
Hvad får du for pengene 
• Intensiv indlæring i basal meridianlære 

• Et grundigt kompendie (pdf) med illustrationer og fotos 

• Tegneøvelser, supplerende materiale, sendes efter kurset 

• Case-øvelser og svarark, sendes efter kurset 

• Bevis med 30 RAB point 

 
Underviser 
Susanne Løfgren, leder af Casu, uddanner zoneterapeuter og Bachterapeuter. 
Hun er kendt for md humor og seriøsitet at formidle svært stof, så det kan 
forstås af alle og kan bruges praktisk i hverdagen. 

 
Tilmelding 
Du mailer til Susanne Løfgren: mail@casu.dk 
Du modtager information og bekræftelse. Så snart du har betalt, mailes  
kompendiet til dig. Dette bedes du medbringe i print på kurset. 

 
Betaling ved tilmelding  
Nordea: 2403 – 6447945817 eller Mobilepay kode: 46831 (Casu). 
Beløbet tilbagebetales ikke ved afbud senere end 1 måned før kurset. 
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Fordele ved Meridianlære kurset 
• Kurset varer 2 x 2 dage, weekends eller hverdage. 

• Du får tilsendt e-kompendiet til gennemlæsning inden kurset, men 
behøver ikke at kunne indholdet.  

• Du får en grundig, sjov, hverdagsrelevant undervisning, som du kan gå 
hjem og bruge i dit liv. 

• Med til kurset hører en Power Point præsentation med gode billeder af 
akupressurpunkter m.m. 

• Du får tilsendt denne PP og en del andet materiale efter kurset. 
 

Hvem kan læse meridianlære 
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. 
Kurset 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 Lifewave  

• Ernæringsterapeuter 

• Bachterapeuter 

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

 
Vort koncept Meridianlære online er en alternativ mulighed. 
Samme pensum, som du lærer gennem 6 lektioner. 
download brochuren her https://www.casu.dk/meridianlre/  
 

 

Datoer og indhold 
Kurset består af 2 dele: 
 

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 eller d. 15/1 + d. 29/1-20  
Pris: 2150 kr. inkl. materiale 

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 eller d. 12/2 + d. 26/2-20  
Pris: 2150 kr. inkl. materiale 
 

Sted 
Casu, Ledreborg Alle 2 b, 4320 Lejre. 
Vi bor til leje i smukke omgivelser i en sidebygning til  
Ledreborg Slot. 
Vi har masser af parkeringspladser, hvis du kommer i bil, eller du kan 
komme med tog til Leje og evt. blive hentet på Lejre St. 
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