Arrangør
CASU, Center for Alternative Sundhedsuddannelser
har siden 1990 uddannet zoneterapeuter efter krop-sind-åndteorien, en egentlig holistisk model.
Denne behandlingsform tilbydes nu som efteruddannelse til de, der er
uddannet zoneterapeut på andre skoler.
Desuden tilbyder Casu: Meridianlære som kurser og ONLINE.
Den internationale Bachterapeut Uddannelse. Læs mere: www.casu.dk

One point Reflexology
Holistisk zoneterapi

Yderligere information
CASU v/ Susanne Løfgren
mail@casu.dk
www.casu.dk
Udtalelser fra tilfredse kursister:
”Den nye behandlingsform dækker det hele for mig”
”Vil bruge den blide, tavse behandlingsform, formidabel meditationsøvelse på kurset”
”Ny, nem måde at behandle på”
”Det har været en meget berigende og lærende kursus, som jeg fremover
vil sætte stor pris på”
”Du er en rigtig god, ærlig og kærlig underviser”

Klasseundervisning

One point Reflexology
- lær at behandle alle klientens legemer!
Er for dig, der ønsker at arbejde holistisk og lære genveje til en mere
effektiv og dybdehelbredende metode uden at droppe den fantastiske
zoneterapi, du i forvejen arbejder med.
Meget egnet for den, der vil skåne sine hænder og skuldre og lære
hvordan, man kan arbejde blidt og opnå et godt resultat.

Behandling af de 4 kroppe
Vi arbejder med klientens og dine egne 4 planer:
Fysisk, eterisk, følelses-og tankeplan gennem en veludviklet og afprøvet
metode.
Vi arbejder således ikke med alle zoner, men sammensætter en effektiv
behandlingsplan ud fra anamnesen (en meget grundig journal).
Der lægges vægt på at bruge meridianlæren effektivt, således at man kan
lave ’short cuts’ i behandlingen og koncentrere sig om det vigtigste.
Der arbejdes med de bagvedliggende årsager gennem undervisning i
psykens indvirkning på sygdom.
Der undervises også i en let healingmetode, beskyttelse af terapeut,
visualiseringsteknik og en kort meditation med fokus på egen motivation
og indre styrke.

Facebook
For alle, der deltager kurset også online, er oprettet en lukket
gruppe: One Point Reflexology Casu. Her deler vi erfaringer og
spørgsmål.

Tilmelding
Send en mail til Susanne. Du modtager herefter en bekræftelse på, at
du har en plads, som dog først er din, når du har betalt.
Tilmeldingen er bindende.

Pris
1850 kr. inkl. moms.
Prisen inkluderer kompendie, materiale om Bachremedierne .
Frokost, kaffe/the kan købes i den gode cafe.

RAB
14 point. Bevis uddeles på kurset.

Online
One Point Reflexology tilbydes også som online kursus.
Download folder fra www.casu. forsiden.

Kurser
Ikke planlagt pt.
Saml 6 zoneterapeuter og jeg kommer til jeres by!

Venlig hilsen
Susanne Løfgren

