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2 uddannelser, en masse 1 og 2 dages kurser, foredrag, klinik og retreat. 
Se indholdsfortegnelsen og læs om det, der fanger dig. 
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Casu’s speciale er kurser i både krop, energi, sind og Sjæl/Ånd 

På Casu har vi brugt mange år på at dygtiggøre os i at kunne lave kurser og uddannelser, der tager 

hensyn til, at vi som personlighed har 4 legemer: 

Det fysiske, det æteriske (meridiansystemet og chakraer), det astrale (emotioner) og det lavere 

mentale legeme (tankeformer). 

Herudover har vi vore 4 spirituelle legemer, hvor det højere mentale legeme er det, vi lettest kan 

komme bevidst i kontakt med, gennem vores intuition. 

Ved at blive mere bevidst om, hvordan vi og vore klienter er skruet sammen energimæssigt, kan 

vi blive bedre til at arbejde på årsagsplaner til sygdom, som ofte ikke kommer det fysiske 

legeme, som man normalt bekæmper sygdom gennem.  

Fysisk sygdom er primært et resultat af ubalancer på de andre planer. 

 

Vi er inspireret af bl.a. Dr. Bachs filosofi om, at sygdom opstår som en konflikt mellem Sjæl og 

personlighed.  

Opgaven for alle er at finde ud af, hvad deres konflikt består i. 

Er den fysisk, emotionel eller tankemæssig i form af negative overbevisninger eller andre 

blokeringer, der hindrer os i at leve i harmoni? 

At finde svar, er dét, som hele rejsen (den personlige og spirituelle udvikling) handler om. 

På Casu har vi har noget på hjerte og masser af erfaringer gennem liv med personlig/spirituel 

udvikling, og vi vil gerne dele det med dig. 

Du bestemmer selv, hvilken viden du mangler for at kunne hjælpe dig selv og andre: 

Viden om det fysiske legeme, det æteriske (meridianlære), sindet eller de spirituelle legemer?  

Vi er alle på en rejse. Jo mere vi bevidste, vi er om, hvorfor rejsen nogle gange synes besværlig, jo 

lettere er det at leve og få det bedste ud at turen. 

Lad os være dine rejsefører for en stund. 

God rejse! 

Kærlig hilsen 

Susan Kristiansen og Susanne Løfgren 

Forbehold for lille prisstigning i 2020. 
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Casu Zoneterapeut uddannelse (RAB godkendt)  
Da uddannelsen er omfattende, beder jeg dig downloade den relevante folder: 
https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/  
Her kan du også læse, hvad tidligere kursister synes om uddannelsen. 
 
Her blot en kort beskrivelse af den 2 1/2 år lange uddannelse. 
Casu’s zoneterapeut-uddannelse startede i 1990 og er gennem årene udviklet til en holistisk 
behandlingsmetode (at behandle hele mennesket). Metoden er skabt af Susanne Løfgren og 
kaldes One Point Reflexology. 
Den er unik, idet du lærer at nære alle legemer i personligheden (det fysiske, energisystemet, 
følelser og tanker). Metoden er blid og healende, og tiltaler især de sensitive og holistisk 
tænkende. Du lærer at behandle i nærvær, og måske netop pga. denne healende tilgang til 
helbredelse, er metoden så effektiv.  
Metoden tager i høj grad afsæt i meridianlæren, hvor vi kan afhjælpe energi-blokeringer og 
dermed få kroppen til at begynde at helbrede sig selv. 
One Point Reflexology metoden er afprøvet gennem 25 år.  
 
Casu starter sit Hold 20 (weekend hold) i marts 2019 og Hold 21 (en onsdag hver 2. uge) i august 
2019. Begge hold foregår på Ledreborg, Lejre. 

Gratis info-møder om zoneterapeutuddannelsen 

Tilmeld dig på mail@casu.dk en af flg. datoer: 

d. 11/3 kl. 19-20 eller d. 17/3 kl 14-15 på Casu, Ledreborg Allé 2b, 4320 Lejre. 

 

 

 

 

 

 

Dele af zoneterapeutuddannelsen kan tages som 2 dages kurser, se næste side: 

https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/
mailto:mail@casu.dk
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Grundmodul i zoneterapi 1+2+3+4 
Dette grundkursus kan tages af alle, der vil lære grundlæggende zoneterapi. 
Alle 4 kurser Indgår i zoneterapeut-uddannelsen. 
 

Zoneterapi grundmodul 1  
Introduktion til zoneterapi, kort om zoneterapiens historie. 
Man lærer teknikker, opvarmning, afslutning og at behandle organzoner. 
d. 30-31/3-19 eller d. 28/8 + d. 11/9-19, kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale.  
 

