
Casu 
kurser i krop, Qi, sind og Sjæl 

 
Tag en uddannelse til zoneterapeut eller Holistisk Terapeut  

eller sammensæt selv vore moduler. 
 
 

 

 
 

Når vi mødes med blidhed og kærlighed, husker vi hvor, 
vi kommer fra, og hvem vi er. 
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Kurser eller moduler du selv sammensætter  
Kurser der kan tages uafhængigt og af alle: Følg den røde farve. 
Kurser der hører til Holistisk Terapeut forløbet: Følg den grønne farve.  
Kurser der hører til den RAB godkendte Zoneterapeut-uddannelse, Hold 20: Følg den blå farve. 
For datoer, se under det enkelte kursus. Der kommer hele tiden nye datoer på, hvis behovet for 
flere kurser stiger. 
 
Indhold  

 
Grundkursus i zoneterapi    s. 4-5 
Grundkursus i Meridianlære + Meridian online  s. 6-7 
Grundkursus i ernæring, urter   s. 8 
Kurser i sind og sjæl    s. 9-12 
Holistisk Terapeut forløbet    s. 13-20 
Bachterapeut uddannelsen   s. 21-22 
Bach Dyreterapeut    s. 22 
Anatomi online (RAB godkendt)   s. 23 
One Point Reflexology – efteruddannelse for zoneterapeuter  s. 23 
Casu zoneterapeutuddannelse (RAB godkendt) se link  s. 24 
Casu shoppen    s. 24 
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Casu’s speciale er kurser i både krop, Qi, sind og Sjæl/Ånd 

På Casu har vi brugt mange år på at dygtiggøre os i at kunne lave kurser, der tager hensyn til, at vi 

som personlighed har 4 legemer: 

Det fysiske, det æteriske (meridiansystemet og chakraer), det astrale (emotioner) og det lavere 

mentale legeme (tankeformer). 

Herudover har vi vore 4 spirituelle legemer, hvor det højere mentale legeme er det, vi lettest kan 

komme bevidst i kontakt med, gennem vor Sjæl og intuition. 

Ved at blive mere bevidst om, hvordan vi og vore klienter er skruet sammen, må vi blive bedre til 

at arbejde på årsagsplaner til sygdom, som ofte ikke er det fysiske legeme, som man normalt 

bekæmper sygdom gennem. Fysisk sygdom er ofte et resultat af ubalancer på de andre planer. 

Vi er inspireret af bl.a. Dr. Bachs filosofi om, at sygdom opstår som en konflikt mellem Sjæl og 

personlighed.  

Opgaven for alle er at finde ud af, hvad deres konflikt består i. 

Er den emotionel, tankemæssig i form af negative overbevisninger eller andre blokeringer, der 

hindrer os i at leve i harmoni og ikke i konflikt?  

At finde svaret, er dét, som hele rejsen (den personlige og spirituelle udvikling) handler om. 

På Casu har vi har noget på hjerte og masser af erfaringer gennem et liv med personlig/spirituel 

udvikling, og vi vil gerne dele det med dig. 

Du bestemmer selv, hvilken viden du mangler for at kunne hjælpe dig selv og andre på alle planer: 

Viden om det fysiske legeme, meridianlære, sindet eller de spirituelle legemer?  

Vi er alle på en rejse. Jo mere vi bevidste, vi er om, hvorfor rejsen nogle gange synes besværlig, jo 

lettere er det at leve og få det bedste ud at turen. 

Lad os være dine rejsefører for en stund. 

God rejse! 

Kærlig hilsen 

Susan Kristiansen og Susanne Løfgren 
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Kurser om det fysiske legeme 
For at nære det fysiske legeme kan du tage Grundkursus i zoneterapi (blok 1-4) og Ernæring (blok 

9). Disse kurser kan tages af alle. 

For at se det samlede forløb på zoneterapeutuddannelsen, gå til s. 19-30. 

Blok-numrene refererer til de blokke 1-19, der hører til Holistisk Terapeut uddannelsen. 

 

Grundmodul i zoneterapi (Modul 1+2+3+4) 
8 dage á 7 timer (56 timer).  

Dette grundkursus (Blok 1+2+3+4) kan tages af alle, der vil lære grundlæggende zoneterapi for at 

kunne holde sig selv og familien raske. Egnet for bl.a. forældre, massører, Bachterapeuter o.a.. 

