
 
Susanne Løfgren 

 
 
CASU,	  Center	  for	  Alternative	  Sundhedsuddannelser	  	  
utbildar	  Bachterapeuter	  och	  zonterapeuter.	  
Vi	  har	  som	  den	  enda	  skola	  i	  Skandinavien	  de	  officiella	  kurserna	  
i	  den	  Internationella	  Bachterapeut	  Utbildningen,	  som	  är	  
skapad	  av	  Bach	  Centret	  i	  England.	  
Skolan	  leds	  av	  Susanne	  Løfgren,	  som	  är	  utbildad	  sjuksköterska,	  
zonterapeut	  och	  Bachterapeut,	  registrerad	  i	  Dr.	  Edward	  Bach	  
Fonden.	  	  
Anmälan	  och	  ytterligare	  upplysningar	  kan	  fås	  genom	  att	  
kontakta:	  
Center	  for	  Alternative	  Sundhedsuddannelser,	  CASU	  
Ligustervej	  37,	  4070	  Kr.	  Hyllinge,	  Danmark	  
mail@casu.dk	  
www.casu.dk	  

 
 

 
Bachs Blomstermedel 

Steg 1 Distans 
 

 
 

 
Kaprifol hjälpler till att släppa taget om det förflutna 

 
 

Den Internationella 
Bachterapeut Utbildningen 

 



 
Distans	  Steg	  1	  är	  en	  introduktionskurs	  som	  motsvarar	  STEG	  
1	  i	  Den	  Internationella	  Bachterapeut	  Utbildningen.	  
Kursen	  är	  upplagd	  så	  att	  du	  i	  egen	  takt	  kan	  ta	  till	  dig	  kunskap	  
om	  medlen.	  
De	  som	  tar	  del	  av	  distansundervisningen	  lär	  känna	  medlen	  så	  
väl	  att	  de	  kan	  använda	  dem	  på	  sig	  själva,	  sina	  vänner	  och	  
familj.	  
Efter	  genomförd	  kurs	  kan	  man	  välja	  att	  studera	  vidare	  till	  	  
STEG	  2	  och	  eventuellt	  till	  STEG	  3	  i	  Danmark,	  om	  man	  vill	  arbeta	  
professionellt	  med	  att	  välja	  medel	  till	  andra	  människor.	  
	  
Kursens	  ändamål	  	  
	  	  	  	  Att	  lära	  dig	  om	  Rescue	  Remedy	  (Räddningsdropparna).	  
• Att	  ge	  dig	  en	  möjligthet	  att	  lära	  in	  de	  38	  olika	  medlen.	  
• Att	  ge	  dig	  en	  insikt	  i	  Dr.	  Bachs	  historia	  och	  filosofi.	  
• Att	  ge	  dig	  en	  möjlighet	  att	  använda	  medlen	  till	  dig	  själv,	  

vänner,	  familj,	  djur	  och	  växter.	  
• Att	  inspirera	  dig	  till	  att	  lära	  mer	  om	  Bachs	  Blomstermedel.	  
• Att	  ge	  dig	  tillräckligt	  med	  kunskap	  för	  att	  gå	  vidare	  till	  STEG	  

2	  kursen	  i	  Danmark.	  
	  
Lärarkontakt	  
Distansutbildning	  STEG	  1	  är	  självstudier.	  
Du	  får	  genom	  uppgifterna	  tillit	  till	  medlen	  och	  en	  god	  chans	  att	  
bedömma	  hur	  mycket	  du	  har	  lärt	  dig.	  
Du	  blir	  tilldelad	  en	  lärare	  som	  går	  igenom	  dina	  återskickade	  
svar	  på	  uppgifterna,	  och	  ger	  dig	  respons	  på	  hur	  du	  kommer	  
vidare	  med	  studierna.	  Du	  har	  efter	  varje	  lektion	  möjlighet	  att	  
ställa	  frågor	  till	  din	  lärare.	  
Alla	  lärare	  bundna	  till	  denna	  kurs	  är	  utbildade	  Bachterapeuter,	  
de	  har	  gått	  den	  Internationella	  Bachterapeut	  Utbildningen	  och	  
är	  registrerade	  i	  Dr.	  Edward	  Bach	  Fonden.	  

	  
Certifikat	  
När	  du	  har	  genomfört	  hela	  kursen	  kommer	  du	  få	  ett	  certifikat	  
från	  Dr.	  Edward	  Bach	  Fonden	  i	  England	  och	  deras	  
samarbetspartner;	  Den	  Internationale	  Bachterapeut	  
Utbildningen	  i	  Skandinavien.	  
	  
Pris	  för	  distansutbildningen	  
Priset	  är	  2700	  SEK	  med	  uppgifterna	  skickade	  på	  e-‐mail.	  	  
Priset	  inkluderar	  1	  Studiehäfte,	  som	  skickas	  som	  fil.	  
Studiematerial	  skickas	  så	  fort	  vi	  mottagit	  din	  anmälan	  och	  
kursavgiften	  är	  erlagd.	  
Har	  du	  frågor	  är	  du	  välkommen	  att	  kontakta	  oss.	  
	  
Konto	  
SWIFT:	  NDEADKKK	  
IBAN:	  	  	  DK	  9620006447945817	  
	  
	  
	  

	  
Dr.	  Edward	  Bach	  (1886-‐1936)	  