Zoneterapi grundmodul 2  
Repetition af lektion 1. Zonerne for organer, fortsat. 
d. 27-28/4-19 eller d. 25/9 + d. 9/10-19, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Zoneterapi grundmodul 3  
Lokalzonerne (f.eks. ører, nakke, ryg m.m.) på fødderne indlæres 
d. 25-26/5-19 eller d. 23/10 + d. 6/11-19, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Zoneterapi grundmodul 4  
Repetition af lektion 3. Vi fortsætter med lokalzoner, så du efter denne del kan lave en hel 
zoneterapibehandling. 
d. 22-23/6-19 eller d. 20/11 + d. 4/12-19, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
 
Undervisningsmateriale til Grundkursus i zoneterapi (inkluderet i prisen): 

o Øvekort til alle systemer (fil)  
o Kort historisk gennemgang af zoneterapi (fil) 
o Litteraturliste (fil) 
o Reaktioner efter zoneterapi (fil) 
o Kontraindikationer (fil) 
o Hvordan virker zoneterapi (fil) 
o Info-folder til klient (fil) 
o Power point præsentation med pensum tilsendes efter hver lektion. 
o Zone-plakat kan købes for 90 kr. 

 
Bemærk 
Ønsker du efter grundkursus i zoneterapi + grundkursus i meridianlære at gå videre og blive RAB 
uddannet zoneterapeut, er du velkommen.  
Læs om Zoneterapeut uddannelsen og download relevant brochure: 
https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/  
 
 
 
 
 
 

https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/
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One Point Reflexology som efteruddannelse 
 
Dette 2 dages efteruddannelseskursus er kun for zoneterapeuter. Du lærer den blide og healende 
zoneterapi, samt hvordan du kan skære ned på antallet af zoner, der behandles ved at bruge 
meridianlæren klogt. Du lærer, hvorfor det er vigtigt at behandle sindet, og hvordan du kan bruge 
zonerne til at heale gennem. 
 
One Point Reflexology for zoneterapeuter findes også som online kursus (10 RAB).  
Læs her https://www.casu.dk/one-point-reflexology/  

 
Materiale inkluderet i prisen: 
One Point Reflexology e bog (pdf). 
Der sendes en del øve-materiale efter kurset. 

 
Næste kursus afholdes 
Herlev 
d. 4-5/5-19 kl. 10-17. 
Ledreborg, Casu, 4320 Lejre 
d. 28-29/5-19 kl. 10-17 
 
Pris 
2600 kr. inkl. e-bog, en del extra materiale (filer), kaffe/the/snacks. 
 
RAB 
14 point. 

 

Du får et meget udførligt kompendie  
med i kursusprisen. Det tilsendes som pdf 
inden kurset.  
Kompendiet koster som e-bog: 149 kr. 
og kan købes i Casu shoppen: 
www.casu.dk/shop 
 

https://www.casu.dk/one-point-reflexology/
http://www.casu.dk/shop
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Anatomi online (RAB godkendt) 
For dig som vil lære en hel masse om hvordan kroppen ser ud og fungerer. 

Eller til dig, der vil være zoneterapeut, massør, kinesiolog m.m. 

Casu opfandt i 1999 som de første herhjemme anatomistudiet som online, og vi har gennem alle 
årene haft succes med det. 
 
Dette online studie i anatomi/Fysiologi/Sygdomslære/Farmakologi opfylder RAB kravet, som 
gælder for alle RAB godkendte uddannelser i: Zoneterapi, kinesiologi, massage, ernæringsterapi, 
o.a. 
 
De 28 ana/fys opgaver + 18 sygdomslære opgaver svarer til 300 timer. 
Kurset suppleres med 2 skriftlige eksaminer, 1 i ana/fys (4 timer) og en i sygdomslære (2 timer). 
Kurset superviseres af erfaren lærer.  
Vi tilbyder dig en god personlig kontakt med et levende og hjælpsomt menneske og ikke en 
maskine. Vi lægger vægt på at hjælpe dig igennem studiet, så langt vi kan, men vi kræver også, at 
du forbereder dig ☺  
Søg mere viden på https://www.casu.dk/anatomi/  hvor også brochuren kan downloades. 
 
Bestil evt. et par anatomiopgaver og en studievejledning, så du får et indtryk, om studiet er noget 
for dig. Mail til mail@casu.dk  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.casu.dk/anatomi/
mailto:mail@casu.dk
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Meridianlære 
På dette modul lærer du om den energi, der ligger udenfor kroppen og gennemstrømmer den 

med livsenergi (Qi). Man lærer at tolke signalerne fra energisystemet, og hvordan man kan lindre 

smerter m.m. Meridianlære giver et bredere syn på sundhed end, hvis man kun lærer anatomi og 

fysiologi. 

 

Meridianlære  
Modul 1+2 kan tages af alle, der vil lære grundlæggende meridianlære og akupressurpunkter, 
f.eks. massører, yogaudøvere, Chi Gong lærere eller udøvere o.a. 
Begge kurser samt de 2 i udvidet meridianlære indgår i zoneterapeut-uddannelsen. 

