Hvad koster grundforløbet?

Meridianlære 2 dages kursus koster 1850 kr.
Konto: Nordea: 2403 – 6447945817

Basal Meridianlære
2 dages intensivt kursus

Hvad får du for pengene
•
•
•
•
•

2 dages intensiv indlæring i basal meridianlære
1 grundigt kompendie (pdf) med illustrationer og fotos
Tegneøvelser, supplerende materiale, sendes efter kurset
Case-øvelser og svarark, sendes efter kurset
1 bevis med 14 RAB point

Kursusdatoer

Foreløbigt planlagt i 2017:
Silkeborg d. 21-22/1. AFHOLDT.
Kr. Hyllinge d. 4-5/2, kl. 10-17 AFHOLDT
Silkeborg d. 9-10/10-17, kl. 10-17.
Flere kurser kan arrangeres, hvis min. 8 personer kan samles.

Hvordan kommer du i gang

Du mailer til Susanne Løfgren: mail@casu.dk
Du modtager information og bekræftelse. Så snart du har betalt, mailes
kompendiet til dig. Dette bedes du medbringe i print på kurset.

Center for
Alternative Sundhedsuddannelser (CASU)
Susanne Løfgren
Tlf: 46 40 64 22
mail@casu.dk
www.casu.dk

For alle med lyst til at lære om energisystemet
Casu.dk

Fordele ved Meridianlære kurset
•
•
•
•

Du skimmer kompendiet inden kurset, men behøver ikke at lære indhold. Det klarer vi på kurset!
Du får en grundig, sjov, hverdagsrelevant undervisning, som du direkte
kan gå hjem og bruge i dit liv
Du får tilsendt en del materiale efter kurset, som træner dig
Du har mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer i den lukkede
gruppe på Facebook: Meridianlære Casu

Hvem kan læse meridianlære

Alle kan få glæde af at lære noget om kroppens energisystem.
Dels kan man bruge denne viden til at holde sig selv rask/i bedre balance, og
ofte kan man med de indlærte akupressur-punkter fjerne akutte smerter f.eks. i
ryggen.
Kurset egner sig til alle, men søges især af:
• Biopatstuderende
• Massører
• Zoneterapeuter, der ikke har haft dette fag
• Qi gong lærere/studerende
• Kranio-sakral terapeuter
• Tankefeltsterapeuter (
• Folk der arbejder med Lifewave
• Ernæringsterapeuter
• Bachterapeuter
• Kurset er et basiskursus og kræver ikke forudgående viden, så det er
åbent og vedkommende for alle med interesse for holistisk behandling.

Vore kursister siger bl.a.

at kurset er relevant, sjovt, dejligt nærværende, brugbart og at stoffet formidles
med humor og indsigt i det hele menneske, så man få så meget mere end Meridianlære med i prisen!

Indhold på kurset
o
o
o
o
o
o
o
o

Hvordan meridianlæren hører til et af vore 4 legemer, en holistisk
forståelse introduceres
Introduktion til faget, begreber, de 12 hovedmeridianer og de 2
overordnede meridianer
Akupunkturpunkter, min. 2 pr. meridian, som du kan bruge til akupressur
Organuret
5 element teorien og hvordan den kan bruges af os, der ikke er
akupunktører
Hovedpinepunkter
Distalpunkter, punkter til behandling af kropsområder
Hvordan omsætter man denne viden til praksis, dine egne lidelser,
øvelser, m.m.

Zoneterapi til husbehov online

Når du har lært Meridianlære, er det smart også at kunne zonerne på fødderne for organerne!
Du kan gennem to online lektioner lære organ-zonepunkter på fødderne, så
du kan komme dybere med dine behandlinger af dig selv eller andre.
Intropris: 750 kr. indtil april 2017 inkl. kompendie, power point og øvelser.
Færdig feb-marts. 2017.
Normalpris efter 1/4-17: 1000 kr.

Specielt for zoneterapeuter

Måske har du hørt om mit system, One Point Reflexology. Her sammensætter man de zoner, man nu engang har lært, med viden om meridianlære. Du lærer at lave genveje og reducere antal af zoner samt at se tingene i
en helhed. Forudsætter viden i basal meridianlære, da du lærer, hvordan du
kan bruge denne viden på en smart og effektiv måde.
One point Reflexology består af 2 lektioner med tilhørende kompendier,
power point og øvelser.
Intropris: 750 kr. inkl. kompendie indtil april 2017. Færdig feb. 2017.
Normalpris efter 1/4-17: 1000 kr.
Afholdes også som 2 dages kursus. Se www.casu.dk

