Amager d. 07.05.2013
Lukket supervisionsgruppe i Bachs Blomster Remedier
Supervisionsgruppe:
Formålet med en sådan gruppe er fordybelse og yderligere træning i arbejdet med
blomster, i at benytte Bachs Blomster Remedier som støtte i individuel selvudvikling og gøre det i et trygt forum med fælles læring i en gruppe.
Det arbejde og de erfaringer I gør jer med jeres egen udviklingsproces med dråberne
danner grundlaget for at arbejde professionelt med blomsterne.
Det er en forudsætning for at kunne støtte, vejlede og behandle andre effektivt, at
man kender sine blomster på sig selv, har gennemlevet div. kriser med blomsterne.
Så man kender sine små hjælpere som ens bedste venner :-) .
Indhold:
Fællesmeditation. Dernæst supervision med udgangspunkt i det, der optager dig, fx.
fordybelse i en blomst, tjek af dine blandinger/testresultater, teoretiske spørgsmål,
filosofiske spørgsmål, eget helbredelsesforløb eller familiemedlem, ven, dyr, plante,
vanskeligheder med rammer ift. når du behandler familie etc. – alt hvad der kan
klæde dig på til at arbejde optimalt og fordybe din proces og din forståelse af arbejdet
med Bachs Blomster Remedier.
Tid:

Fast ugedag, 2 timer i enten dag/eftermiddag/aftentimer

Datoer:
Sted:

Alt i Et, Hallandsgade 6, st., 2300 København S

Pris:

430 kr. pr. gang
Man melder sig til hele forløbet tidsmæssigt og
økonomisk - på 5 gange fra august til december 2013.

Betaling:

Indsæt kr. 430 hver d. 1. i måneden til min konto (oplyses ved
tilmelding)
VIGTIGT: anfør Bachs Supervision i tekstfeltet til modtager

Tilmelding:

Kan ske mundtligt, pr. sms, via mail, og er bindende, læs
derfor først alle vilkår på alle tre sider. Underskriv og aflever
tilmelding umiddelbart efter.
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Afbudsregler:
Når du har tilmeldt dig, accepterer du de beskrevne vilkår og betingelser for
supervisionsgruppen i nærværende beskrivelse. Alle deltagere i gruppen samt
supervisor er omfattet af gensidig tavshedspligt.
Når du har tilmeldt dig (mundtligt, pr. sms, via mail) er tilmelding bindende – dvs. når
du har tilmeldt dig, er din plads i gruppen reserveret, og du binder dig til at betale den
fulde kursusafgift idet undervisningstiden reserveres, underviser og deltagere
committer til et forløb og det giver mest ro til processen.
Afbrydes forløbet af en eller anden årsag under forløbet skal den resterende afgift
erlægges – disse indbetales på ovennævnte konto senest 2 hverdage efter du skriftligt
har meddelt at du ønsker at ophøre med forløbet.
Er du forhindret i en eller flere mødegange erlægges afgiften – den månedlige rate på
kr. 430 stadig den 1. i måneden. Efter aftale kan du omfattes af fjernhealing forudsat
der på alle planer gives tilladelse til dette.
Det anbefales at deltage i alle mødegange for at få det absolut optimale udbytte af
forløbet.
Skulle underviser være forhindret grundet sygdom gives der selvfølgelig en
erstatningsgang.
Mine forventninger og mål med gruppen:
Fortsat støtte til igangværende udviklingsprocesser.
Fortsat støtte til at erkende hvordan arbejdet med blomsterremedier er for dig.
Gensidig sparring, læring og udvikling både fagligt, personligt og spirituelt.
Fortsat støtte til at tage fuldt ansvar for dit eget liv og lade din sjæl komme igennem
med sin intention.
Fortsat 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:
Supervisor:
Kristina Mie Andersen
Holistisk Terapi
Tlf. 22 21 56 40
www.kristinamie.dk
kristina@holistiskterapi.dk
Kursist:
Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
E-mail:
CPR. NR.:
Jeg tilmelder mig hermed (anfør kursus-type samt start-dato):
____________________________________________________________________
og bekræfter med min underskrift at have læst og accepteret ovenstående
kursusbeskrivelse og vilkår:
Dato og navn:_______________________________________________________
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