 
Meridianlære grundmodul 1  
Introduktion til meridianlære, Yin/Yang begrebet, beliggenheden af de 12 hovedmeridianer og de 
2 overordnede meridianer. 
d. 31/8-1/9-19 eller d. 15/1 + d. 29/1-20, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 

Meridianlære grundmodul 2  
Organ-ur, mor/søn loven, 5 element teori (kropsvæv, sanseorgan m.m.).  
Cases og tegneøvelser. Sygdomme relateret til 5 elementteorien. 
Akupressurpunkter til hverdagsbrug. 
d. 28-29/9-19 eller d. 12/2 + d. 26/2-20, kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 

Bemærk 

Modul 1+2 kan tages online som Meridianlære online (samme pensum, svarende til 30 RAB).  

Check https://www.casu.dk/meridianlre  

https://www.casu.dk/meridianlre
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Meridianlære udvidet, modul 3  
Muskler og organrelation. Uddybende forklaring på meridianer. 
d. 26-27/10-19 eller d. 11/3 + d. 25/3-20, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 

 

Meridianlære udvidet, modul 4 
Forlængede meridianer, det indre forløb af meridianer.  
Cases hvor alt det indlærte sættes sammen. 
Dine egne symptomer set i relation til meridianlæren. 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 23-24/11-19 eller d. 8/4 + d. 22/4-20, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
Undervisningsmateriale til meridianlære (inkluderet i prisen): 

o Meridian-kompendie (50 sider, pdf) og diverse øveark (pdf). 
o Power Point shows med meridiantegninger, akupressurpunkter o.a. (pdf) 

 
Bemærk 
Ønsker du efter grundkursus i zoneterapi + grundkursus i meridianlære at gå videre og blive RAB 
uddannet zoneterapeut, er du velkommen.  
Læs om Zoneterapeutuddannelsen og download relevant brochure: 
https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Du får et omfattende materiale,  
når du deltager på Meridian-kurset. 
Kompendiet kan du bl.a. bruge til at 
bedre din egen sundhed i dit  
energi-legeme. 

https://www.casu.dk/zoneterapeutuddannelsen/


 

© www.casu.dk 10 

Bach Blomsterremedier er unikke til at afbalancere sindet 
Lær om remedierne til husbehov på Trin 1, eller hjælp dig selv og andre ved at tage hele 
uddannelsen i dit eget tempo. 
 
 

 

 
 

Bachuddannelsens Trin 1 
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Dette er et introkursus for alle uden viden om Bachremedierne og en del af Den Internationale 
Bachterapeut Uddannelse. Susanne Løfgren er koordinator for uddannelsen her i Skandinavien og 
udbyder Trin 1 kurset, og det samme gør andre godkendte Trin 1 lærere. 
d. 8-9/2-20, kl. 10-17 eller vælg dato ud fra kursusplanen for Bachterapeut uddannelsen.  
Pris: 2150 kr. Se næste side hvad du får med i prisen! 
Se kursussteder og datoer ved at downloade kursusplanen for Bachuddannelsen fra forsiden af 
www.casu.dk eller drop en mail. 
Dette kursus kan tages af alle. 
Bach Trin 1 indgår i zoneterapeut-uddannelsen. 
 
Bemærk 
Trin 1 kan tages online som Bach Trin 1 fjernstudie (samme pensum). Pris: 2250 kr. inkl. samme 
materiale som ovenfor og fragt på bogen. 
 
 
Undervisningsmateriale til Bach Trin 1 (inkluderet i prisen): 
Bogen Introduktion til Bachs Blomsterremedier (182 s.) af Susanne Løfgren. 
En smuk blomstermappe med relevante papirer. 
Gavekort på 600 kr. til brug for køb af Bachprodukter. 
Ret til køb af Bachprodukter en gros fremover. 
Bevis fra Bach Centret. 

http://www.casu.dk/
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Bachuddannelsens Trin 2  
2 dage á 7 timer (14 timer) . 
 
Her kommer man mere i dybden og lærer om Bachs Typeremedier. 
Efter Trin 2 kan du gå i gang med at hjælpe andre med Bachremedierne. 
Vælg dato ud fra kursusplanen for Bachterapeut uddannelsen. Se forsiden af www.casu.dk 
Pris: 2150 kr. inkl. materiale. Underviser: Susanne Løfgren 
Se kursussteder og datoer ved at downloade kursusplanen fra forsiden af www.casu.dk eller drop 
en mail. 
Dette kursus kan tages af alle. 
Bach Trin 2 indgår i zoneterapeut-uddannelsen. 
 
Undervisningsmateriale til Bach Trin 2 (inkluderet i prisen): 
En smuk blomstermappe med relevante papirer.  
Bachs hæfte De 12 Helbredere. 

 
Bachuddannelsens Trin 3 
3 dage á 7 timer og 1 dag á 4 timer 
Trin 3 er et 4 dages kursus, suppleret med 2 hjemmeopgaver (cases). 
Det er på dette kursus man lærer at blive Bachterapeut og kunne hjælpe andre professionelt. 
 
