Bach Trin1
– fordi den største GLÆDE er at hjælpe sig selv og andre
Weekenden d. 05-06. oktober 2019, kl. 9.30 - 17.00 i 6200 Aabenraa, 6200 Aabenraa
Pris: 2.150 kr.*) inkl. moms, undervisningsmateriale og Trin 1-certifikat fra Bach Centret. Der serveres
kaffe/the, vand og lidt frugt/snacks. Medbring din egen diæt eller mad (der er køleskab og
indkøbsmuligheder).
Tilmeld: ring til mig: 40170626 eller send en e-mail til lei@mindtime.dk Betal med Mobilepay til 17517
Mindtime. Læs om kurset her på mindtime.dk – www.mindtime.dk https://mindtime.dk/
Når du har gennemført kurset så har du fået:


Træning i at blande en flaske Bachremedier til dig selv, dit humør eller din ”krise”



Doseringsvejledning ved skiftende sindsstemninger og langtidsbrug.



Anvisninger på hvordan du giver Bach til spædbørn, børn, alkoholsensitive og kæledyr.



Lægen Bachs enkle sygdomsopfattelse og filosofi om at lytte til din indre stemme og rydde indre
konflikter af vejen.



Et minihæfte med forklaringer til de 38 Bach Blomsterremedier og om brugen af dem.



Set videofilmen om lægen Bach og hans rejse til opdagelse af blomsterenergierne.



En prøveflaske med dig hjem på Dag 1 med dit eget personlige remedie



En introbog til Bachs Blomsterremedier



GAVE: Et gavekort på 600 kr. til indkøb af Bachprodukter engros: Køb f.x. hele sættet for ca 2.100 kr.

Bach Trin 1 er et to-dages kursus, som giver dig en grundig indføring i alle 38 Bach Blomsterremedier. På Bach
Trin 1 lærer du, hvordan du hjælper dig selv og din familie med Bach Blomsterremedier til hverdagens stress
og kriser. Du hører om lægen Edward Bachs spændende livshistorie og meget enkle sygdomsopfattelse og
helbredelse. Du lærer, hvordan du med blomsterremedierne kan forandre dine negative karaktertræk og
følelser som f.eks. angst, depression, stress, sorg med blomsterremedierne og styrke din personlighed.
Trin 1 er for ALLE – OGSÅ for dig, der senere ønsker at blive registreret Bachterapeut ved Dr. Edward Bach
Fonden i England. Trin 1 - kurset er godkendt af Bach Centret i England, og er kompetencegivende til Trin 2 og
Trin 3 på Den Internationale Bachterapeutuddannelse. Som Trin 1 deltager modtager du et gavekort på 600 kr. det
kan bruges til køb af Bachprodukter hos Bachdistributør Mezina A/S, og du får lov til fremover at købe en gros.
Kursusprisen tilbagebetales kun hvis du framelder dig senest 4 uger før kursusafholdelse. RAB point: Kurset giver 16

RAB point for reg. alt. Behandlere (=RAB).
Forberedelse? Ingen, men se her på BachCentrets hjemmeside, hvis du gerne vil forberede dig ;-)
*)Aflysning: Hvis du aflyser mere end 30 dage før 1. kursusdag refunderes kursusgebyret.
Hvis du aflyser senere eller udebliver tilbagebetales refunderes der ikke, men du kan deltage gratis på mit
næste Trin 1. Læs mere på www.bachcentre.com, eller www.bachforeningen.dk(om Bachsystemet) eller på min hjemmeside:
www.mindtime.dk

Mindtime v/ Anette Lei - Funkevej 16 - 6230 Rødekro – tlf. 40170626

