Amager d. 19.07.2012
Kursus i Bachs Blomster Remedier
”Vi forstår nu, at kærlighed og harmoni er hovedgrundlaget i vor skabelse, at
vi i os selv er børn af guddommelig kærlighed, og at den evige sejr over alt
ukorrekt og smertende opnåes ved hjælp af mildhed og kærlighed”
– Edward Bach
Velkommen til Dr. Edward Bach’s univers og Blomster Remedier.
Ovenstående er et citat fra hans hovedværk, skrevet i 1930’erne. Selvom det er
formuleret i datidens sprog er det om muligt endnu mere relevant i år 2013. Dr.
Edward Bach var forud for sin tid – både i sin forståelse af sygdom og helbredelse og
årsagerne til begge.
Gennem min egen personlige proces samt min mesterlære hos en Bachs Terapeut
eksamineret fra Bachs-instituttet i England, er ønsket opstået om at give de erfaringer
og redskaber, jeg har modtaget og selv udviklet til at ”helbrede mig selv og mine
omgivelser” videre til andre.
Jeg bliver, for hver dag, stadig mere og mere taknemmelig over kærligheden,
visdommen og kreativiteten i blomsterne – foruden deres evne til at bringe
mennesket i kontakt med sjælen og lede os til at leve vort liv baseret på sjælens
visdom.
Jeg har derfor sammensat dette kursus og glæder mig til en fantastisk rejse ind i
blomsternes verden sammen med dig.
Kursusbeskrivelse:
Datoer:
Tid:

Onsdage fra kl. 18-21 – i alt 18 timers skemalagt undervisning

Sted:

