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Casu Zoneterapeutuddannelse Hold 21, onsdag hver 2 uge 
One Point Reflexology - den nye tids zoneterapi 
 
Få en god uddannelse uden at låne penge i banken! Se vores rimelige pris på s. 11. 

Med baggrund i 25 år som zoneterapeutskole i konstant udvikling har jeg skabt One Point 

Reflexology, som er en effektiv og blid zoneterapimetode, der sætter fokus på relevante zoner, der 

kan opløse fysiske og psykiske blokeringer og understøtte kroppens og sindets evne til 

selvhelbredelse.  

Vi behandler hele mennesket, og som One Point zoneterapeut har du redskaber til at understøtte 

både følelsesmæssige og kropslige tilstande, bl.a. ved hjælp af zoneterapi, meridianlære, Bach 

Blomsterremedier, urter og meget andet. 

RAB godkendt 

Casu tilbyder en RAB * godkendt uddannelse. Kravene er 360 timer til selve 

zoneterapeutuddannelsen + 300 timer til anatomi/fysiologi/sygdomslære/farmakologi. 

Vi giver dig flere timer end kravene.  

* RAB står for Registreret alternativ behandler. Du kan efter endt uddannelse søge optagelse i en 

af disse zoneterapeutforeninger: FDZ, TKZ eller Zoneconnection, som alle kan RAB-registrere dig. 

Casu er kendt for 

o Den blide form for zoneterapi, der skåner både terapeut og klient 

o Vort speciale er at integrere krop-sind og sjæl i zoneterapien, kaldet One Point 

Reflexology 

o Bach Blomsterremedier, undervisning i naturlige blomsterpræparater til psykiske 

ubalancer. Du får Bachuddannelsens Trin 1 + Trin 2 med i prisen 

o Undervisningsdage foregår onsdag i ulige uger gennem 2 år, fra kl. 10-17.  

Se pensumplanen på sidste side. 

o Kvalitet, seriøsitet og humor  

o Og ikke mindst gode undervisere 

I brochuren kan du læse om 

o Uddannelsens opbygning i moduler 

o Fag der undervises i, datoer, undervisere 

o Anatomi/fysiologi/sygdomslære/farmakologi 

o Priser og andet praktisk 

Du er velkommen til at kontakte Susanne Løfgren for yderligere information. 

Tilmeld dig via mail@casu.dk 
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Zoneterapi Grundmodul  
8 onsdage dage á 7 timer (56 timer) kl. 10-17.  

Zoneterapi grundmodul 1 
Introduktion til zoneterapi, kort om zoneterapiens historie. 
Man lærer teknikker, opvarmning, afslutning og at behandle organzoner. 
d. 28/8 + d. 11/9-19 
 
Zoneterapi grundmodul 2 
Repetition af lektion 1. Zonerne for organer, fortsat. 
d. 25/9 + d. 9/10-19 
 
Zoneterapi grundmodul 3 
Lokalzonerne (f.eks. ører, nakke, ryg m.m.) på fødderne indlæres 
d. 23/10 + d. 6/11-19 
 
Zoneterapi grundmodul 4 
Repetition af lektion 3. Vi fortsætter med lokalzoner, så du efter denne del kan lave en hel 
zoneterapibehandling. 
d. 20/11 + d. 4/12-19 

 
Undervisningsmateriale 

o Øvekort til alle systemer (fil) og dele af Casu’s journal (fil) 
o Kort historisk gennemgang af zoneterapi (fil) 
o Litteraturliste (fil) 
o Reaktioner efter zoneterapi (fil) 
o Kontraindikationer (fil) 
o Hvordan virker zoneterapi (fil) 
o Info-folder til klient (fil) 
o Power point præsentation med pensum tilsendes efter hver lektion. 
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Meridianlære  
8 onsdage á 7 timer (56 timer) kl. 10-17. 