Undervisningsmateriale til Bach Trin 3 (inkluderet i prisen): 
Hæftet Helbred dig selv af Dr. Bach, en stor kursistmappe, adgang til en masse relevant materiale. 
 
Læs mere om Bachterapeut-uddannelsen på https://www.casu.dk/bachterapeut/  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.casu.dk/
http://www.casu.dk/
https://www.casu.dk/bachterapeut/


 

© www.casu.dk 12 

Bach Dyreterapeut 
 
Ønsker du at arbejde med Bachterapi til dyr og blive Bach Dyreterapeut? 
 
Du skal først tage Bachuddannelsen Trin 1+2+3 (om mennesker), lave dine hjemmeopgaver, og 
være registreret Bachterapeut, før du kan tage de supplerende 50 timer i dyreadfærd her: 
 
Kontakt kursusudbyderen, dyrlæge og Bach Dyreterapeut Emmilla Valentin: www.tibirkedyr.dk  
Anbefalet af Casu og godkendt af Bach Centret. Kurserne afholdes i Tisvilde. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tibirkedyr.dk/
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Kurser i Psykologi, Esoterisk Psykologi og åndsvidenskab 
Forstå de energier der former din krop og dit sind. Gennem bevidsthed kan du i højere grad blive 
den, der styrer dit liv. 
De fire kurser: Introduktion til vores energisystem + Vores bevidsthed og sjæl 1 og 2 + Introduktion 
til vores kosmiske arv og sjælshoroskopet skal tages i rækkefølge, da de hænger sammen, og 
forståelsen bygges op gennem forløbet. 
 

Introduktion til vores energisystem  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Introduktion til energetisk anatomi, de 4 legemer og chakrasystemet. Sammenhæng imellem den 
fysiske krop og energisystemet, som er sjælens og bevidsthedens kanaler til at udtrykke sig i 
verden. 
Underviser: Susan Kristiansen 
d. 23-24/3-19, kl. 10-17.  Pris: 2150 kr. inkl. materiale.  

 
Vores bevidsthed og sjæl 1 og 2  
2 x 2 dage á 7 timer (28 timer) 
Ønsker du disse to kurser, kræves det, at du har kurset Intro til vores energisystem eller 
tilsvarende. 
 
Bevidsthedens og energifeltets sprog og chakrasymboler. Vi har fokus på, hvordan vores sjæl 
gennem bevidstheden forsøger at vejlede os og styre os i den rigtige retning. 
Vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med vores sjæl, så vi får større og større overensstemmelse 
mellem hvem vi er, og hvad vi er her for. 
Underviser: Susan Kristiansen 
d. 13-14/4-19 + 11-12/5-19, kl. 10-17. Pris: 2150 kr. for hver af disse to kurser, inkl. materiale.  
 

Vores kosmiske arv og sjælshoroskop  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Her har vi fokus på, hvordan vi yderligere kan løfte lyset i os selv, åbne hjertet og understøtte 
andres spirituelle vej i livet. Der vil være individuelt arbejde med udgangspunkt i det personlige 
sjælshoroskop. 
Underviser: Susan Kristiansen 
d. 29-30/6-19, kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale.  
 
Deltagelse på dette kursus forudsætter ovenstående kursus i Intro til vores energisystem og Vores 
bevidsthed og sjæl 1 og 2 eller samme indsigter og viden erhvervet på anden vis.  
Er du i tvivl, så send Susan en mail: krudthuset@mail.tele.dk  

 
Bemærk  
Flere overbygnings-kurser om vore spirituelle legemer med Susan Kristiansen forventes planlagt. 
 
 
 

mailto:krudthuset@mail.tele.dk
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Den terapeutiske samtale  
Denne del giver dig de nødvendige redskaber til de samtaler, du skal have med dine klienter.  
2 dage á 7 timer (14 timer) 
Underviser: Susan Kristiansen. 
d. 20-21/2-20 kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale.  
Dette kursus kan tages af alle, der arbejder med klienter eller skal gøre det fremover. 
Dette kursus indgår i zoneterapeut-uddannelsen i faget Psykologi. 
 

At sætte Sjælskurs og få alle legemer i større balance   
På dette kursus lærer du, hvordan man ved at sætte sin kurs ud fra Sjælens hensigt, kan få 
personlighedens legemer (det fysiske, æteriske og sindet) til at rette ind.  
Vi ser på, hvordan man skelner mellem Sjælens hensigt og personlighedens illusioner. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 10-11/10-19, kl. 10-17, eller d.10-11/10-20 kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
 
Læs mere her: https://www.casu.dk/har-du-en-kurs-i-dit-liv/  
Dette kursus kan tages af alle, der ønsker at leve mere bevidst og i højere grad selv styre sit liv. 
 