Modul 1-4 er obligatorisk for zoneterapeutstuderende. 

Modul 1-4 er obligatorisk for Holistisk Terapeut uddannelsen. 

Zoneterapi grundmodul 1  
Introduktion til zoneterapi, kort om zoneterapiens historie. 
Man lærer teknikker, opvarmning, afslutning og at behandle organzoner. 
d. 30-31/3-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale.  
Priserne gælder ikke for zoneterapeutuddannelsen. Se linket for særskilt brochure 
 

Zoneterapi grundmodul 2  
Repetition af lektion 1. Zonerne for organer, fortsat. 
d. 27-28/4-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Zoneterapi grundmodul 3  
Lokalzonerne (f.eks. ører, nakke, ryg m.m.) på fødderne indlæres 
d. 25-26/5-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Zoneterapi grundmodul 4  
Repetition af lektion 3. Vi fortsætter med lokalzoner, så du efter denne del kan lave en hel 
zoneterapibehandling. 
d. 22-23/6-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1bFQE2jqeP6i3BBvq39u0d0q5GQ7Y2ENI
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Undervisningsmateriale til Grundkursus i zoneterapi (inkluderet i prisen): 

o Øvekort til alle systemer (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. 
o Zone-plakat kan købes for 90 kr. 

 
Bemærk 
Ønsker du efter grundkursus i zoneterapi + grundkursus i meridianlære at gå videre og blive RAB 
uddannet zoneterapeut, er du velkommen. Læs om Zoneterapeutuddannelsen s. 19-30 eller 
Check https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/


Kursusprogram 

© www.casu.dk 6 

Det æteriske legeme 
I dette modul lærer du om det 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. 

 

 

Meridianlære  
8 dage á 7 timer (56 timer). 

Dette grundkursus (Blok 5+6+7+8) kan tages af alle, der vil lære grundlæggende meridianlære og 

akupressurpunkter, f.eks. massører, yogaudøvere, Chi Gong lærere eller elever o.a. 

Modul 1-4 er obligatorisk for zoneterapeutstuderende. 

Modul 1-4 er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 

Bemærk 

BLOK 1+2 kan tages online som Meridianlære online (samme pensum).  

Check https://www.casu.dk/meridianlre  

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. 31/8-1/9-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
 
 

https://www.casu.dk/meridianlre
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Meridianlære grundmodul 2  
Organur, 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. 28-29/9-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Meridianlære udvidet, modul 3  
Muskler og organrelation.  
Forlængede meridianer, det indre forløb af meridianer. Cases hvor alt det indlærte sættes 
sammen. 
d. 26-27/10-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 

 

Meridianlære udvidet, modul 4 

2 dage bruges til at repetere meridianlæren og sammensætte zoner og meridiansystemet gennem 
at behandle hinanden og lave journal.  
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 23-24/11-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
Undervisningsmateriale til Grundkursus i meridianlære (inkluderet i prisen): 

o Meridian-kompendie (50 sider, pdf) og diverse øveark (pdf). 
o Power Point shows med meridiantegninger, akupressurpunkter o.a. (pdf) 

 
Bemærk 
Ønsker du efter Grundkursus i zoneterapi + Grundkursus i meridianlære at gå videre og blive RAB 
uddannet zoneterapeut, er du velkommen. Læs om hele zoneterapeutuddannelsen senere i denne 
brochure s. 19-30 eller 
Check https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/  

 
  
 
 
 
 

https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/
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Ernæring  
Og lidt om vitaminer og mineraler, præparater, urter. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
 
Du lærer basal ernæringslære. Du hører om de mest kendte danske urter, og hvordan de kan 
bruges som te, omslag, m.m. 
Vitamin- og minerallære til husbehov.  
Intuitiv kostvejledning, hvor du lærer at fornemme, hvad du selv har godt af at spise. 
d. 7-8/1-20 eller d. 24-25/10-20. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. + evt. tillæg for online, se nedenfor. 
 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Modulet er obligatorisk for zoneterapeutstuderende. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 
 
Undervisningsmateriale til Grundkursus i Ernæring (inkluderet i prisen): 
Stort vitamin-mineralkompendie (pdf) 
+ online forløb på 8 timer med øvelser. Gratis for zoneterapeut- og Holistisk Terapeut studerende. 
Pris for andre: 300 kr. 
Kontakt mail@casu.dk  

 
 

 
 

mailto:mail@casu.dk
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Det astrale og det lavere mentale legeme (Sindet) 
I dette modul lærer du om det emotionelle (astrale) legeme og det lavere mentale legeme 
(tanker). Du lærer om metoder til at afbalancere personlighedens svære følelser og de mentale 
tankeformer/overbevisninger, som styrer dit liv. 