Meridianlære grundmodul 1 
Introduktion til meridianlære (Yin/Yang begrebet, intro til de 12 hovedmeridianer, det 
forreste kredsløb gennemgås (LU/CO, M/P/MA) 
Det bageste kredsløb (HJ/TY, NY/BL) og det midterste (K/S/E, LE/GA). Alle 12 
hovedmeridianer repeteres. De 2 overordnede meridianer. 
d. 15/1 + d. 29/1-20 
 
Meridianlære grundmodul 2 
Organ-ur, mor/søn loven, 5 element teori (Sheng/Ko, kropsvæv, sanseorgan). Cases og 
tegneøvelser. Sygdomme relateret til 5 elementteorien. 
Akupunkter: Distalpunkter, hovedpinepunkter, gaittest, terminalpunkter. Cases/øvelser. 
d. 12/2 + d. 26/2-20 
 
Meridianlære udvidet 1 
Muskler og organrelation.  
Forlængede meridianer, det indre forløb af meridianer. Cases hvor alt det indlærte sættes 
sammen. 
d. 11/3 + d. 25/3-20 
 
Meridianlære udvidet 2 
2 dage bruges til at repetere meridianlæren og sammensætte zoner og meridiansystemet 
gennem at behandle hinanden og lave journal.  
d. 8/4 + d. 22/4-20 
 

Undervisningsmateriale 
o Casu’s Meridian-kompendie (50 sider, fil) 
o Diverse øveark (fil) 
o Power Point shows (4 i alt). Tilsendes efter hver lektion. 

 
Kompendiet skal læres, da der afsluttes med meridian-prøve (planlagt under modulet Udvidet 
zoneterapi). 
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Zoneterapi udvidet modul 
I alt 20 onsdage á 7 timer (140 timer) 

 

1+2 Prøve i grundlæggende meridianlære: (De 5 elementer, de 14 meridianer, organur). 
 Casu’s udvidede journal. Cases hvor man øver at sætte meridiansystemet ind i 

zoneterapien.  
 d. 6/5 + d. 20/5-20 
 
3+4 Sammensætning af zoneterapi og meridianlære gennem at øve på hinanden 
 Træne journal. 
 d. 3/6 + d. 17/6--20 
 
5+6  Sammensætning af zoneterapi og meridianlære gennem at øve på hinanden 
 Træne journal. 
  d. 12/8 + d. 26/8-20 
 
7+8 Cases hvor man træner 5 elementteorien (psyke, bevægelse, smag, lugt m.m.) 
 Klienter på skolen. 
 d. 9/9 + d. 23/9-20 
 
9+10 Zoneterapi og meridianlære 
 Klienter på skolen. 
 d. 7/10 + d.21/10-20 
 
11+12 Bach Trin 1 (Hører timemæssigt til Anden alternativ behandling). 
 Kan tages når man har lyst, se kursusplan for Bachterapeut uddannelsen på 

www.casu.dk forsiden. 
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13+14 Vi sætter fokus på One Point Reflexology (helhedszoneterapi) ved at samle alle tråde 

og behandle helheds-terapeutisk (både krop og sind). 
 d. 4/11 + d. 18/11-20 
 
15+16 Vi sætter fokus på One Point Reflexology (helhedszoneterapi) ved at samle alle tråde 

og behandle helheds-terapeutisk (krop og sind). 
 d. 2/12-20 + d.6/1-21 
 
17+18 Skriftlig prøveeksamen i zoneterapi og meridianlære. 

Klinikdrift 
 d. 9/6-21 

 
19+20 Afsluttende mundtlig/praktisk eksamen. 
 d. 22/6-21 (tirsdag) og d. 23/6-21 (onsdag) afhængig af holdets størrelse. 
 
 
Undervisningsmateriale til Udvidet zoneterapi og Bach Trin 1 

o Meridianlærekompendie (fil) 
o Casu’s udvidede journal (fil) 
o Healing i zoneterapien (fil) 
o Beskyttelse af sig terapeut (fil) 
o Cases (fil) 
o Øvelser til forberedelse af eksamen i skriftlig zoneterapi (fil) 
o Bach trin 1 materiale som udleveres på kurset i form af fin lille mappe samt et lille hæfte. 
 
