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Fjernundervisning	  TRIN	  1	  

• er	  et	  introduktionskursus	  svarende	  til	  TRIN	  1	  i	  Den	  Internationale	  Bachterapeut	  
Uddannelse.	  

• Du	  studerer	  hjemme	  og	  i	  dit	  eget	  tempo	  	  
• De,	  der	  deltager	  på	  fjernundervisning,	  lærer	  remedierne	  så	  godt	  at	  kende,	  at	  de	  

kan	  arbejde	  med	  dem	  på	  sig	  selv,	  deres	  venner	  og	  familie.	  
• Man	  kan,	  efter	  kurset	  er	  gennemført,	  beslutte	  sig	  til,	  om	  man	  ønsker	  at	  arbejde	  

videre	  på	  et	  Trin	  2	  og	  evt.	  et	  Trin	  3	  kursus,	  hvis	  man	  professionelt	  vil	  arbejde	  
med	  at	  udvælge	  remedier	  til	  andre.	  

• Fjernundervisning	  Trin	  1	  består	  af	  5	  lektioner,	  der	  enten	  mailes	  eller	  sendes	  med	  
post.	  	  

• Du	  kan	  altså	  vælge,	  om	  du	  vil	  skrive	  direkte	  ind	  i	  en	  papirudgave	  eller	  på	  din	  pc.	  
	  
Kursets	  formål	  er	  
• At	  lære	  dig	  om	  Nødhjælpsremediet	  
• At	  give	  dig	  mulighed	  for	  at	  lære	  de	  38	  enkeltremedier	  
• At	  give	  dig	  en	  indføring	  i	  Dr.	  Bachs	  historie	  og	  filosofi	  
• At	  give	  dig	  en	  mulighed	  for	  at	  bruge	  remedierne	  til	  dig	  selv,	  venner	  og	  familie	  samt	  til	  

dyr	  og	  planter	  
• At	  inspirere	  dig	  til	  at	  lære	  mere	  om	  Bachs	  Blomsterremedier	  
• At	  give	  dig	  en	  sikkerhed	  for	  at	  du	  har	  nok	  viden	  til	  at	  gå	  videre	  til	  et	  Trin	  2	  kursus	  
	  
	  
Lærerkontakt	  
De	  opgaver,	  du	  sender	  ind,	  skal	  ikke	  betragtes	  som	  eksamensopgaver,	  snarere	  en	  
mulighed	  for	  at	  lære	  remedierne	  at	  kende	  gennem	  opgaverne.	  
Du	  vil	  få	  tildelt	  en	  lærer,	  som	  skal	  gennemgå	  dine	  indsendte	  besvarelser	  og	  give	  dig	  en	  
tilbagemelding	  på,	  hvordan	  du	  kommer	  videre	  i	  studiet.	  
Din	  lærer	  vil	  blive	  Susanne	  Løfgren.	  
Du	  har	  efter	  hver	  lektion	  mulighed	  for	  at	  stille	  din	  lærer	  spørgsmål.	  
Lærere	  tilknyttet	  dette	  kursus	  er	  uddannede	  Bachterapeuter	  under	  den	  Internationale	  
Bachterapeut	  Uddannelse,	  og	  alle	  er	  registrerede	  af	  Bach	  Centret,	  England.	  
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Bevis	  
Når	  du	  har	  gennemført	  hele	  studiet	  tilfredsstillende,	  vil	  du	  modtage	  et	  bevis	  udstedt	  af	  
Bach	  Centret	  i	  England	  og	  dets	  danske	  samarbejdspartner:	  
Den	  Internationale	  Bachterapeut	  Uddannelse	  i	  Skandinavien,	  Susanne	  Løfgren.	  
Man	  modtager	  kun	  bevis,	  hvis	  man	  har	  gennemført	  hele	  fjernstudiet.	  
	  
Skal	  jeg	  købe	  alle	  remedierne?	  
Du	  behøver	  ikke	  anskaffe	  dig	  alle	  remedierne	  med	  det	  samme,	  hvis	  du	  ønsker	  at	  vente.	  
Du	  kan	  bestille	  remedier	  blandet	  i	  en	  behandlingsflaske	  hos	  Casu.	  Vi	  tager	  175	  kr.	  inkl.	  
forsendelsen	  (DK),	  hvis	  du	  selv	  ved,	  hvad	  du	  skal	  have	  og	  sender	  os	  en	  liste	  med	  
navnene	  på	  de	  max.	  7	  remedier,	  der	  må	  komme	  i	  din	  flaske.	  
Som	  Bachstuderende	  vil	  du	  efter	  fjernstudiets	  afslutning	  kunne	  købe	  Bachprodukter	  
en	  gros	  og	  oven	  i	  en	  grosprisen	  få	  et	  gavekort	  på	  600	  kr.	  Dette	  betyder,	  at	  et	  
Bachsættet	  med	  de	  38	  remedier	  á	  20	  ml	  +	  2	  Nødhjælpsremedie	  á	  20	  ml.	  alt	  i	  flot	  
træboks	  kommer	  ned	  på	  ca.	  2200	  kr.	  (normal	  4100	  kr.).	  
	  
Litteratur	  til	  Fjernstudiet	  
Fjernundervisning	  TRIN	  1	  består	  af:	  

• 5	  opgaver,	  der	  rettes	  og	  kommenteres	  
• Studiehæfte	  af	  Susanne	  Løfgren	  (pdf	  fil)	  
• De	  38	  remedier	  (pdf	  fil)	  
• Bevis	  som	  sendes	  dig	  efter	  kurset	  

	  
Pris	  og	  kontakt	  
Prisen	  er	  2150	  kr.	  	  
Som	  et	  særligt	  tilbud	  kan	  du	  få	  Susanne	  Løfgrens	  bog	  Introduktion	  til	  Bachs	  
Blomsterremedier	  med	  for	  200	  kr.	  inkl.	  forsendelse	  (normalt	  299	  kr.	  plus	  porto).	  	  
Bogen	  er	  rigt	  illustreret	  med	  fotos	  af	  de	  smukke	  Bachblomster	  og	  er	  Trin	  1	  relevant.	  
Prisen	  er	  da	  2350	  kr.	  	  
Konto:	  2403	  -‐	  	  	  6447945817	  eller	  Mobilepay:	  28	  92	  76	  42	  
	  
Så	  snart	  beløbet	  er	  registreret	  hos	  os,	  mailer	  vi	  dig	  materialet.	  
HUSK	  Tilmelding	  er	  bindende,	  når	  du	  har	  betalt.	  Hvilket	  betyder,	  at	  du	  godt	  kan	  
udskyde	  din	  opstart,	  men	  ikke	  få	  pengene	  tilbage.	  
	  
Kontakt:	  
Susanne	  Løfgren	  
mail@casu.dk	  
www.casu.dk	  	  
	  

Venlig	  hilsen	  
	  

Susanne	  Løfgren	  
	  


