hvor der er Trin 1 og Trin 2. Du kan få et fradrag på 1200 kr. pr. trin. 
Send en forespørgsel til Susanne på mail@casu.dk  

 
Pris 
Den samlede pris er 47.500/50.000 kr. 
Man betaler 2.500 kr. pr. måned gennem 19 måneder + 2.500 kr. ved tilmelding.  
Der betales også, selvom man bliver syg en af weekenderne.  
Man hæfter for hele forløbet efter første weekend, hvor der skrives kontrakt, hvis man ønsker at 
fortsætte. 
Spar! 
Kan du betale det hele på én gang, kan du spare 2.500 kr., 
hvorved prisen bliver 47.500 kr., der betales ved tilmelding. 
 

Tilmelding 
Man sender en mail til Susanne Løfgren for at oplyse, at man gerne vil med på holdet. 
Man er sikret sin plads, når man har betalt 1. rate på 2.500 kr. til enten mobilepay: 46831 eller  
Konto: 2403-6447945817 (Nordea). 
 

Kontakt  
Arrangør: Casu v/Susanne Løfgren 
mail@casu.dk Mail er den hurtigste vej til kontoret ☺ 
www.casu.dk  
 

Sted 
Dette er endnu ikke afgjort, men målet er, at det skal være smukt, stille, have en god energi og 
ligge på Sjælland. Vi vil hjælpe hinanden med kørsel til og fra stationer. 

 

mailto:mail@casu.dk
mailto:mail@casu.dk
http://www.casu.dk/
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Datoer og pensum 
 
Undervisere: Susan Kristiansen (SK) og Susanne Løfgren (SL). 
Alle dage kl. 10-17. 

 
2019 

 
d. 26-27/1  Præsentation  SK + SL 

Vi sætter kursen (målsætning) 
Deling i gruppen 
 

 d. 23-24/2  Målsætning opfølgning  SK + SL 
Samtalen 
Meditation 

 
 d. 23-24/3  Den fysiske krop + kost  SL 

Ernæringsfysiologi 
   Din indre kostvejleder 
   Spisevaner, vægt 
 
 d. 27-28/4  Sundhedsfilosofi  SK+SL 

Samarbejdet med din krop 
 

d. 25-26/5  Den æteriske krop  SL 
Meridianlære 1. 

 
d. 22-23/6  Meridianlære 2.  SL 

5-elementteori 
 
 d. 17-18/8  Psykologi 1   SK 

Nervesystemets ana/fys. 
 

d. 21-22/9  Psykologi 2   SK 
Bevidsthed 1   
Æterisk felt 
 

d. 26-27/10  Bach Trin 1   SL 
 

 d. 23-24/11  Zoneterapi 1   SL 
Organlære 
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2020 
 

d. 25-26/1  Midtvejs-status  SK+ SL 
Målsætning 
 

d. 29/2-1/3  Zoneterapi 2.   SL 
Hormonsystemet 
 

d. 28-29/3  One point 1.   SL 
  

d. 25-26/4  Psykologi 2   SK 
Bevidsthed 2 
Det intuitive plan/drømme 
  

d. 23-24/5  Bach Trin 2   SL 
 

d. 20-21/6  Sjæl og Ånd 1.  SK 
Meningen med livet 

 
d. 22-23/8  Sjæl og Ånd 2.  SK 

   Guider og indre kræfter    
 

d. 26-27/9  One Point 2   SL 
   Healing    
 

d. 24-25/10  Naturens kræfter  SK + SL 
At lege, være kreativ 

 
d. 21-22/11  Afslutning   SK + SL 

Opsamling 
Fremtiden 
 

 


