
Kursus	  i	  De	  7	  Hovedgrupper	  -‐	  for	  øvede	  i	  nøgleordene	  (min.	  Trin	  1)	  
	  
Hvert	  modul	  	  
Vi	  skal	  dybere	  ind	  i	  gruppens	  energi	  gennem	  meditation	  på	  den	  bagvedliggende	  
kraft.	  Især	  med	  fokus	  på	  typeremedierne.	  
Vi	  skal	  forstå	  de	  enkelte	  remedier	  i	  gruppen	  på	  et	  spirituelt	  plan.	  
Vi	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med	  os	  selv	  gennem	  visualisering,	  oplæg,	  deling	  af	  erfa-‐
ringer	  m.m.	  	  
	  
Silkeborg,	  Lunden,	  Vestergade	  74	  	  
d.	  25/10	  	   Hovedgruppe	  1:	  Frygt/Angst.	  Nyt	  planlægges	  2017.	  
d.	  22/11	  	   Hovedgruppe	  2:	  Usikkerhed.	  Nyt	  planlægges	  2017.	  
d.	  24/1-‐17	  	   Hovedgruppe	  3:	  Manglende	  interesse	  i	  Nu’et	  
d.	  28/2	  	   Hovedgruppe	  4-‐5:	  Ensomhed/Overfølsom	  for	  andres	  ideer	  
	  	   og	  påvirkninger	  
d.	  28/3	  	   Hovedgruppe	  6:	  Fortvivlelse	  
d.	  25/4	  	  	   Hovedgruppe	  7:	  Overdreven	  omsorg	  for	  andre	  	  
Alle	  dage	  kl.	  10-‐16.	  
	  
Kr.	  Hyllinge	  i	  hyggeligt	  sommerhus.	  Max	  8	  deltagere	  
d.	  2/11	  	   Hovedgruppe	  1:	  Frygt/Angst.	  Nye	  planlægges	  2017.	  
d.	  8/2	  	   Hovedgruppe	  2:	  Usikkerhed	  	  
d.	  8/3	  	   Hovedgruppe	  3:	  Manglende	  interesse	  i	  Nu’et	  
d.	  5/4	  	   Hovedgruppe	  4-‐5:	  Ensomhed	  
d.	  3/5	  	   Hovedgruppe	  6	  Overfølsom	  for	  andres	  ideer	  og	  påvirkninger	  
d.	  7/6	   Hovedgruppe	  7:	  Overdreven	  omsorg	  for	  andre	  	  
Alle	  dage	  kl.	  16-‐ca.	  21.	  
	  
Pris	  
650	  kr.	  pr.	  kursus.	  Inkl.	  materiale.	  Lydfiler	  med	  meditation	  på	  gruppens	  	  
remedier	  kan	  købes	  for	  25	  kr.	  pr.	  gruppe	  af	  alle,	  der	  deltager	  på	  kurserne.	  
Man	  kan	  melde	  sig	  til	  ét	  eller	  flere	  kurser.	  
Konto:	  2403-‐6447945817	  eller	  Mobilepay:	  28927642	  
Kærlig hilsen Susanne  
mail@casu.dk,	  www.casu.dk	  	  
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Den	  bagvedliggende	  kraft	  