 

Bachuddannelsens Trin 1  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Dette er et introkursus for alle uden viden om Bachremedierne.  
d. 8-9/2-20 eller vælg dato ud fra kursusplanen for Bachterapeut uddannelsen. Pris: 2150 kr. inkl. 
materiale.  
Se forsiden af www.casu.dk  
Underviser: Susanne Løfgren (eller Trin 1 lærer i andre byer). 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Bach Trin 1 +2 er obligatoriske for zoneterapeutstuderende 
Bach Trin 1+2 er obligatoriske for Holistisk Terapeut forløbet, med mindre man allerede har taget 
det. 
 
Bemærk 
Dette kursus kan tages online som Bach Trin 1 fjernstudie (samme pensum).  
 
Undervisningsmateriale til Bach Trin 1 (inkluderet i prisen): 
Bogen Introduktion til Bachs Blomsterremedier (182 s.) af Susanne Løfgren. 
En smuk blomstermappe med relevante papirer. 
Gavekort på 600 kr. til brug for køb af Bachprodukter. 
Ret til køb af Bachprodukter en gros fremover. 
Bevis fra Bach Centret. 
 

Bachuddannelsens Trin 2  
2 dage á 7 timer (14 timer) . 
Her kommer man mere i dybden og lærer om Bachs Typeremedier. 
Efter Trin 2 kan du gå i gang med at hjælpe andre med Bachremedierne. 
Vælg dato ud fra kursusplanen for Bachterapeut uddannelsen. Se forsiden af www.casu.dk 
Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Underviser: Susanne Løfgren 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle, der har Trin 1. 
Bach Trin 1 +2 obligatoriske for zoneterapeutstuderende, med mindre man allerede har taget det. 
Bach Trin 1+2 er obligatoriske for Holistisk Terapeut forløbet, med mindre man allerede har taget 
det. 
 
Undervisningsmateriale til Bach Trin 2 (inkluderet i prisen): 
En smuk blomstermappe med relevante papirer. Bachs hæfte De 12 Helbredere. 
Bemærk 
Ønsker du at tage hele Den Internationale Bachterapeut-uddannelse, mangler du kun Trin 3, som 
er et 4 dages kursus, suppleret med 2 hjemmeopgaver (cases). 
Læs mere om Bachterapeut-uddannelsen på https://www.casu.dk/bachterapeut/  
 

http://www.casu.dk/
http://www.casu.dk/
https://www.casu.dk/bachterapeut/
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Esoterisk psykologi  
Vi beder dig læse om udviklingspsykologi inden disse kurser. 
Tilbydes som online forløb (12 timer). Gælder for alle der mangler denne viden. 
Kontakt mail@casu.dk  
Vi bruger en basisbog af Mette Schilling: 
 https://www.saxo.com/dk/forfatter/mette-schilling_4355301  

 

Introduktion til vores energisystem (Modul 1) 
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Introduktion til energetisk anatomi, de 4 legemer og chakrasystemet. Sammenhæng imellem den 
fysiske krop og energisystemet, som er sjælens og bevidsthedens kanaler til at udtrykke sig i 
verden. 
Underviser: Susan Kristiansen 
d. 23-24/3-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Flere kurser sættes op i 2020, så det passer, når man 
følger Holistisk Terapeut Uddannelsen. 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 

Vores bevidsthed og sjæl 1 og 2 (Modul 2+3) 
2 x 2 dage á 7 timer (28 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. 13-14/4-19 + 11-12/5-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Flere kurser sættes op i 2020, så det 
passer, når man følger Holistisk Terapeut Uddannelse. 
Ønsker du dette kursus, kræves at du har kurset Intro til vores energisystem eller tilsvarende. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 

