27 - 28 oktober

GRUNDKURS

Dr Bach
Blomsterterapi

Vad är Dr. Bachs blomsterterapi och
hur fungera blomsterdropparna?
”I dess närhet smälter obalanser likt snö i solsken” (citat från Dr. Edward Bach)
I Dr. Bachs terapi ingår 38 olika essenser varifrån 37 från växtvärlden och ett från rent
källvatten. Dropparna hjälper oss att ta fram vår egen inneboende styrka och alla talanger var
och en av oss har. Dr Bach valde omsorgsfullt växter som stärker oss inifrån, t.ex. genom att
övervinna en form av rädsla, öka självförtroendet, lära oss att säja både ja och nej vid rätt
tidpunkt, lösa upp en förlamande chock samt en rad andra inre obalanser. Det är ingen typ av
psykofarmaka och ingen vanligt örttinktur. Det är en alldeles egen typ av essens. En del
droppar framställs genom att låta solen överföra välgörande egenskaper till källvatten, en del
framställs genom en kokmetod. Mer om framställning blir det under kursen.
Hur intar man dropparna?
Tumregel är att man tar, av sin personliga blandning, 4 droppar/4 gånger om dagen.
Olika varianter på hur man kan inta dropparna får du lära dig under kursdagarna. Även barn
och djur brukar reagera mycket positiva på dessa droppar.
Kursledaren är Susanne Leuschner som har mer än 30 års erfarenhet av
Dr. Bachs blomsterterapi med god respons från kunder, kursdeltagare, från
familj, vänner och även god respons från sin egen erfarenhet av att använda
dropparna..
Susanne har under många år undervisat i Blomsterterapi på Eklöfs
utbildning till Läkeörtsterapeut. Elever har uttryckt stor tacksamhet över att
kursen ingår i deras utbildning. Inom kort kommer Susanne att ge ut en
efterlängtad bok om denna mycket mjuka men effektiva terapiform.
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Susannes utformning av kursen gör att den berör inte enbart intellektet
utan också vårt inre, våra känslor och vår själ. Därför är det smart att inte
planera in andra aktiviteter under denna helg. I en trygg och kärleksfull miljö,
som vi skapar tillsammans, ges utrymme för att ställa personliga frågor och vi i
lär oss, genom dem, även en hel del av varandra. Gruppen blir minst 5 och max
15 deltagare.
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Kursdagarnas Innehåll:
lördag 27/10, kl. 10.00-17.30 (lunchpaus 12.30 – 14.00)
och söndag 28/10, kl. 9.30–16.00
• Vad är Dr. Bachs blomsterdroppar och hur framställs de?
• Olika vägar att välja blomessenser.
• Små meditationsövningar för att vi ska kunna öppna oss för våra ”blinda fläckar”
• Presentation av alla de 37 blomessenserna + ”Rock Water” . Fallbeskrivningar
• Varför är empati så viktig? Hur utvecklar jag den gentemot mig själv och för andra?
•”Five Flower Remedy” - räddningsdroppar för akutsituationer.
• Hur väljer man konserveringsmedel för dropparna?
• Hur blandar man akutdroppar och personliga droppar?
• Frågerstund med möjlighet att ställa personliga frågor om själsliga obalanser och
val av droppar
• Kompendium.
• En flaska akutdroppar som du själv blandar.
• En flaska av din individuella blandning som du själv har komponerat. Diplom för er
som har deltagit under alla kurstimmar

Kostnad & Anmälan:
Pris 2.700kr inkl.moms
Anmälan senast 10/10 till info@inspira.cc ange där också ditt telefonnummer,
eller på telefon 08-345423 (måndagar & tisdagar 12.00 - 18.30)
Anmälningsavgift 500kr sätts in på PG 802027-3 i samband med din anmälan
via mail eller telefon.
Din anmälan är giltig när anmälningsavgiften har inkommit.
Anmälningsavgiften återbetalas enbart om kursen skulle bli inställd.
Resterande kurskostnad betalas senast vid kursstart.
Pauser med örtte ingår i kusen.
Vi kommer att mejla ut en bekräftelse på att du har fått en plats på kursen.

