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Trænger du til en ændring i dit eget liv? Eller har du brug for at styrke dine børns 

følelsesliv? 

Forær dig selv en samtale/konsultation med fokus på dine ressourcer og få vendt 

dine udfordringer til styrke. Du får hjælp til at (gen)finde det, der giver dig glæde og 

dyb mening. Min primære metode er: 

 

Telefonisk konsultation 

Kan kun aftales via mail@casu.dk  Du ringer mig herefter op efter forudgående 

aftale. Det er godt, hvis du inden samtalen forbereder, hvad du vil fokusere på. 

Samtalen tager den tid, du har brug for. Man betaler efter minuttakst (850 kr. pr. 

time) samt for den tilsendte behandlingsflaske til ca. 3 uger: 200 kr. inkl. forsendelse 

med DAO, (du modtager besked om afleveringssted nær din bolig). Beløbet 

overføres via Mobilepay: 46831 eller netbank 2403- 6447945817, hvorefter pakken 

sendes. Samtalen varer oftest ml. 15-30 min. (ca. 200-300 kr. + 200 kr. til flasken). 

Men en gang imellem har man bug for at tale længere, så derfor sætter jeg altid en 

time af. Personlig konsultation i Kr. Hyllinge kan arrangeres efter aftale på mail. 

Skal du have sendt en flaske UDEN konsultation, f.eks. på din egen eller en anden 

behandlers forslag, koster 1 behandlerflaske: 250 kr. inkl. fragt med Coolrunner. 

Lær mere – læs mine bøger om Bachterapi 

Introduktion til Bachs Blomsterremedier er for alle nybegyndere.  

Den giver en grundig indføring i Bachterapi med masser af øvelser. 

BACH dit barn op – om Bachterapi til børn/unge og deres voksne.  

Kvinder i overgang- om Bachterapi og anden alternativ behandling til kvinder 40 +  

Alle bøger er på 182 s. flot illustrerede og i lækkert design. 

Kan købes via www.casu.dk/shop   i helsekostbutikker eller hos boghandlere. 

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


Samtale/konsultation hos Susanne Løfgren 
 

www.casu.dk 
mail@casu.dk 

 

 

Susanne Løfgren (1954). 
Sygeplejerske (1975), zoneterapeut (1983), 
skoleleder på Casu zoneterapeutskole 
(1990), Koordinator og underviser på Den 
Internationale Bachterapeut-uddannelse 
(1996). Har arbejdet med Bachterapi siden 
1982 – 
og elsker det stadig. 
 

http://www.casu.dk/