Introduktion til vores kosmiske arv og sjælshoroskopet (Modul 4)  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Her har vi fokus på, hvordan vi yderligere kan løfte lyset i os selv, åbne hjertet og understøtte 
andres spirituelle vej i livet. Der vil være individuelt arbejde med udgangspunkt i det personlige 
sjælshoroskop. 
Underviser: Susan Kristiansen 
d. 29-30/6-19. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Flere kurser sættes op, så det passer, når man følger 
Holistisk Terapeut Uddannelse. 
Forudsætter ovenstående kurser i esoterisk psykologi eller samme indsigter og viden erhvervet på 
anden vis. Er du i tvivl, så send Susan en mail: krudthuset@mail.tele.dk  
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 
Bemærk  
Flere overbygnings-kurser om vore spirituelle legemer forventes planlagt. 

mailto:mail@casu.dk
https://www.saxo.com/dk/forfatter/mette-schilling_4355301
mailto:krudthuset@mail.tele.dk
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Den terapeutiske samtale (Modul 5)  
Denne del giver dig de nødvendige redskaber til de samtaler, du skal have med dine klienter.  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Underviser: Susan Kristiansen. 
d. 20-21/2-20. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Flere kurser sættes op i 2020, så det passer, når man 
følger Holistisk Terapeut Uddannelsen og går frem blok for blok. 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Modulet er obligatorisk for zoneterapeutstuderende. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 

At sætte Sjælskurs og få alle legemer i balance (Modul 6)  
På dette kursus lærer du, hvordan man ved at sætte sin kurs ud fra Sjælens hensigt, kan få 
personlighedens legemer (det fysiske, æteriske og sindet) til at rette ind.  
Vi ser på, hvordan man skelner mellem Sjælens hensigt og personlighedens illusioner. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 10-11/10-20. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 
Undervisningsmateriale til Sjælskurs (inkluderet i prisen): 
Meditations lydfil (Mp3) 
 

Healing (Modul 7) 
På dette kursus får du fat i dine healende energier. Vi arbejder med healing gennem fodzoner, på 
chakraer eller hvor vi inspireres til at lade energien flyde igennem.  
Du lærer at beskytte og rense dig selv. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 7-8/11-20. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
Dette kursus kan tages selvstændigt af alle. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 
Undervisningsmateriale til Healing (inkluderet i prisen): 

o Diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer 
 

 
 
Se også næste side hvis du vil være Holistisk Terapeut.  
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Holistisk Terapi (Modul 8) 
Det er her, at alt det, du har lært gennem Holistisk Terapi forløbet, bindes til den smukkeste buket - 
til en helhedsterapi, som hjælper mennesker med at huske, at de er sjæle. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 9-10/1-21. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
Modulet er obligatorisk for Holistisk Terapeut forløbet. 
 
Undervisningsmateriale til Holistisk Terapi (inkluderet i prisen): 

o En holistisk journal, som du kan bruge fremover (fil) 

 

 
 

Holistisk Terapi kan hjælpe dig selv  
og andre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hele brochuren for Holistisk Terapi får du på s. 13-20 eller download her 
https://www.casu.dk/zoneterapi/  
 

https://www.casu.dk/zoneterapi/
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Hvad er Holistisk Terapi (HT) 
HT 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 er der 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 processer, som 
påvirker sind og krop.  
Man arbejder både praktisk fysisk og intuitivt med inspiration fra sin højere bevidsthed (Sjælen). 
HT er en metode, som kan bruges til personlig og spirituel udvikling for en selv og evt. til at hjælpe 
andre med at finde deres vej. 
Kurset tager udgangspunkt i en fremtidsrettet behandlingsform, hvor man i højere grad anvender 
energi-terapi. 
En af grundpillerne i metoden 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 og samtalen støtter sindet (tanker og følelser). 
o Meditation og intuning på sjælsplanet giver nærvær, som healer. 

 

 
 
 

I Holistisk Terapi 
behandler man de 4 
legemer: 
Det fysiske, æteriske, 
emotionelle og mentale 
gennem kontakt til sit 
sjælsplan. 
På denne måde næres og 
heales alle  
dele af personligheden. 
Kun gennem nærvær kan 
sundhed fremmes. 
Energi-terapi bliver 
fremtidens ’medicin’. 
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Hvordan er forløbet opbygget? 
Kurset er udformet således, at man gradvist over flere måneder/et par år lærer alle  
de nødvendige redskaber i Holistisk Terapi at kende. 
Vi gennemgår de 4 legemer, og du lærer metoder, som kan nære disse. 
Vi bygger videre på metoden og underviser i Sjæl og Ånd, og hvordan man få adgang til det 
intuitive plan.  
Se de forskellige blokke moduler med grøn skrift i brochuren. 
 