Undervisningsmateriale til Sjælskurs (inkluderet i prisen): 
Meditations lydfil (Mp3) 

 
Healing 
På dette kursus får du fat i dine healende energier. Vi arbejder med healing gennem fodzoner, på 
chakraer eller hvor vi inspireres til at lade energien flyde igennem.  
Du lærer at beskytte og rense dig selv. 
2 dage á 7 timer (14 timer). 
Underviser: Susanne Løfgren 
d. 7-8/11-20, kl. 10-17. Pris: 2150 kr. inkl. materiale. 
Dette kursus kan tages af alle, der ønsker at lære, hvordan man kan bruge sine iboende healing-
kræfter. Kurset indgår i zoneterapeut-uddannelsen.  
 
Undervisningsmateriale til Healing (inkluderet i prisen): 

o Diverse materiale om healing og beskyttelsesritualer 
 

 

https://www.casu.dk/har-du-en-kurs-i-dit-liv/
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Tiltræk det du har behov for – kursusforløb 
På de 3 kursusdage vil vi gradvist arbejde hen imod en indre forståelse for de love, der gør, at man 
kan modtage det, man har brug for. Du vil altså ikke lære at tiltrække en diamantring eller en 
Ferrari, med mindre du virkelig har brug for den i dit personlige og spirituelle arbejde. 
Derimod vil du få støtte til at leve det liv, du drømmer om, og lære hvordan pengene som en form 
for energi automatisk følger med, så dine behov kan opfyldes. 
Næste kursus:  
d. 5/3, d. 7/5 og d. 20/8-19 (Ledreborg) kl. 16-21 eller 
d. 3/9, 3/10 og d. 12/11-19 kl. 10-15 (Ledreborg). 
Flere forløb forventes i 2020. 
Pris: 2300 kr. for hele forløbet. 
Underviser: Susanne Løfgren 
Kurset er for alle, der ønsker at lykkes med sine mål. 
Læs hvad tidligere kursister siger om kurset: 
https://www.casu.dk/tiltrk-det-du-har-brug-for/  

Drømmenes sprog 
Livet spejler sig ind i vores drømme på alle planer. Jung mente, at drømmene er Kongevejen til 
Sjælen, og at drømmene er sjælens symbolsprog. 
Gennem forløbet får du støtte til at tyde dine drømme, så du med tiden lærer dit eget 
drømmesprog at kende. 
Kurset strækker sig over 3 mødegange: 
d. 2. april, d. 21. maj og d. 18. juni kl. 18.30 -21.30 (Ledreborg). 
Underviser: Susan Kristiansen 
Pris: 2300 kr. for hele forløbet. Flere kurser forventes udbudt. 
Kurset er for alle. 
 
 

 

 

https://www.casu.dk/tiltrk-det-du-har-brug-for/
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Meditation  

Casu inviterer dig til vore meditationsaftener, der afholdes op til fuldmånen, ca. 1 gang hver 
måned, dog ikke i juli. 
Før hver meditation gives et oplæg om esoterisk astrologi og den pågældende måneds energier.  
Du bliver inspireret til, hvordan du kan ‘udnytte’ den specifikke måneds energier i dit eget liv. 
Aftenerne ledes af Susan Kristiansen, der har en lang uddannelse bag sig i åndsvidenskab, 
esoterisk astrologi m.m. 
Alle er velkomne.  
Man betaler 100 kr. pr. aften som hjælp til huslejen/forbrug. Kaffe/the serveres. 
Ved afbud tilbagebetales beløbet ikke.. 

Deltagelse kræver tilmelding til mail@casu.dk senest et par timer før arrangementet, men meget 
gerne før.  
Bemærk venligst, at tidspunkterne er forskellige af hensyn til Casu’s øvrige arrangementer. 

2019 
16. 04 kl 15.30-17.00 (Vædderen) 
15. maj kl 19-20.30 (Tyren) 
15. juni kl. 16.30-18 (Tvillingerne) i forbindelse med åbent hus på Casu, der er kl. 14-16.30  
15. august kl 19-20.30 (Løven) 
12. sep. kl. 19-20.30 (Jomfruen) 
9. okt. Kl. 19-20.30 (Vægten) 
10. nov. kl. 17.30-18.30 (Skorpionen) 
14. dec. kl. 17.00-18.30 (Skytten) i forbindelse med Casu’s julekursus, der afholdes kl. 15-17. 

 

 

mailto:mail@casu.dk
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Foredrag for alle 
 
Foredragene er tænkt som inspiration til at gøre hverdagen mere bevidst og tilfredsstillende. 
Alle kan deltage, med få undtagelser. Se det enkelte foredrag. 
 
Bemærk 
Deltagelse kræver forhåndstilmelding til Susanne Løfgren, mail@casu.dk  

Pris 
Hvert foredrag koster 150 kr. inkl. kaffe/the. Undtagen informationsmøder, som er gratis. 
Du betaler ved tilmelding på MobilePay: 46831 (Casu er modtager). 
Ved afbud tilbagebetales beløbet ikke. 

