
Den Internationale Bachterapeut Uddannelse i DK for 2019 
Alle disse kurser er godkendt af Bach Centret, England, og alle 
undervisere er Registrerede Bachterapeuter. 
Kursusplanen opdateres jævnligt på www.casu.dk  
Vi er forskellige undervisere, der her annoncerer vore kurser. 
Kontakt venligst den lærer, der står for det pågældende kursus. 

 
Om Bachterapeut uddannelsen 
Vi anbefaler Trin 1 til alle, der vil vide noget om, hvordan de kan bruge de 
38 remedier og Nødhjælpsremediet (Rescue) på sig selv og deres egen 
familie og en lille smule om Bach til dyr. 
Trin 1 er på 2 dage og er et meget intenst kursus. Åbent for alle. 
Man kan også vælge Trin 1 som fjernstudie, læs mere på www.casu.dk 
 
Trin 2 kurset er på 2 dage, og her går man i dybden med at lære 
remediernes finere detaljer og hvilke, der bruges som typeremedier. 
Et meget aktivt kursus, hvor man får lærer remedierne endnu bedre.  
Det kræves, at man enten har Trin 1 som fjernstudie eller klassekursus. 
 
Trin 3 er for dem, der ønsker at hjælpe andre professionelt eller for de, 
der vil kende remedierne rigtig godt. Man lærer, hvordan man skal lave 
en Bach-konsultation gennem samtale og viden om remedierne.  
Kurset varer 4 dage, og sidste dag afsluttes med skriftlig prøve i basal 
viden om de 38 og Nødhjælpsremediet. 
Man skal yderligere lave 2 opgaver hjemme, før man er færdig med Trin 
3. Herefter kan man lade sig registrere hos Bach Centret, England. 
Bliv Bach dyreterapeut. Læs mere om uddannelsen på www.casu.dk  
 
Modtag gratis nyhedsbrev fra koordinatoren for Bachuddannelsen i 
Skandinavien, Susanne Løfgren: Tilmeld på www.casu.dk , forsiden. 

Trin 1 kurset varer 2 dage 
Finder du ikke en dato eller sted, der passer, så husk at Trin 1 kan tages som 
fjernstudie med samme pensum. Se mere på www.casu.dk  
 

Sted     Dato  Pris   Underviser 
Esbjerg   d. 13-14/4 2150 kr.  Pia Lund 
Kontakt: https://behandlerpialund.dk/ 
Fredericia d. 12-13/1  2150 kr.  Pia Lund 
d. 12/1 kl. 10-17+ d. 13.1 kl 9.30-16.30 
Kontakt: https://behandlerpialund.dk/ 
Kr. Hyllinge d. 5-6/2  2150 kr.  Susanne Løfgren 
kl. 10-17.       
Ledreborg, Lejre d. 24-25/4 2150 kr.  Susanne Løfgren 
Kl.10-17       
Kontakt: mail@casu.dk 
Lyngby d.27.-28/4 2150 kr. Mette Nørgaard 

+ Trin 1 Kursus for forældre over 6 torsdage i foråret 2019, kontakt Mette. 
Kontakt: mettenrgaard@gmail.com  
Odense d. 26.1.+ 23.2  2150 kr.  Lene Jespersen 

d. 4.5. + 25.5 2150 kr.  
d. 7.9. + 28.9 2150 kr. 

Kontakt: energiarbejder@gmail.com 
Randers  d. 16-17/2 2150 kr.  Tove Elholm 
Kontakt: toveelholm@gmail.com 
Silkeborg  d.23-24/2-19 2150 kr.  Pia Lund 
Kontakt: https://behandlerpialund.dk/  
Aabenraa d.26-27/1-19 2150 kr.  Anette Lei 

Kontakt: https://mindtime.dk/produkter/ 
Aalborg  d. 4-5/5-19 2150 kr.  Anne Langgaard 
Kontakt: http://www.bach.langgaard.eu/kursuskalender.html  
 
Prisen dækker 1 behandlingsflaske, kursusmappe med masser af materiale, den Trin 1 relevante bog 
Introduktion til Bachs Blomsterremedier (værdi 286 kr. inkl. fragt), kursusbevis, gavekort på 600 kr. og 
ret til at købe Bachprodukter en gros fremover. 
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Trin 2 kurset varer 2 dage 

Lær om Bachs typeremedier og kom i dybden med remedierne. 
 

Sted     Dato  Pris   Underviser 
     
Kr. Hyllinge d.26-27/1 2150 kr. Susanne Løfgren 
kl.10-17      
Kontakt: mail@casu.dk  
  
Ledreborg, Lejre d.4-5/6  2150 kr. Susanne Løfgren 
kl.10-17      
Kontakt: mail@casu.dk  
 
Aabenraa d. 22-23/9 2150 kr. Anette Lei 
Kontakt: https://mindtime.dk/produkter/ 
 
 
Aalborg  d. 6-7/4  2150 kr. Susanne Løfgren 
kl. 10-17 i samarbejde med Anne Langgaard 
Kontakt: mail@casu.dk  
 
Prisen dækker 1 behandlingsflaske, 1 Bach hæfte De 12 Helbredere, 
kursusmateriale samt bevis. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Trin 3 kurset varer 4 dage + 2 hjemmeopgaver 
Du lærer at blive prof. Bachterapeut og hjælpe andre. 
 

Sted     Dato  Pris   Underviser 
     
Ledreborg, Lejre d. 14-17/3 5500 kr. Susanne Løfgren 
kl. 10-17      
Kontakt: mail@casu.dk  
 
Ledreborg, Lejre d. 24-27/10 5500 kr. Susanne Løfgren 
kl. 10-17      
Kontakt: mail@casu.dk  
 
Aalborg  d.19-22/9 5500 kr. Susanne Løfgren 
Kl. 10-17 i samarbejde med Anne Langgaard  
Kontakt: mail@casu.dk  
  
 
Prisen for Trin 3 dækker: 1 Bach hæfte Helbred dig selv, kursusmappe 
med masser af materiale samt retning af 3 opgaver. Beløbet kan deles i 2 
rater.  
 
Har du spørgsmål til Bachuddannelsen eller Bach fjernstudie Trin 1, kan 
du kontakte koordinator Susanne Løfgren, mail@casu.dk  og meget gerne 
den underviser, der tilbyder det relevante kursus. 
Følg os på Facebook i gruppen: Bachs Blomster- Susanne Løfgren, Bach til 
børn, Kvinder i overgang eller Bachterapi til dyr. 
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