
Den Internationale Bachterapeut Uddannelse i DK  
Trin 1, Trin 2 og Trin 3 kurser 

 
Om Bachterapeut uddannelsen 
Trin 1 anbefales til alle, der vil vide noget om, hvordan de kan bruge de 38 remedier og Nødhjælpsremediet (Rescue) på sig selv, deres familie og dyr. 
Trin 1 er på 2 dage og er et meget intenst, øjenåbnende og spændende kursus. Der stilles ingen forudgående krav, alle er velkomne. 
Man kan også vælge Trin 1 som fjernstudie og lære samme pensum i sit eget tempo. 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 de såkaldte typeremedier. 
Et meget aktivt kursus, hvor man lærer remedierne endnu bedre at kende.  
 
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, der består af en samtale og udvælgelse af remedierne.  
Kurset varer 4 dage, og sidste dag afsluttes med skriftlig prøve i basal viden om de 38 remedier og Nødhjælpsremediet. 
Man skal herefter lave 2 skriftlige opgaver hjemme, før man er færdig med Trin 3.  
Efter fuldendelse af Trin 3 kan man lade sig registrere som Registreret Bachterapeut hos Bach Centret, England. 
 
 

 
 
Alle disse kurser er godkendt af Bach Centret, England, og alle undervisere er Registrerede Bachterapeuter. 
Kursusplanen opdateres jævnligt på www.casu.dk  
Kontakt venligst den lærer, der står for det pågældende kursus. 



Trin 1 kurser  
Lær det grundlæggende i Bachsystemet, om de 38 remedier og Nødhjælpsremediet, og hvordan du bruger dem i hverdagen. 
 
Sted      Dato    Pris    Underviser  Kontakt 
     
Esbjerg   d. 1-2/2-20   2150 kr.  Pia Lund   pialund@outlook.com 
Ledreborg, Lejre  d. 28-29/11-2019 (kl. 10-17) 2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk  
Ledreborg, Lejre d. 8-9/2-2020	(kl. 10-17)	 2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk  
Ledreborg, Lejre d. 28-29/3-2020	(kl. 10-17)	 2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk 
Odense d. 8/11. kl 14-2 1 + d. 7/12.  2150 kr.  Lene Jespersen  energiarbejder@gmail.com  

kl 10-17   
Aalborg   d.16-17/11-2019 (9.30-16.30) 2150 kr.  Anne Langgaard anne@langgaard.eu  
 
Prisen dækker 1 behandlingsflaske med remedier til 3 uger til dit eget brug, smuk blomster-kursusmappe med masser af materiale, den Trin 1 
relevante bog Introduktion til Bachs Blomsterremedier (værdi 249 kr., internationalt kursusbevis, gavekort på 600 kr. til køb af Bachprodukter og ret 
til at købe Bachprodukter en gros fremover. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Trin 2 kurser  
Lær om Bachs typeremedier og kom i dybden med remedierne. 
 
Sted      Dato    Pris    Underviser  Kontakt 
Ledreborg, Lejre  d. 8-9/10-2019 (kl. 10-17) 2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk 	 
Ledreborg, Lejre d. 19-20/3-20 (kl. 10-17) 2150 kr.  Susanne Løfgren mail@casu.dk  
Ledreborg, Lejre d. 2-3/6-20 (kl. 10-17)  2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk 	 
Silkeborg  d. 16-17/11-2019 (kl. 10-17) 2150 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk 
 
Prisen dækker 1 behandlingsflaske med remedier til 3 uger til eget brug, 1 Bach hæfte De 12 Helbredere, en smuk blomstermappe med  
kursusmateriale samt internationalt kursusbevis. 
 
Trin 3 kurser  
Kurset varer 4 dage + du skal derefter levere 2 skriftlige hjemmeopgaver, som ikke er svære at lave. 
Du lærer at blive prof. Bachterapeut og at kunne hjælpe andre. 
 
Sted      Dato    Pris    Underviser  Kontakt 
Ledreborg, Lejre  d. 31/10-3/11-2019 (kl. 10-17) 5500 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk  
Ledreborg, Lejre d. 14-17/5-2020 (kl. 10-17) 5500 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk  
Ledreborg, Lejre d. 17-20/9-2020 (kl. 10-17) 5500 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk 
Aalborg   d. 7-10/11-2019 (kl. 10-17) 5500 kr.  Susanne Løfgren  mail@casu.dk  
 
Prisen inkluderer 1 Bach hæfte Helbred dig selv, A 4 ringbind/kursusmappe med masser af materiale samt retning/supervision af 3 opgaver. 
Kurset kan betales i 2 rater.  
 
 
 
 



Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til Bachuddannelsen eller Bach fjernstudie Trin 1, kan du kontakte  
Susanne Løfgren, mail@casu.dk  eller meget gerne den underviser, der tilbyder det relevante kursus. 
Følg os på Facebook i gruppen: Bachs Blomster- Susanne Løfgren eller Bachterapi til dyr. 
 
Modtag gratis nyhedsbrev om Bachterapi, fra koordinatoren for Bachterapeut-uddannelsen i Skandinavien, Susanne Løfgren.  
Tilmeld dig på www.casu.dk , forsiden. 
 
 
Bliv Bach dyreterapeut 
Ønsker du at arbejde med Bachterapi til dyr er det muligt at blive registreret Bach-dyreterapeut. 
Kravet er, at man først gennemfører den internationale Bachterapeut uddannelse (mennesker), Trin 1, 2 og 3. 
Herefter deltager man på et 50 timers kursus (fordelt på 3 weekend) om dyreadfærd (hund, kat, hest). 
Sidstnævnte varetages af dyrlæge og Bachterapeut, Bach Dyreterapeut Emmilla Valentin, som kan kontaktes her: 
http://www.tibirkedyr.dk/ 

 
 

Bachblomsten Fuglemælk mod traumer og sorg 