Alt i Et, Hallandsgade 6, st., 2300 København S
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Det overordnede udbytte og formål med kurset:
Du vil gennemgå intens personlig udvikling, lære Dr. Bachs syn på sygdom,
helbredelse og menneskesyn. Du vil få meditationer til at skabe kontakt til egen og
andres sjæl, lære at pendulere, lære at anvendel blomsterne til behandling af dig selv
og din nærmeste familie så du har et enkelt og effektivt selvhjælpsredskab til at
bringe dig selv i resonnans med ubetinget kærlighed og harmoni.
Kurset er kompetenceopbyggende idet der fokuseres på at lære princippet bag
blomsterne at kende gennem egen proces. Med andre ord – det er en forudsætning
for at kunne arbejde optimalt med blomsterne, at du gør dig dine egne erfaringer med
hvorledes blomsterne arbejder med psykologiske processer. Grundkurset er
forudsætning for at gå videre på overbygningen, som omfatter træning i at behandle
som professionel terapeut.
Målgruppe:
Nysgerrige mennesker der ønsker at lære at helbrede sig selv og vokse spirituelt med
vejledning fra Bachs Blomster.
Behandlere/healere der ønsker at forfine deres kanal gennem eget personligt
udviklingsarbejde.
Alder – fra 18 år og opefter.
Såfremt der indtages medicin af nogen art skal det oplyses ved tilmelding.
Forudsætning for deltagelse i kurset er åbenhed, nysgerrighed og vilje til selvstudie –
der skal beregnes tid til dels at læse, træne meditationer samt pendulering.
Max. 4 deltagere.
Pris:
Kurset koster ialt kr. 6.000 for de 6 mødegange som betales hver d. 1. i måneden til
bankkonto, der oplyses ved tilmelding med kr. 1.000 pr. gang. Kursusafgiften dækker
min forbedelsestid, undervisningstid – i alt 18 timer, materialer (meditationer) samt 1
personlig special blanding pr. måned til egenterapi.
Tilmelding:
Sker ved at tilmelde dig personligt, pr. telefon, sms eller mail – så er din plads på
kurset reserveret og din tilmelding er bindende fra tilmeldingstidspunktet.
Fremsendelse af underskrevet tilmeldingsblanket samt indbetaling 1. rate á kr. 1.000
skal følge umiddelbart efter.
Vedlæg en kort begrundelse samt motivation for kurset samt en kort beskrivelse af
din baggrund – personligt og fagligt. Kort beskrivelse af evt. sygehistorie og din
generelle helbredstilstand. Uddyb gerne med hvilke ønsker og mål du har for udbyttet
af kurset. Angiv om du tager nogen former for medicin.
Når du tilmelder dig – enten personligt, pr. telefon, sms eller mail, accepterer du
samtidig de beskrevne vilkår og betingelser for kurset i nærværende
kursusbeskrivelse. På kurset er alle deltagere og underviser omfattet af gensidig
tavshedspligt.
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Afbudsregler:
Når du har tilmeldt dig personligt, pr. telefon, sms eller mail, er din plads på kurset
reserveret, og du binder dig samtidig til at betale den fulde kursusafgift idet du har
optaget en plads på kurset.
Afbrydes kurset før start eller under forløbet skal den resterende kursusafgift
erlægges idet du har optaget en plads på kurset – disse indbetales på ovennævnte
konto senest 2 hverdage efter du skriftligt har meddelt, at du ønsker at ophøre med
kurset.
Er du forhindret i en eller flere mødegange erlægges kursusafgiften – den månedlige
rate på kr. 1.000 stadig den 1. i måneden. Du omfattes af fælleshealingen og for en
månedsblanding tilsendt hvis du er forhindret i at møde frem. Det anbefales virkelig at
deltage i alle mødegange for at få det absolut optimale udbytte af kurset.
Skulle underviser være forhindret grundet sygdom gives der selvfølgelig en
erstatningsundervisningsgang.
Kursets indhold:
Træning i tre meditationer samt en metode til at skabe forbindelse til egen og andres
sjæle.
Træning i anvendelse af pendul.
Personlig terapi, proces og selvhealing.
Studie af blomsterne udfra egen proces.
Gennemgang af Bachs hovedværk som også danner det filosofiske grundlag for
udviklingen af og arbejdet med remedierne
Korrekt anvendelse af remedier samt dosetflasker.
Test og tilberedning af blandinger – kursisterne øver på hinanden under supervision.
Oplæg og diskussion for at fordybe forståelsen af udviklingsprocesser med blomster.
Hjemmearbejde mellem samlinger:
Bachs hovedværk ’Helbred dig selv’ læses – det danner grundlag for diskussion på
samlingerne.
Mechtild Scheffers beskrivelse af blomsterne læses.
Indtage personlige specialblanding samt observere egen proces.
Træning af meditationer og sjælskontakt.
Iagttagelse af dine omgivelser for dels at træne dig i diagnostisering/anvendelse af
blomster i forhold til persontyper og situationer.
Anskaffelser til kurset:
Et pendul – det behøver ikke være fancy – selv bruger jeg en rosenkrans. Det
vigtigste er at det ikke er for tungt og du trives med at arbejde med det.
Du kan med fordel låne grundbogen på biblioteket: Den originale Bach blomsterterapi
- den samlede teoretiske og praktiske viden om Bachs blomster af Mechthild Scheffer,
der er udkommet i 2008. Ønsker du at anskaffe dig den, koster den kr. 358, fra
forlaget Wiboltt, ISBN-10: 8798962280, ISBN-13: 9788798962281.
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Her er en beskrivelse af bogen, som virkelig er en guldgrube af oplysninger,
inspiration og viden, som jeg finder svar i igen og igen:

Mechthild Scheffers Bachs blomsterterapi – teori og praksis er nu kommet i en ny, revideret
udgave.
Bachs blomsterterapi er en blid helbredelsesmetode, som er kendt og skattet af tusinder af
mennesker verden over. Den blev udviklet i begyndelsen af det 20. århundrede af den
engelske læge Edward Bach, som mente at årsagen til alle sygdomme skal søges i sjælen.
Gennem sit intuitive arbejde med vilde planter fandt dr. Bach frem til 38 blomster, som med
deres lægende egenskaber dækker hele menneskets spektrum af ubalancer. Ved at indtage
udtræk af disse blomster hjælper man organismen til at helbrede sig selv.
Alle kan bruge Bachs blomsterterapi, og bogen giver udførlige anvisninger på, hvordan man
udvælger og kombinerer de enkelte midler. Den henvender sig både til den, som blot vil
behandle sig selv og sine nærmeste, til studerende og til professionelle behandlere.
Mechthild Scheffer er naturlæge og har grundlagt Bach-institutterne i Tyskland, Østrig og
Schweiz. Hun betragtes internationalt som den førende ekspert i Bachs blomsterterapi.