OBS.  
Udover de nævnte dage/timer skal man både på grundmodul, udvidet modul samt 
meridianmodul påregne online opgaver, der hjælper dig med at indøve stoffet, i alt 40 timer. 
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Tillægsfag  
 
Dette modul består af 3 moduler:  
A. Anden alternativ behandling og ernæring  
B. Psykologi 
C. Klinikdrift 

 
A. 
Anden alternativ behandling modul 
6 dage á 7 timer samt 1 dag á 8 timer (50 timer). 
 

Bach Trin 1 
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Dette er et introkursus for alle uden viden om Bach Blomsterremedierne.  
Da Trin 1 også indgår i Den Internationale Bachterapeut uddannelse, som også 
udbydes af Casu, kan man vælge et andet Trin 1 fra kursuslisten for Bachterapeut 
uddannelsen.  
Eller du kan vælge at tage Trin 1 online, når det passer dig. Pensum svarer til 14 
timer. 

 
Bach Trin 2 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Her kommer man i dybden og lærer bl.a. om Bachs Typeremedier. 
Da Trin 2 også indgår i Den Internationale Bachterapeut uddannelse, som også 
udbydes af Casu, kan man vælge et andet Trin 2 fra kursuslisten for Bachterapeut 
uddannelsen.  
Efter Trin 2 kan du gå i gang med at hjælpe andre med Bachremedierne. 

 
Undervisningsmateriale 

Mapper med relevant materiale tilhørende Bachuddannelsen.  
Susanne Løfgrens bog Introduktion til Bach Blomsterremedier samt Dr. Bachs hæfte 
De 12 Helbredere indgår i uddannelsesprisen. 
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Ernæring, vitaminer og mineraler, præparater, urter 
2 onsdage á 7 timer (14 timer) + 8 timer online 
Du lærer basal ernæringslære. Du lærer om de mest kendte danske urter og hvordan 
de kan bruges som te, omslag, tabletter m.m. 
Vitamin- og minerallære til husbehov. 
Intuitiv kostvejledning, hvor du lærer, hvad du selv har godt af at spise. 
d. 20/1 + d. 3/2-21 

 
Undervisningsmateriale 

o Vitamin/mineralkompendie (pdf) 
 

 
 

Tillægsfag B. 
 
Psykologi 
6 onsdage á 7 timer + 12 timer Online studie (i alt 54 timer). 

 
Psykologi grundmodul 1 
Udviklingspsykologi. De mest elementære begreber indenfor psykologi, relevant for 
alternative behandlere. Vi har valgt, at du læser det meste af den basale 
udviklingspsykologi selv, for at vi kan bruge tiden på den mest spændende del af 
psykologi på skolen. 
2 dage á 7 timer (14)  
d. 17/2 + d. 3/3-21 

 
Psykologi grundmodul 2 
2 dage á 7 timer (14) 
Din egen rolle som terapeut. Hvordan kan du blive bedre til forstå/rumme dine 
klienter. 
d. 17/3 + d.-31/3-21 
Samt online studie (8 timer) inkl. 1 times skriftlig prøve i basal psykologi. 
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Psykologi: Den terapeutiske samtale 
2 dage á 7 timer (14). 
Dette modul giver dig gode redskaber til de samtaler, du skal have med dine klienter.  
d. 14/4 + d. 28/4-21 

 
Undervisningsmateriale 

o Basisbog i psykologi (Mette Schilling) forventes læst inden de to første dage med 
psykologiens grundbegreber. 

o Studiespørgsmål til online studiet (fil) 
o Cases (fil) 
o Kommunikation m.m. (fil) 

 
Tillægsfag C. 
 
