Bach Trin2
– fordi den største GLÆDE er at hjælpe sig selv og andre
Weekenden d.21-22. september 2019 kl. 9.30 - 17.00, Aarhus (adr. meddeles senere).
Pris: kr. 2.150 kr. inkl. kaffe/the/frugt og nødder, undervisningsmateriale herunder flaske m. remedier, samt
certifikat fra Bach Centret. Medbring din egen mad. Der er køleskab, køkken mm.
Tilmeld: Send en email: lei@mindtime.dk , eller ring til mig: 40170626. Betal til mobilepay: 17517 Mindtime.
Når du har gennemført kurset så har du fået:


Repetition af de 38 Bachremedier – vi går mere i dybden med remedierne



Cases fra deltagerne og underviseren



Gennemgang af typeremedier – som er remedier til vores specielle karaktertræk. Find dit eget!



Sammenligning af remedier der ligner hinanden



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



Bachs lille hæfte: De 12 Helbredere og andre remedier udleveret gratis (dansk tekst) om alle remedier

Bach Trin 2 er en to-dages workshop-kursus, som giver dig mulighed for at træne mere med at finde den
bedste blanding af remedier til dig selv. Du hører mere om, hvordan du hjælper dig selv med og din familie
med Bach Blomsterremedier til hverdagens stress og kriser. Både til akutte situationer og mere
langtidsvarende stresssituationer. Du lærer, hvordan du med blomsterremedierne kan forandre dine negative
karaktertræk og følelser som f.eks. angst, depression, stress, sorg og andre følelser med Bach
Blomsterremedier og styrke din personlighed. Husk at du allerede fra Trin 1 kan købe Bachprodukter engros.
Trin 2 er for alle som har Trin1 – også for dig, der senere ønsker at blive registreret Bachterapeut ved Dr.
Edward Bach Fonden i England. Trin 2 - kurset er godkendt af Bach Centret i England, og er
kompetencegivende til Trin 3 på Den Internationale Bachterapeutuddannelse.
Bemærk:. Kursusprisen tilbagebetales ikke ved kursistens aflysning eller sygdom under 30 dage før kursusstart pga
udgifter til lokaleleje, materiale, bøger og forplejning. Men du tilbydes så vidt muligt en plads på et andet af mine
kommende Bachkurser. RAB point: Kurset giver 16 RAB point for reg. alt. Behandlere (=RAB).

Der kan forekomme ændringer i kursusadressen og vilkår. Hold derfor øje med seneste kursusbeskrivelse
her: www.mindtime.dk og www.Bach-kurser.dk
Forberedelse? Ingen, men se her på BachCentrets hjemmeside, hvis du gerne vil forberede dig ;-)
www.bach-kurser.dk og www.Mindtime.dk v/ Anette Lei - Funkevej 16 - 6230 Rødekro – tlf. 40170626 – CVR: 21271845