Der undervises i flg. fag/emner 

Zonepunkter på fødderne krydret med anatomi/fysiologi om organerne, 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, 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. 

 
 

Holistisk Terapeut kurset er helt nyt  
Denne form er ikke tidligere er set på kursusmarkedet, og det er svært at sætte det 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.  
Forløbet kan dog ikke RAB registreres, men kan tages af alle, der enten vil supplere deres 
alternative uddannelse eller starte en udviklingsrejse med masser af brugbare redskaber. 
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Hvad kan man bruge metoden 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. uddannelsen til zoneterapeut, uddannelsen til Bachterapeut, 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 (helhedsbehandling). 
 
Susanne Løfgren fortæller om baggrunden for Holistisk Terapi 
” 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 

http://www.casu.dk/shop
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ind i zoneterapien). Første hold startede 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 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 Holistisk Terapeut kurset, som er en uddannelse med essensen 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 hjælpe andre med at hjælpe sig selv og andre, 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? 

Alle! Også uddannede terapeuter, som kan plukke af vore tilbud, så det passer på vedkommendes 
ønsker og behov. 
Hvis du vil noget andet end det, der findes, og du leder efter et tilbud, som kan tilfredsstille din 
længsel i hjertet. 
Til netop dig har vi skabt dette kursusforløb, for at give dig viden om både krop-Qi energi-sind-Sjæl 
og Ånd. 
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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Hvor skal jeg starte 
Hvis du vil være Holistisk Terapeut, bør du tage kurserne i en bestemt rækkefølge. 
Enkelte kurser kan man bytte rækkefølgen om på. 
Kontakt Susanne, hvis du er i tvivl: mail@casu.dk  
 

Rækkefølgen du bør tage kurserne i 
Se kursusbeskrivelser og datoer længere fremme i denne brochure. 
 

1. Start med Grundmodul i zoneterapi (8 kursusdage + opgaver). Se s. 4-5. 
2. Meridianlære grundmodul og udvidet (8 dage + opgaver). Se s. 6-7. 
3. Ernæring (2 dage + online). Se s. 8. 
4. Bach Trin 1. Se s. 9. 
5. Læs udviklingspsykologi selv og online opgaver. Se s. 10 
6. Bach Trin 2 (kan evt. vente til senere i forløbet). Se s. 9. 
7. Esoterisk Psykologi: Modul 1-7. Se s. 10-11. 
8. Modul 8 hvor alle tråde samles. Se s. 12. 

 

Hvis der ikke lige er et kursus, når du kan 
Vi sætter flere kurser op, efterhånden, som vi ser, hvor stor interessen er. Foreløbig er de fleste 
kurser på weekends, men vi forventer at tilbyde kurser også på hverdage, 
 

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. 
 

Hvis du er zoneterapeut 
Du kan få merit for Grundmodul i zoneterapi og formentlig også for Grundkursus i meridianlære. 
Du kan have glæde af 2 dages kurset i den blide og healende zoneterapi: One Point Reflexology (14 
RAB). Læs mere https://susanne-lfgren-pii0.squarespace.com/config/pages  
Men du kan også have stor glæde af kurset Den Terapeutiske samtale (se s. 11) + Bach Trin 1, Trin 
2 og evt. Trin 3, alle kurserne om Sjælen (se s. 10-11) og kurset om Healing (se s. 11). 
 

Hvis du er massør  

Du kan have stor glæde af at tage Grundmodul 1-2 i Zoneterapi (se s.4-5), modul 1-4 i 
Meridianlære (se s. 5-6) og bl.a. lære om musklerne sammenhæng 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 Terapeutiske samtale (se s. 11) + Bach Trin 1, Trin 2 og evt. Trin 3. Vil 
du forstå, hvorfor folk bliver syge, og hvad de lærer af deres sygdom, så tag alle kurserne om 
Sjælen (se s.10-11) og kurset om Healing (s. 11). 
 