Klinikdrift, supervision, førstehjælp og eksamen 
 

o Foreningens arbejde, forskning og de zoneterapeutiske specialer (7 timer). 
 

o Klinikdrift: Hvordan kommer man i gang?  
3 onsdage á 7 timer (21 timer) 
Der undervises i opstart af klinik, PR, regnskabsregler og andre forhold for  

    etablering af firma. Timerne varetages bl.a. af zoneterapeuter, der har klinik.  
Der udarbejdes en businessplan. 
d. 12/5 + d. 26/5-21 
 

o Praktik og supervision (10 timer) 
Klinikpraktik 
Man skal selv aftale kliniksted og besøge dette 1 dag.  Kræves praktikvejleder- 
honorar, betales dette af den studerende. Ofte kan man i stedet bytte behandling. 

 
o Eksamen i skriftlig zoneterapi (oplæg: 3timer + eksamen: 4 timer)  

d. 9/6-21 
 

o Praktisk eksamen og afslutning efter holdets ønske 
d. 22/6-21 (tirsdag) og d. 23/6-21 (onsdag) afhængig af holdets størrelse. 
 

o Hjemmebehandlinger (50 behandling fordelt på min. 10 klienter). 
Skal dokumenteres ved underskrift. 
Disse timer er ikke talt med i det samlede timetal. 

 
Undervisningsmateriale 

o Ark om klinikdrift og opstart, businessplan (fil) 
o Praktikvejledning 
o Foreningens materiale 
o Skema til dokumentation af hjemmebehandlinger (fil 
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Hvad siger de tidligere studerende 
 
Elever på Hold 18, Merete Bloch og Nina Geisler: 

CASU - mere end en skole for zoneterapi. 

Vi har haft den store glæde at følge et kursusforløb i zoneterapi på Susanne Løfgrens skole. 

Susanne er en fantastisk engageret og dedikeret kvinde med mange års erfaring, og med hende 

som underviser og coach, er du ikke kun i gang med at lære om zoneterapi, men i særdeleshed 

også godt i gang med at lære dig selv at kende i et nyt perspektiv. 

I uddannelsesforløbet kommer du på en spændende ”rejse” langs meridianbanerne og gennem de 

mange kroppe, som mennesket består af samtidig med at du lærer at udføre et fantastisk 

håndværk. 

At være med på et CASU-hold kræver ingen anden forudsætning end nysgerrighed og 

videbegærlighed og med de parametre som hovedingrediens, så får alle sanser stimuleret og efter 

forløbet har man et nyt livsfundament. 

Vi kan kun sige, at du / I skal se at komme i gang og ønsker dig / jer rigtig god fornøjelse eller 

rettere god rejse 
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Anatomi/Fysiologi/Sygdomslære for de, som ikke kan få merit 
 
Foruden hovedfag i zoneterapi skal man tage Anatomi/fysiologi (200 timer) og sygdomslære (100 
timer) for at kunne godkendes som terapeut i den såkaldte RAB ordning (Registreret Alternativ 
Behandler). 
OBS. 
Eksamen i ana/fys/sygdomslære skal være bestået, før man kan gå til eksamen i zoneterapi. 
 
Hvor kan man tage kurset? 
Vi henviser til vort eget anatomi online kursus (100 % online + supervision gennem webinars 1 x 
måneden. Anatomi online er udviklet af Casu i 1999. 
Du læser hjemme og laver ca. 1 opgave pr. uge. Der er i alt 27 ana/fys opgaver +18 sygdomslære-
opgaver. 
Andre fra dit zoneterapihold følges med dig gennem online studiet, og din lærer, Susan Kristiansen 
hjælper dig med dine spørgsmål. 
 
Prisen for Anatomi online  
Normalprisen er 9.600 kr. 
Der betales i rater: 2000 kr. ved tilmelding (for anatomi-fysiologi opgave 1-10) og restbeløbet på 
6.600 kr. betales med yderligere 3 rater: 2.000 kr. for anatomi-fysiologi opgave 11-20, 2000 kr. for 
anatomi-fysiologi opgave 21- 27 samt prøveeksamen. Herefter 2000 kr. for sygdomslæreopgave 1-
10 samt 1600 kr. for sygdomslære opgave 11-18 samt prøveeksamen.  
Oveni prisen kommer betalingen for de 2 eksaminer: 750 kr. (ana/fys) og 550 kr. (sygdomslære).  
 