2019 
11/3 kl. 19.00-20.00: Intromøde til zoneterapeutuddannelsen på Casu. Susanne Løfgren. Gratis. 
14/3 kl.18.30-20.30: Drømmenes sprog. Susan Kristiansen. Se også Susan drømmekursus: 
https://www.casu.dk/drmmekursus/  
17/3 kl. 14.00-15.00: Intromøde til zoneterapeutuddannelsen på Casu. Susanne Løfgren. Gratis. 
25/3 kl. 19.00-21.00: Introduktion til Bach Blomsterremedier og hvordan du kan bruge dem i 
hverdagen. Susanne Løfgren. 
3/4 kl. 19.00-21.00: BACH dit barn op. Støt dit barns følelsesliv med Bachremedier. Susanne 
Løfgren. 
10/4 kl.19.00-21.00: At spise på sine følelser og hvordan man kan komme ud af dette. Susanne 
Løfgren. 
1/5 kl. 19.00-21.00: Kun for Kvinder: Kvinder 40 + og hvordan man overlever overgangen på en 
god måde. 
17/5-19/5, 4 x dagl: Livsstilsmesse på Ledreborg, hvor Casu deltager i eget hus med 4 foredrag á 
15-20 min. hver af de 3 dage med Susan Kristiansen og Susanne Løfgren. 
Samme dage er der åbent hus, og Casu shoppen med bøger om Bachterapi og Bachprodukter kan 
købes til messepriser. 
4/9 kl. 19.00-21.00: Hunde har også følelser, og hvordan man kan hjælpe dem med Bach 
Blomsterremedier. Susanne Løfgren 
7/10 kl.19.00-21.00: Stress og følelser. Lær at forebygge inden følelser og tankeformer kører afsted 
med dig. Få hjælp af Bach Blomsterne.  
Susanne Løfgren. 
18/11 kl. 19.00-21.00: BACH dit barn op. Støt dit barns følelsesliv med Bachremedier. Susanne 
Løfgren. 

HUSK også vore Fuldmåne-meditationer med foredrag om esoterisk astrologi. Se forrige side.  

 

 

 

mailto:mail@casu.dk
https://www.casu.dk/drmmekursus/
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Sommer Retreat på Ledreborg - lad op i 3 dage og kom hjem med ny energi 
 
Dette 3 dages fordybelses-kursus for kvinder er en lise for din sjæl.  
Lever du et hektisk liv, hvor du glemmer at tage dig af de meditative og intuitive sider af dig selv? 
I løbet af de 3 dage vil du få mulighed for at slappe af, nyde naturen, nyde sund grøn mad, have tid 
til at meditere alene og i gruppen. 
Du vil også gennem gruppesessionerne opdage nye smukke sider af dig selv, alt under kyndig 
supervision i trygt miljø og i dit eget tempo. 

Retreaten vil foregå i Casu’s lokaler på Ledreborg i Lejre i østfløjen, som ligger ved siden af slottet. 
Overnatning bliver på hhv. B&B i Lejre, vandrehjem ved Roskilde Havn. 
Overnatning betales særskilt af kursisterne selv.  
Der findes flere gode B&B i Lejre og Særløse, men du skal enten være i bil eller have din cykel med 
toget til Lejre Station. 

Leder af retreaten er Susanne Løfgren, der er en erfaren terapeut og underviser.  
Susannes speciale er at hjælpe andre med at højne energi-niveauet, hvilket man får glæde af i livet 
fremover. 
Begrænset plads: 12 deltagere. 
 
Pris 
2850 kr. som betales i 2 rater: 1425 kr. ved tilmelding til enten MobilePay: 46831 (Casu) eller 
konto: 2403-6447945817. 
Restbeløbet 1425 kr. betales senest d. 1/5-19. 
Prisen er inkl. al mad, drikke, evt. 1 flaske med Bachremedier med din egen individuelle blanding 
til 3 uger, men ikke overnatning. 
 
Se det fulde program her: 
https://www.casu.dk/new-page  

 
Der er smukt og roligt i Lejre 

 
 
 

http://www.ledreborg.dk/
https://www.visitlejre.dk/lejre/privat-indkvartering-i-lejre
https://www.casu.dk/new-page
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Forlaget Casu.dk og Casu shoppen 
 
Susanne Løfgren startede sit eget forlag i 2014 og har på 4 år skrevet og udgivet 6 bøger. 
3 af disse er oversat til engelsk.  
Fælles for bøgerne er, at de er smukke og fyldt med erfaringer og viden, som deles på en let og 
brugbar måde. 
 
Introduktion til Bach Blomsterremedier - med øvelser. Trykt bog, 182 sider, flot illustreret. 
BACH dit barn op – om Bachterapi til børn, unge og deres forældre. Trykt bog, 182 sider, flot 
illustreret. 
Kvinder i overgang – om Bachterapi, hormonvenlig kost, yin/yang balancen og den spirituelle gave 
i overgangsalderen og tiden derefter. Trykt bog, 182 sider, flot illustreret. 
Hunde har også følelser - støt din hund med Bach Blomsterremedier. Trykt bog, 200 sider, flot 
illustreret. 
 