Hvis du er Bachterapeut 
Du behøver ikke at tage Bachuddannelsen Trin 1 og Trin 2. 
Men du kan have stor glæde af at lære metoder til at nære det fysiske legeme: Grundmodul 1-4 i 
zoneterapi (se s. 4-5) og at nære det æteriske legeme: Grundmodul 1-4 i Meridianlære (se s. 6-7).  

mailto:mail@casu.dk
https://susanne-lfgren-pii0.squarespace.com/config/pages
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Herudover vil du, der allerede er inde i Dr. Bachs filosofi, formentlig elske at tage kurserne Den 
Terapeutiske samtale (se s. 11) + alle kurserne om Sjælen (se s. 10-11) og kurset om Healing  
(se s. 11). 
 

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

 
Priser 
Prisen vil variere, da deltagerne kommer med forskellig baggrund.  
Prisen er pr. modul (2 dage) er 2150 kr. Vi prøver på Casu at have rimelige priser, så alle kan være 
med.  
For Holistisk Terapeut forløbet bliver prisen dermed 40.850 kr. (19 moduler). 
 
Beløbet betales hver gang, du tilmelder dig et kursus. Tilmeld dig gerne i god tid, da vi forventer 
run på mange af tilbuddene. 
Betalingen er din sikkerhed for, at vi holder pladsen til dig. 
Du bestemmer selv hvor mange år, dit forløb skal strække sig over! 
 

Tilmelding 
Man sender en mail til Susanne Løfgren for at tilmelde sig. Husk at nævne kursets navn og 
dato/sted. 
Man er sikret sin plads, når man har modtaget bekræftelse og har betalt for sit kursus til enten 
MobilePay: 46831 (Casu er modtager) eller  
Konto: 2403-6447945817 (Nordea). 
 

Kontakt  
Arrangør: Casu v/Susanne Løfgren 
mail@casu.dk Mail er den hurtigste vej til kontoret ☺ 
Tlf: 46 40 64 22 svarer ofte ml. 8-9.  
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, formentlig i Lejre kommune. Vi vil hjælpe hinanden med kørsel til og fra 
stationer. 

 

Brochuren om Holistisk Terapi slutter her, men læs gerne videre ☺ 

 

 

 

mailto:mail@casu.dk
http://www.casu.dk/
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Den Internationale Bachterapeut uddannelse 
Casu tilbyder Den Internationale Bachterapeut uddannelse i Skandinavien, og det er jeg ret stolt af 
at få lov til. Uddannelsen er skabt af firmaet Nelsons og Bach Centret i England, og er dermed den 
officielle Bachterapeut uddannelse, der giver den færdige terapeut mulighed for at registrere sig 
hos Bach Centret.  

Dette medfører bl.a., at du kommer på en henvisningsliste og bliver medlem af et internationalt 
selskab. Den registrerede Bachterapeut forpligter sig til at følge Bach Centrets regler for den 
klassiske Bachterapi, hvor samtalen og hjælp til selvhjælp er i centrum. 
Du kan downloade information om Bachuddannelsens 3 trin og  Kursusdatoer (pdf) 

Uddannelsen består af tre trin og 3 prøver: 
Trin 1 kan både tages som fjernstudie (5 opgaver) og som klassetimer (2 dage). 
Kræver ikke forudgående kendskab. 
Pensum er den basale viden om de 38 remedier og Nødhælpsremediet og hvordan, man kan bruge 
remedierne på sig selv og sin familie.  
Pris for Trin 1 fjernstudie er 2250 kr. og for alm. Trin 1 (2 dages kursus) 2150 kr.  
inkl. omfattende materiale, Susanne Løfgrens bog Introduktion til Bachs Blomsterremedier (til en 
værdi af 286 kr. inkl. fragt), kursusmappe, bevis samt ret til at købe Bachprodukter en gros og et 
gavekort fra vores distributør på 600 kr. til køb af Bachprodukter.  
Du får dermed både redskabet (viden) til at afbalancere dig selv og din familie og en masse andet 
for pengene! 
 
Trin 2 varer 2 dage og kræver, at man har deltaget på Trin 1 enten som klassehold eller 
fjernstudie. På Trin 2 gennemgås Bachs Typeremedier, og vi går i dybden med de 38 remedier. 
Man kan efter dette kursus begynde at hjælpe andre. 
Trin 2 tilbydes ikke som fjernstudie. 
Pris: 2150 kr. Prisen inkluderer Bachs hæfte De 12 Helbredere, andet materiale, bevis. 

