Bachterapeutkurset Trin3
– fordi den største GLÆDE er at hjælpe sig selv og andre
Dato: Torsdag - Søndag d. 24-27. oktober 2019, kl. 9.30 – 17.30, (dog slut senest kl. 15.00 på kursets sidste dag).
Kursusadresse: - Nygadehuset, Nygade 23 A, 2. sal, 6200 Aabenraa.
Pris: 5.500 kr. inkl. kaffe-the, frugt, chokolade og lidt sunde snacks, eksamen, undervisningsmateriale, opgaveretning.
(Kan også betales i afdrag inden kurset.)
Tilmeld: send en email: lei@mindtime.dk tlf. 40170626. Betal med Mobilepay 17517. Eller gå ind her:
www.mindtime.dk i shoppen og bestille det. (Vil du have en faktura, så skriv en mail til mig).
Når du har gennemført kurset, så har du fået viden om og træning i:


Repetition af alle 38 remedier, Nødhjælpsremediet og -cremen



Bachterapeutens rolle, kvaliteter og færdigheder



Bachkonsultationens hvad, hvorfor og hvordan



At lytte aktivt, empatisk og at stille de åbnende spørgsmål for at finde de rigtige remedier



Konsultation for personer med særlige behov (demensramte, høre- eller synshæmmede m.fl.)



Sygdom og helbredelse. Filosofien om at lytte til sin indre stemme, og handle på den.



Så let er det at starte din egen Bach-klinik op -trin for trin.



Professionelt registreret Bachterapeut ved BachFonden eller blot Bachterapeut med ”diplom” fra BachCentret?



En lille 2½ timers eksamen i Bach Blomsterremedier om søndagen kl. 9.00-11.30.

Bach Trin 3 kursusindhold: TRIN 3 kurset er det egentlige terapeutkursus, der varer 4 dage. Du får indsigt i de
egenskaber, der skal til for at blive en dygtig og professionel bachterapeut. Gennem forskellige øvelser i en fuldstændig
tryg og tillidsfuld atmosfære, får du træning i, hvordan du udvælger remedier til andre med effektive spørgeteknikker.
Kurset slutter med en 2½ timers eksamen på den sidste kursusdag. Efter kurset følger en periode på ca. 6 måneder, hvor
du laver små skriftlige opgaver heriblandt 3 klientopgaver derhjemme. Har du klaret opgaverne, kan du enten vælge at
blive registreret Bachterapeut hos Bach Centret i Dr. Edward Bach Fonden. Dermed kommer du med på Den
Internationale Bachterapeutliste, hvis du ønsker det. Eller du kan vælge blot at modtage et certifikat for Trin 3 og
arbejde professionelt med Bach Blomsterremedier og bruge andre teknikker end samtalen til at vælge remedier til
klienten.
For hvem: Kurset er for dig der har Bach TRIN 1 og TRIN 2, og som ønsker at arbejde professionelt med systemet eller
som bare ønsker sikker træning i at udvælge remedier til andre. Kurset er fantastisk nyttigt for dig, der ønsker at hjælpe
dine medmennesker med at få det bedre i livet. Med Bach remedierne kan du nemt og ufarligt hjælpe andre når de er i
situationer der slår benene væk under dem. Du træner i at være en kærlig person, der der lytter empatisk og aktivt, og
som har sikker viden om hvert remedie, og hvilke følelsesmæssige tilstande det kan afhjælpe og bringe tilbage i balance.
Tilmelding og betaling: Du er først endeligt tilmeldt kurset, når du har betalt kursusgebyret. Beløbet kan afdrages i
afdrag dog skal kurset være betalt inden påbegyndelsen. Bemærk: Hvis du ikke møder op på kurset, tilbydes du så vidt
muligt at deltage i et andet T3 –kursus. Dog gælder, at hvis du aflyser før 2 mdr. før kursets afholdelse refunderes hele
beløbet. Aflyser du før 30 dage før kursusstart refunderes halvdelen (kr. 2500) af kursusprisen. Hvis du aflyser senere
end 30 dage før start, skal hele beløbet betales. RAB point: Kurset giver 28 RAB point for reg. alt. Behandlere (=RAB).
Sådan forbereder du dig bedst til Trin 3? se her på BachCentrets hjemmeside hvordan du forbereder dig ;-)
Læs mere på www.mindtime.dk
Mindtime v/ Anette Lei – coach og reg. Bachterapeut BFRP - Funkevej 16 - 6230 Rødekro – tlf. 40170626