Spar! 
Du kan spare 700 kr. ved at betale hele anatomikurset på én gang. Prisen er da: 8.900 kr. 
+ betaling for eksaminer som ovenfor. 
 
Bøger 
Bøgerne af Kjeld Bruun Jensen Anatomi og Fysiologi på en anden måde, bind 1 og 2 samt 
Sygdomslære på en anden måde købes separat uanset undervisningsform, ca. 1.250 kr. for 3 
bøger. Købes billigst gennem www.bogpriser.dk  
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Merit 
Har du i forvejen en RAB godkendt eksamen i ana/fys/sygdomslære, eller er du sygeplejerske, 
læge, tandlæge, fysioterapeut eller jordemoder, kan du få fuld merit for ana/fys/sygdomslære. 
 
Skræddersyet løsning for dig der har dele af pensum allerede 
Har du dele af pensum, kan vi med Anatomi online skræddersy dit forløb og gøre det billigere for 
dig. Men begge eksaminerne skal bestås. 
 
Alternativt kan du tage ana/fys/sygdomslære som klasseundervisning hos Ole Køpke 
www.samhita.dk  

 
Samlet timetal for hele zoneterapeutuddannelsen 
Zoneterapi    292 timer inkl. 40 timer online (opgaver) 
Klientbehandlinger    50 timer 
på min. 10 forskellige klienter (foregår i dit eget regi) 
Klinikdrift      28 timer 
Praktik      10 timer 
Meridianlære     50 timer 
Psykologi      54 timer inkl. 12 online i basal psykologi 
Anden alternativ behandling    50 timer inkl. 10 online i ernæring 
I alt    534 timer (der kræves 360 timer) 
+ 
Anatomi/fysiologi/sygdomslære/farmakologi 300 timer (RAB krav)  
 

Pris for zoneterapeutuddannelsen uden anatomi online  
Vi har altid haft rimelige priser på Casu’s kurser og uddannelser. 
Når du sammenligner prisen med andre skolers pris, skal du se på timetal og kvalitet. 
Casu har valgt at være billige, for at så mange som muligt får mulighed for en enestående 
uddannelse. MEN vi har ikke slækket på kvaliteten, selvom vi er billige. 
Vi har været på markedet siden 1990 og er kendt for at være seriøse. 
Det vigtigste er, om du føler dig hjemme på den skole, du vælger. Derfor bør du besøge flere 
skoler, før du beslutter dig. 
Prisen for zoneterapeutuddannelsen uden anatomi er for Hold 20: 
39.500 kr. 
 
Spar! Du kan spare 2.500 kr. ved at betale hele beløbet ved opstart (37.000 kr.)  
 
Ratebetaling af 39.500 kr.  
Man betaler 2.700 kr. ved tilmeldingen, som er bindende. 
Denne betaling sikrer dig en plads. 
Resten betales i 23 rater á 1.600 kr. hver den første i måneden fra d. 1/8-19 til og med. 1/6-21. 
Husk at du selv betaler evt. praktikhonorar (som regel gratis hos de fleste terapeuter) og 
et Førstehjælpskursus (ca. 400-600 kr.) Du behøver først tage dette kursus, når du vil RAB 
registreres. 
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Kontrakt 
Man tilmelder sig ved at sende os en mail. Vi sender herefter bekræftelse og opkrævning, og din 
plads er sikret, når du har betalt.   
På 2. undervisningsweekend skrives bindende kontrakt for både Casu og deltager. 
 

Intromøder 
Du er velkommen til intromøde, for information skriv til Susanne på mail@casu.dk  

 
Betaling 
 
Bank: Nordea 
Konto: 2403 – 6447945817 
MobilePay: 46831 (Casu er modtager) 

 
Kontakt  
Center For Alternative Sundhedsuddannelser (Casu) 
v/ Susanne Løfgren 
Ledreborg Alle 2 B, 4320 Lejre.  
mail@casu.dk , besvares hurtigt. 
www.casu.dk  
Tlf: 46 40 64 22, bedst ml. 8-9 på hverdage. 
 