 

https://www.casu.dk/bach-centret
https://www.casu.dk/s/kursusplan-2019-nx6n.pdf
https://www.casu.dk/bachs-fjernstudie-trin-1
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Trin 3 er for dig, der vil være Bachterapeut eller bare vil lære det hele. Kurset varer 4 dage, hvor 
man bl.a. indøver den klassiske Bachterapi. 
Kurset afsluttes med en skriftlig prøve i den basale viden. 
Trin 3 tilbydes ikke om fjernstudie. 

Efter Trin 3 kurset skal man både lave en skriftlig prøve på kurset og udarbejde 2 hjemmeopgaver, 
før man er færdiguddannet. Efter dette kan man ansøge om at blive Registreret Bachterapeut hos 
Dr. Edward Bach Fonden (Bach Centret i England). 
Pris: 5.500 kr. som kan deles i 2 rater. Prisen inkluderer Bachs hæfte Helbred dig selv, omfattende 
materiale samt retning af de tre prøver i forløbet. 

Bach Dyreterapeut 
Ønsker du at arbejde med Bachterapi til dyr og blive Bach Dyreterapeut, kan du læse mere her: 
https://www.casu.dk/bach-dyreterapeut/  
 
OBS. 
Du skal først tage Bachuddannelsen Trin 1+2+3 og lave dine hjemmeopgaver, og være registreret 
Bachterapeut, før du kan tage de supplerende 50 timer i dyreadfærd her: 
Kontakt kursusudbyderen Emmilla Valentin: www.tibirkedyr.dk  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.casu.dk/bach-dyreterapeut/
http://www.tibirkedyr.dk/
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Anatomi online (RAB godkendt) 
For dig som vil lære en hel masse mere om kroppen. 
 
Dette online studie i anatomi/Fysiologi/Sygdomslære/Farmakologi opfylder RAB kravet.  
De 28 ana/fys opgaver + 18 sygdomslære opgaver plus 2 skriftlige eksaminer svarer til 300 timer. 
Kurset superviseres af Susan Kristiansen. 
Søg mere viden på www.casu.dk  
 
 

 
One Point Reflexology 
2 dages efteruddannelseskursus for zoneterapeuter, hvor du lærer den blide og healende 
zoneterapi samt hvordan du kan skære ned på antallet af zoner, der behandles ved at bruge 
meridianlæren klogt. Du lærer også om, hvorfor det er vigtigt at behandle sindet og hvordan. 
Denne blok kan tages selvstændigt af alle uddannede zoneterapeuter. 
 
One Point Reflexology for zoneterapeuter findes også som online kursus (10 RAB).  
Læs her https://www.casu.dk/one-point-reflexology/  

 
Materiale inkluderet i prisen: 
One Point Reflexology e bogen (pdf) tilsendes inden kursusstart. 
Der sendes en del øve-materiale efter kurset. 

http://www.casu.dk/
https://www.casu.dk/one-point-reflexology/
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Casu zoneterapeutuddannelse (RAB godkendt) 
Læs mere her og Download særskilt brochure her: 
https://susanne-lfgren-pii0.squarespace.com/config/pages  

 

 
Casu shoppen 
Her kan du købe studierelevante bøger, skrevet af Susanne Løfgren: 
Introduktion til Bach Blomsterremedier - med øvelser. Udleveres på Trin 1. Trykt bog, 182 sider, 
flot illustreret. 
BACH dit barn op – om Bachterapi til børn og unge og deres forældre. Trykt bog, 182 sider, flot 
illustreret. 
Kvinder i overgang – om Bachterapi, hormonvenlig kost, yin/yang balancen og den spirituelle gave 
i overgangsalderen og tiden derefter. Trykt bog, 182 sider, flot illustreret. 
Sammenligninger af Bachremedier – lær at skelne dem fra hinanden. E bog, 176 sider. 
Hunde har også følelser -støt din hund med Bach Blomsterremdier. Trykt bog, 200 sider, flot 
illustreret. 
One Point Reflexology – en holistisk behandlingsmetode. E bog, 146 smukke sider. 
 
Bachprodukter og bøger kan købes gennem: 
www.casu.dk/shop 
 

https://susanne-lfgren-pii0.squarespace.com/config/pages
http://www.casu.dk/shop

