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Målet med undervisningen er at dygtiggøre Bachterapeuter i Norden. 
Med andre ord: Jeg vil gerne nå at give alt, hvad jeg har erfaret omkring Bachterapi/filosofi videre, mens jeg kan J 
 
Dette forløb erstatter de mange endags-inspirationskurser, som jeg tidligere har udbudt og sikrer 
en mere ensartet viden for Bachterapeuter. 
 

o Mange Bachterapeuter har givet udtryk for, at de gerne vil lære mere og bl.a. at få 
inspiration til, hvordan man udfører en rigtig god konsultation. 

o Emnerne er tilrettelagt således, at man lærer at arbejde både med enkeltpersoner, der 
ønsker personlig spirituel vækst samt med familier og deres børn og unge. 

o Samtidig opfyldes et stort ønske fra mange om at lære mere om typeremedierne og den 
spirituelle kvalitet i remedierne. 

o Efter teoretisk og erfaringsbaseret viden givet som oplæg og skriftligt materiale arbejder vi 
på kursusdagene med Bachterapi i praksis på ’rigtige’ klienter under supervision. 

o Kurserne er tænkt som et samlet forløb, hvorfor der gives stor rabat til dette, men et eller 
flere af nedenstående kurser kan naturligvis supplere den viden, man i har forvejen. 

 
Forløbet er på 5 kurser á 2 dage, eller du kan plukke af tilbuddene 
Kurserne kan tages i vilkårlig rækkefølge, hvis man vælger kun at deltage på enkelte. 
 
1. 
Vi øver Bach-samtalen på klienter på skolen. 
Om formiddagen begge dage arbejder deltagerne sammen 2 og 2 på en udefrakommende klient i 
det omfang, at de kan ’skaffes’. 
Den ene deltager er terapeut, den anden er observatør. Man hjælper hinanden gennem at være 
hinandens livline og evaluere sammen. Dagen efter skifter man roller. 
Eftermiddagen bruges til under supervision at gennemgå de behandlinger, der er udført. 
Ledreborg d.28-29/10 -2019, kl. 10-16 (12 timer). 
Silkeborg d. 21-22/10-2019, kl. 10-16 (12 timer). 



2. 
Bachterapi til børn 
Dagene skal bruges til at blive dygtigere til at behandle børn og unge. 
Første dag er der oplæg om, hvilke Bachremedier, der især egner sig til børn. 
På anden dagen har vi samtaler med forskellige forældre om det barn, de ønsker, der skal 
behandles.  
Vi har ikke børnene med i undervisningen, da det er for voldsomt for dem. 
Ledreborg d. 27-28/1-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
Silkeborg d. 3-4/2-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
 
3. 
Typeremedierne i dybden 
Typeremedierne gennemgås, og alle bliver dygtigere til at typebestemme klienter. 
Vi kommer også til at arbejde praktisk gennem demonstrationer, hvor Susanne og deltagerne 
prøver at typebestemme. 
Ledreborg d. 23-24/3-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
Silkeborg d. 20-21/4-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
 
4. 
Den spirituelle dybde i Bachremedierne 
På dette kursus kommer vi dybere ind i remedierne og lærer om den specielle sjælskvalitet, de 
hver især besidder.  
Vi ser på, hvordan disse kvaliteter kan bruges på den spirituelle rejse, vi alle er på. 
Ledreborg d. 8-9/6-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
Silkeborg d. 24-25/8-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
 
5. 
Lær at sætte mål for behandlingen og for livet. 
Ved at sætte et konkret mål for behandlingen, bliver det tydeligere, hvilke remedier, der bør 
udvælges. 
Vi går videre end de personlige mål og lærer at sætte Sjælsmål ved at se på den længsel, som Dr. 
Bach talte om. 
Vi ser ofte kun de ydre ubalancer, fordi det er disse, vi vælger Bachremedier ud fra. 
Men hvad ligger der bag? Hvor vil klienten dybest set gerne hen? 
Ledreborg d. 21-22/9-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
Silkeborg d. 2-3/11-2020, kl. 10-16 (12 timer). 
 
 

 



Pris for det samlede forløb 
Spar 1750 kr. hvilket næsten svarer til et gratis kursus. 
 
Prisen er 9.750 kr. svarende til 1.950 kr. for et 2 dages kursus inkl. materiale og bevis samt 
kaffe/the/snacks. 
Prisen betales i 5 rater á 1.950 kr. d. 1/9-19, d. 1/11-19, d. 1/2-20, 1/4-20 og d. 1/8-20,   
Man betaler uanset, om man bliver forhindret, da man binder sig til det samlede forløb. 
 
Pris pr. kursus, når man ikke deltager i hele forløbet 
Prisen er 2300 kr. for et 2 dages kursus inkl. materiale og bevis samt kaffe/the/snacks. 
Beløbet betales senest 2 måneder før kursusstart. 
 
Konto (Nordea): 
2403-6447945817 
MobilePay: 46831 (Casu er modtager) 
Kvittering fremsendes umiddelbart efter betalingen. 
 
Information og tilmelding 
Susanne Løfgren 
mail@casu.dk 
 
Bach dyreterapeut-uddannelsen 
Vi er så heldige, at vi har licens til at udbyde Bach Dyreterapeut-uddannelsen for de, som gerne vil 
hjælpe dyr med Bachremedier. 
Kravene til uddannelsen er flg.: 
Man skal først være Bachterapeut og lade sig registrere. Det betyder, at du skal starte med Trin 1, 
hvis du ikke har noget af Bachuddannelsen. Herefter Trin 2 og Trin 3 samt hjemmeopgaver. 
Når du har fuldendt Bachuddannelsen, (det tager ca. 1 år), kan du gå videre og tage det af Bach 
Centret godkendte kursus i dyreadfærd (hund, hest, kat).  
Dette kursus er på 50 timer og udbydes af Bachterapeut, Bach Dyreterapeut og dyrlæge Emmilla 
Valentin. Efter dette kursus kan du blive registreret Bach Dyreterapeut, registreret i Dr. Edward 
Bach Fonden, England. 
Kontakt Emmilla her http://tibirkedyr.dk/ 
 
 

 