Sted 
Vi er heldige at bo smukt i en af Ledreborg Slots huse i 4320 Lejre.  
Kørselsvejledning fremsendes ved tilmelding. 
 

 
 
 
 
 

 

Vi har til huse i 150 m2, i gavlen på østfløjen, 
med slottet som nabo. Vi bor midt i den 
smukkeste natur og den skønneste atmosfære. 
Der er kun 15 min. gang fra Lejre station.  
Og man kan blive afhentet ved stationen, når 
det regner ☺ 
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Alt det der ikke står i ovenstående 
Vi er kendt for at være seriøse, vidende, kloge og vise, men også for humor og rummelighed 
overfor, at vi alle kommer med hver vores forudsætning, og at der skal være plads til alle. Vi har 
stor harmoni på vore kurser, og skulle der opstå noget, tager vi os af det. 
Skolens lokaler er altid indbydende, hyggelige og rene, og vi forventer at vore kursister vil være 
med til at bevare den gode stil.  
Vi serverer kaffe, urtete ad libitum uden beregning, og man kan købe lækker økologisk chokolade 
m.m. på skolen. 

 
Casu er også et forlag 
Susanne Løfgren har skrevet 5 bøger om Bach Blomsterremedier og Bachterapi samt 1 bog om sin 
egen metode: One Point Reflexology. 
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Undervisere 

 

 
 
Skolens leder er Susanne Løfgren (1954). 
Uddannet sygeplejerske (1978), zoneterapeut (1983), 
Bachterapeut (1995), skoleleder på Casu (1990), har udviklet One point Reflexology og 
Anatomi online, Koordinator for Den Internationale 
Bachterapeut uddannelse i Skandinavien (1996),  
forfatter til 5 bøger om Bachs Blomsterremedier samt 1 om One Point Reflexology. 
Susanne har ry for at være en levende underviser med humor, 
masser af erfaring og viden. 
Alt, hvad Susanne arbejder med, hviler på en holistisk teori om, at vi 
som mennesker er både krop-sind og sjæl. Derfor må man i behandling 
og helbredelse sørge for, at alle disse planer får næring. 

 
 
Susan Kristiansen 
Susan Kristiansen er uddannet Energiterapeut, Zoneterapeut og Bachterapeut. 
Hun underviser i rette menneskelige relationer i virksomheder og på arbejdspladser. 
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 underviser i psykologi og retter anatomi online opgaverne. 
Susan er en meget erfaren og dygtig underviser.  
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Samlet oversigt for zoneterapeuthold 20  
 
Grundkursus i Zoneterapi  
2019 
d. 28/8, d. 11/9, d. 25/9, d. 9/10, d. 23/10, d. 6/11, 20/11 og d. 4/12. 
 
Grundkursus i Meridianlære 
2020 
d. 15/1, d. 29/1, d.12/2, 26/2, d. 11/3, d. 25/3, d. 8/4 og d. 22/4. 
 
 
Udvidet zoneterapi  
2020 
d. 6/5, d. 20/5, d.3/6, d.17/6, d.12/8, d. 26/8, d. 9/9, d. 23/9, d.7/10, d. 21/10, 
d. 4/11, d. 18/11 og d. 2/12. 
2021 
d. 6/1 
 
Bach Trin 1 + 2 
Du vælger selv fra listen for Bachterapeut uddannelsen. Trin 1 kan også tages som fjernstudie, når 
det passer dig. 
 
Ernæringslære 
2021 
d. 20/1 og d. 3/2 
 
Psykologi 
2021 
d. 17/2, d. 3/3, d. 17/3, d. 31/3, d. 14/4 og d. 28/4 
 
Klinikdrift 
2021 
d. 12/5 og d. 26/5  
 
Eksamen 
2021 
d. 9/6 (Skriftlig eksamen) 
d. 22/6 + d. 23/6 (Praktisk eksamen, man går kun op den ene af de to dage). 
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