E bøger 
Sammenligninger af Bachremedier – lær at skelne dem fra hinanden. E bog, 176 sider. 
For øvede i Bachremdier, med min. Trin 1 kurset. 
One Point Reflexology – en holistisk behandlingsmetode. E bog, 146 smukke sider. 
Primært for zoneterapeuter, men den kan sagtens læses af andre, der vil lære om holistisk 
behandling. 
 
Bachprodukter (enkeltremedier og Rescue produkter) og bøger kan købes gennem: 
www.casu.dk/shop 
Få gratis læse prøver på bøgerne her: www.casu.dk/shop 

 

http://www.casu.dk/shop
http://www.casu.dk/shop
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Konsultation hos Susanne Løfgren 
 
Trænger du til en ændring i dit 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. 
Betalingen overføres via MobilePay: 46831 (Casu) eller netbank 2403- 6447945817, hvorefter 
pakken sendes. Samtalen varer oftest ml. 15-30 min. (ca. 200-300 kr. + 200 kr. til flasken).   

Samtale face to face og Holistisk behandling 
Du kan også vælge at få en tid i klinikken, Ledreborg, Lejre. Jeg tilbyder dels Bach-konsultationer 
på 1 times varighed. Prisen er 850 kr. inkl. 1 flaske Bachremedier til ca. 3 uger. 
Eller den holistiske metode One Point, som er en kombination af intuitiv samtale, hvor du får hjælp 
til at finde ud af hindringerne i dit liv, og hvordan du kan bruge dine ressourcer til at skabe det liv, 
du ønsker. Vi ser på hele dig, og hvordan du kan nære både din krop, meridiansystem, dit sind og 
din sjæl. Ofte afsluttes med en behagelig healing via fodzonerne. Pris for One Point behandling er 
850 kr. + evt. 150 kr. til 1 flaske Bachremedier til ca. 3 ugers forbrug. 
Bestil tid via mail@casu.dk  
 

Skal du have sendt en Bach behandlingsflaske UDEN konsultation, f.eks. på din egen eller en 
anden behandlers forslag, koster 1 behandlerflaske: 250 kr. inkl. fragt med DAO. 

 

 

mailto:mail@casu.dk
mailto:mail@casu.dk
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Ryd op og giv slip - bestil 3 timers hjælp og lær af dine mønstre 

At samle for mange ting og lave rod er for mange mennesker forbundet med psykiske mønstre, 
som ofte går tilbage til barndommen. Det kan handle om angst for at mangle, stor pligtfølelse, 
skyldfølelse o.a. Derfor starter en oprydning med mig med en samtale.  
Ofte er én samtale nok til at indse hvilke mønstre, der ligger bag ens samlermani og roderi. 
Herefter bliver det meget lettere for dig at give slip på dét, der tager din energi. 
 
Jeg tilbyder dig hjælp til 
 

o Samtale om årsagen til at der hober sig for meget op i dit hjem 
o Oprydning i al slags indendørs rod 
o Sortering af det du vil beholde, det du vil give bort, sælge eller smide ud 
o Jeg bringer 3 flyttekasser og en rulle affaldsposer med ved 1. besøg 
o Indføring af logik og systematik i dit hjem. Hvor skal tingene ligge?  
o Formidling til genbrugsbutikker der kan have glæde af dine brugte ting 
o Evt. kørsel af ting til forbrænding og genbrugsbutikker indenfor den afsatte tid på 3 timer. 

Dog ikke store, tunge ting. Disse kan ofte hentes af Røde Kors eller andre 
hjælpeorganisationer gratis, hvis de er brugbare 

o Når oprydning/udsmidning er foretaget, kan du udnytte det, du har tilbage på bedste og 
smukkeste måde, så dit hjem gør dig glad 

 
Fordele ved at få ryddet ud og skabe orden 
Det ydre påvirker det indre. Rod og ophobning af ting på det fysiske plan påvirker os psykisk. Vi har 
energi bundet til alt, hvad vi ejer og alt det, vi ikke får gjort. Derfor kan rod og ophobning af fysiske 
ting dræne os for energi både fysisk og psykisk. Det påvirker også vort selvbillede, at vi ikke ’kan 
finde ud’ af at skabe orden. Ofte bliver vi flove og undlader at invitere andre hjem. Det kan give 
social isolation.  
Fordelene ved at rydde op og smide ud er til at tage at føle på: 

o Du får frigjort energi. Jo flere ting, du frigør dig fra, jo mere energi frigøres i dit indre. 
Overskuddet kan bruges til at skabe det liv, du ønsker at leve. 

o Måske får du øje på, hvilke årsager der ligger bag dit roderi og kan grundlæggende stoppe 
tendensen at samle sammen/rode 

o Du bliver tilfreds med dit hjem og har mere lyst til at dele det med dine venner 
o Det er tusind gange lettere at gøre rent i et opryddet hjem, så du kan komme til at bo mere 

rent og lækkert 
o Du ved altid, hvor dine ting befinder sig og skal ikke spilde tid med at lede eller flytte rundt 

på ting 
o Du bliver en god rollemodel for dine børn/kæreste/venner. 

