
Hvad koster grundforløbet?  
Meridianlære online koster 3000 kr. ved betaling på én gang. 
Ønsker du ratebetaling koster studiet 7 x 500 kr. = 3500 kr.  
Du betaler hver gang, du skal have en ny lektion. 
Konto: Nordea: 2403 – 6447945817 eller MobilePay: 46831 (Casu). 
 

Hvad får du for pengene 
• 5 Power point 

• Lydfiler med visualisering af meridianerne 

• 6 kompendier (pdf) med illustrationer og fotos 

• 6 opgaver 

• Tegneøvelser 

• 1 bevis på gennemførelsen af hele grundforløbet 

• 30 RAB point 
 

Hvordan kommer jeg i gang 
Du mailer til Susanne Løfgren: mail@casu.dk 
Du modtager information og bekræftelse. Så snart du har betalt, mailes  
materialet til dig, og du er i gang. Alle dine opgaver rettes af lærer og sendes 
retur til dig.  
 

 
 

Center for 
Alternative Sundhedsuddannelser (CASU) 

Ledreborg Allé 2 b, 4320 Lejre 
Susanne Løfgren 
Tlf: 46 40 64 22 
mail@casu.dk  
www.casu.dk  

 

 

 

Meridianlære online 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

© Casu.dk 
 
 

mailto:mail@casu.dk
mailto:mail@casu.dk
http://www.casu.dk/


Fordele ved Meridianlære online 
 

• Du læser stoffet, når det passer ind i din kalender 

• Du indsender dine opgaver til supervision 

• Dine opgaver rettes af kvalificeret lærer 

• Du får tilsendt opgaver og kompendier, efterhånden som du afleverer 

• Du har mulighed for at stille spørgsmål ved hver lektion 
 

Hvem kan læse meridianlære online 
 
Alle kan få glæde af at lære noget om kroppens energisystem. 
Dels kan man bruge denne viden til at holde sig selv rask/i bedre balance, og 
ofte kan man med de indlærte akupressur-punkter fjerne akutte smerter f.eks. i 
ryggen. 
Studiet egner sig til alle, men søges især af: 

• Biopatstuderende 

• Massører 

• Zoneterapeuter, der ikke har haft dette fag 

• Qi gong lærere/studerende 

• Kranio-sakral terapeuter 

• Tankefeltsterapeuter  

• Folk der arbejder med Life wave  

• Ernæringsterapeuter 

• Bachterapeuter 

• Kurset er et basiskursus og kræver ikke forudgående viden, men er  
åbent og vedkommende for alle med interesse for holistisk behandling. 

 
 
 
Dette online studie svarer til Meridianlære som klasseundervisning (2x2 dage).  
 
 
 
 

Hvordan er studiet opbygget 
 
Der er 6 lektioner i grundforløbet med tilhørende kompendier og lette 
opgaver. Der er ikke eksamen i faget. Kursusbevis udstedes, når du har 
fuldført grundforløbet (de 6 lektioner). 
Lektion 1 
Introduktion til faget, begreber, de første 4 af 14 meridianer.  
Akupressurpunkter. 
Lektion 2 
De næste 4 meridianer, akupressurpunkter. 
Lektion 3 
De sidste 4 meridianer, akupressurpunkter, de 2 overordnede meridianer. 
Lektion 4 
Organur, 5 element teori m.m. 
Lektion 5 
De 5 elementer fortsat, hovedpinepunkter m.m. 
Lektion 6 
Hvordan kan man bruge denne viden i praksis. 
 

 
BL 60 (blæremeridianen) kan dæmpe hovedpine 
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