Bachbloesemtherapie
Bachbloesemtherapie is een behandelvorm die
de laatste jaren bijzonder in de belangstelling
staat. Het is ongetwijfeld een van de meest
gevoelvolle manieren van behandelen. Dat
vereist van de therapeut een heel speciale
manier van benadering van de patiënt, want
juist daardoor ontstaat vaak een heel goed en
heilzaam contact.
In de Specialisatiecursus Bachbloesemtherapie
wordt ingegaan op de recente nieuwe en diepere
inzichten en de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van Bachbloesems. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van deze bloesems
in combinatie met bijvoorbeeld homeopathie,
massage en affirmatie. Tijdens het volgen van deze
cursus zul je ervaren dat Bachbloesems op een
zeer groot aantal manieren toe te passen zijn, iets
wat je mogelijk zal stimuleren om zelf ook nieuwe
therapeutische mogelijkheden te creëren.
Veel aandacht wordt besteed aan praktijkgevallen. De Specialisatiecursus Bachbloesemtherapie
is samengesteld voor therapeuten die met een
zo groot mogelijke kennis van de mogelijkheden
van bloesemtherapie willen praktiseren. Om deze
opleiding met succes te kunnen volgen is basiskennis van de Bachbloesemtherapie noodzakelijk.
De Specialisatiecursus Bachbloesemtherapie kan
daarom alleen gevolgd worden door cursisten die
ten minste de Basiscursus Bach-, Bloesem- en Aromatherapie of Werken met Bachbloesemtherapie
van de SORAG-Akademie, dan wel een gelijkwaardige opleiding doorlopen hebben.

(Specialisatie)

affirmaties. Het diagnosticeren en ontwikkelen van
persoonlijke behandelplannen met behulp van
Bachs bloesemremedies.
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CURSUSAANVANG
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tenminste de cursus Werken met Bachbloesemtherapie of een gelijkwaardige opleiding
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LESGELD
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DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Het behandelen van volwassenen en kinderen
aan de hand van een groot aantal praktijkgevallen.
Veel aandacht wordt besteed aan behandeling
van psychische klachten bij volwassenen en kinderen. De nieuwe en recent ontwikkelde bloesemremedies en de toepassing hiervan. Het gebruik van
bloesemkaarten. De waarde van dromen als diagnostisch middel. Het combineren van bloesemtherapie met onder andere homeopathie, massage en

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