Man kan pendulere over enten et testsæt eller selve practitioner-kittet. Testsættet er
ikke nødvendigt men er handy hvis du ønsker at arbejde med blomsterne hjemme. Til
kurset er det dog ikke nødvendigt at anskaffe. Skulle du ønske dig dit eget, koster det
hos Camette ca. kr. 550.
Et practitioner kit – med moderflaskerne er ikke nødvendigt at anskaffe sig under
kursusperioden, da blanding af dråber til eget brug er omfattet af kursusprisen.
Ønsker du alligvel at anskaffe et, anbefaler jeg at du bruger produkterne fra Healing
Herbs. Det produceres af oprindelige folk fra Bachs centeret i England – med respekt
for de oprindelige fremstillingsmetoder. Produktet overstiger langt de originale Bachs
Blomster Remedier i esoterisk henseende. Prisen for det store kit er ca. kr. 3.000.
Dosetflasker kan også købes hos Camette – men er heller ikke nødvendige under
kursusperioden. Man kan købe en kasse med 50 og dele disse. En kasse koster ca.
375 kr.
Udleverede materialer inkluderet i kursusprisen:
Sjælens Mantram
Jeg Er Nærværelsens Mantram
Jordens Indre Sorte Krystal
Sjælsbøn
Mantram til forbindelse til en andens sjæl
Materiale omkring pendulering
Testvejledning
Gruppering af Bachs Blomster
Bachs hovedværk ”Helbred dig selv”
Særligt for dette kursus i Bachs Blomster Remedier:
Diagnostiseringsmetoden, som jeg underviser i adskiller sig fra den oprindelige
uddannelse. I den traditionelle uddannelse vælger man at arbejde med max ca. 6
blomster pr. blanding og diagnostiserer udfra samtale. Jeg arbejder udfra devisen, at
sjælen ved bedst hvilke blomster man har brug for – og derfor læres metoder til at
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etablere sjælskontakt. Denne metode er anvendelig i mange andre sammenhænge
udover arbejdet med blomster. Den styker din intuition og sjælsforbindelse.
Brugen af blomster vil derfor også være anderledes – man kan efter sjælens
vejledning komme til at lave blandinger på flere en 6 remedier.
Forståelsen af arbejdet blomsterne vil også blive gennemgået grundigt, da de
erfaringsmæssigt skal tolkes/forståes afhængig af situation, person og hvor i forløbet
blomsten gives.
Bachs livsfilosofi vil blive grundigt studeret (også med eksempler fra andre
filosofiske tænkere), da den ligger til grund for korrekt forståelse af blomsterne, deres
anvendelse og potentiale som spirituel selvudvikling.
Mine forventninger og mål med dette kursus:
Intens selvudvikling – gennem arbejdet med esoteriske blomsteressenser, som
bringer dig selv og dine nærmeste i harmoni og balance. At du oplever at have et
konkret, enkelt og meget effektivt selv-hjælpsremedie lige ved hånden.
At du gennem arbejdet med blomsterne støttes i at tage fuldt ansvar for dit eget liv
og lade din sjæl komme igennem med sin intention.
Træning i at lade sig vejlede fra sjælsplanet og styrke forbindelsen til egen sjæl og
derigennem kunne vejlede andre også fra sjælsplanet.
Medbring på samlingerne:
Vanddunk og skriveredskaber. Sørg for at være ordenligt dækket med mad/frugt.
De bedste hilsner,
Holistisk Terapi
v/Kristina Mie Andersen
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Tilmeldingsblanket:
Kursusafholder:
Kristina Mie Andersen
Holistisk Terapi
Tlf. 22 21 56 40
www.holistiskterapi.dk
kristina@holistiskterapi.dk
Kursist:
Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
CPR. NR.:
Jeg tilmelder mig hermed Bachs Blomster Kursus med start 20__ og bekræfter med
min underskrift at have læst og accepteret ovenstående kursusbeskrivelse og vilkår:
Dato og navn:_______________________________________________________
Husk at medsende en kort begrundelse samt motivation for kurset samt en kort
beskrivelse af din baggrund – personligt og fagligt. Kort beskrivelse af evt.
sygehistorie og din generelle helbredstilstand. Uddyb gerne med hvilke ønsker og mål
du har for udbyttet af kurset. Angiv om du tager nogen former for medicin.
Helst maskinskrevet ☺

6