 
Hvordan kan du forberede dig inden vort første møde og dermed spare penge 
Det er en god ide og tids- og pengebesparende, at du har besluttet hvilket rum, vi skal starte i. 
Man kan ikke rydde op overalt på en gang. Men principperne fra første rum, man rydder op i, kan 
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man bruge i hele huset! Ofte kan mine kunder klare sig uden min hjælp, når først de har fået smag 
for orden og ved, hvordan de skal skabe den. 
Tænk over hvorfor ting hober sig op i dit hjem. Har du svært ved at sige nej til tilbud? Har du arvet 
mere, end du kan bruge? Er du flyttet til mindre bolig og kan ikke nænne at skille dig af med 
noget? Eller får andre lov til at bruge dit hjem som gratis opbevaringssted? Hvilke ting i det rum, 
du gerne vil starte med, er værdifulde for dig? Ikke pengemæssigt men i forhold til om de giver dig 
glæde og energi. 
Er der nogle af tingene i rummet, som du har, fordi du ikke vil gøre andre kede af det? 
Det vil hjælpe dig at have tænkt lidt over dette, da vort første møde starter ud med at indkredse, 
hvad problemet er for dig. 
 
Hvad koster det 
En samlet ’pakke’ med 3 timers besøg, samtale, praktisk hjælp og inkl. 1 times kørsel i alt fra Kr. 
Hyllinge, Sjælland koster 2400 kr. Beløbet betales ved besøget: 
Kørsel udover i alt 1 time koster 300 kr. pr. time. 
kontakt Susanne Løfgren: mail@casu.dk  
 
En total oprydning i et hjem starter med en beslutning om at give slip på det, man ikke har brug 
for længere. Man tager ét rum ad gangen, men følelsen af lettelse kommer hurtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handling gi’r forvandling 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:mail@casu.dk
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Undervisere 

 

 
 
Skolens leder er Susanne Løfgren (1954). 
Uddannet sygeplejerske (1978), zoneterapeut (1983), 
Bachterapeut (1995), skoleleder på Casu (1990), har udviklet One point Reflexology og 
Anatomi online, Koordinator for Den Internationale 
Bachterapeut uddannelse i Skandinavien (1996),  
forfatter til 5 bøger om Bachs Blomsterremedier samt 1 om One Point Reflexology. 
Susanne har ry for at være en levende underviser med humor, 
masser af erfaring og viden. 
Alt, hvad Susanne arbejder med, hviler på en holistisk teori om, at vi 
som mennesker er både krop-sind og sjæl. Derfor må man i behandling 
og helbredelse sørge for, at alle disse planer får næring. 

 
Susan Kristiansen 
 

 
 
Susan Kristiansen er uddannet Energiterapeut, Zoneterapeut og Bachterapeut. 
Hun underviser i rette menneskelige relationer i virksomheder og på arbejdspladser. 
Hun har gennemgået esoterisk og spirituel træning på Arcane School i London, fra 1998 til 2008, 
her under esoterisk healing, esoterisk psykologi, de 7 stråler og esoterisk astrologi.  
Susan underviser i psykologi og retter anatomi online-opgaverne. 
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Susan er en meget erfaren og dygtig underviser.  

Tilmelding til kurser og uddannelser 
Send en mail til Susanne Løfgren for at tilmelde dig. Husk at nævne kursets navn og dato/sted. 
Du er sikret din plads, når du har modtaget bekræftelse og har betalt for dit kursus til enten 
MobilePay: 46831 (Casu er modtager) eller  
Konto: 2403-6447945817 (Nordea). 
 

Kontakt  
Arrangør: Casu v/Susanne Løfgren 
mail@casu.dk Mail er den hurtigste vej til kontoret ☺ 
Tlf: 46 40 64 22 svarer ofte ml. 8-9.  
www.casu.dk  
 

Nyhedsbrev 
Tilmeld dig vort nyhedsbrev her https://www.casu.dk/  
Så er du sikker på ikke at gå glip af noget ☺ Udsendes ca. 10 x året og vi spammer dig ikke. 
 
Sted hvor kurserne afholdes 
Casu, Ledreborg Allé 2 b, 4320 Lejre. Vi bor i Østfløjen, hvor også godskontoret ligger.  

 
Lejre har HT station, med forbindelse til København hver time. Der er 15-20 min. gang fra 
stationen til slottet. Ofte vil man kunne blive kørt til og fra stationen af andre kursister, da vi 
hjælper hinanden. 
 
Casu-skolen ligger lige midt i den smukkeste natur med skov, Sagnlandet, jernalderminder, historie 
og masser af skønhed. 
 
Vi sætter pris på seriøsitet, orden, æstetik, kvalitet, humor og varme menneskelige relationer. 
Vi vil gøre vort yderste for, at du skal føle dig godt tilpas. 
Velkommen på Casu! 
 
Varm hilsen fra  
Susanne Løfgren 
Casu 
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