Bachbloesemtherapie
De Bachbloesemtherapie, die werd ontwikkeld
door de Engelse arts dr. Edward Bach, staat de
laatste jaren steeds meer in de belangstelling.
Dat komt vooral door de uitstekende resultaten bij het therapeutisch gebruik van de
bloemenremedies. Deze geneesmiddelen
werken niet alleen in op lichamelijk niveau,
maar hebben vooral invloed op het geestelijk
functioneren van de mens. Het toepassen
van de bloesemremedies van dr. Bach vereist
dan ook een heel andere benadering van de
patiënt en zijn of haar ziekte dan in de reguliere
geneeskunde gebruikelijk is.
De toepassing van de Bachbloesemtherapie
vraagt een even grote nauwkeurigheid als het
gebruik van homeopathische geneesmiddelen.
Toch zal een beginnend therapeut er al snel zeer
goede resultaten mee kunnen bereiken en levert
deze manier van behandelen geen enkel gevaar
op. Wanneer onverhoopt het verkeerde geneesmiddel wordt voorgeschreven zal dit niet werken,
maar kan het ook geen vervelende bijwerkingen
veroorzaken. Bloesemremedies zijn daarom veilige
geneesmiddelen.
In deze cursus leer je niet alleen de Bachremedies
kennen, maar ook de manier waarop deze het
beste voorgeschreven kunnen worden. We besteden uitgebreid aandacht aan de persoonlijkheid
van Edward Bach, die in staat was om alleen al bij
het zien van een bepaalde bloesem vast te stellen
waarvoor deze gebruikt kon worden. Door middel
van een aantal praktijkgevallen krijg je een goede
indruk op welke manier je het beste met zowel de
bloesemremedies als met je patiënten om kunt
gaan. Ook wordt in deze cursus aandacht besteed
aan andere bloesemremedies die de laatste jaren
zijn ontwikkeld, zoals Californische remedies.

een uitgebreide beschrijving van de 38 bloesemremedies, hun botanische afkomst en de bereiding
ervan alsmede van de Rescue Remedie, de waarde
van de sleutelsymptomen, het geven van voorlichting aan de patiënt, het bewaren, verdunnen en
doseren van de geneesmiddelen, de toepassing
en de contra-indicaties. Ook bevat deze cursus een
uitgebreid repertorium waarvan je bij het zoeken
naar een bloesemremedie veel profijt zult hebben
en gaan we dieper in op de affirmaties die de
werking van de bloesemremedies kunnen ondersteunen.
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DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Het leven van dr. Edward Bach en zijn zoektocht
naar optimaal werkende geneesmiddelen, het stellen van de diagnose bij jezelf en bij anderen, de
verschillende menstypen en diagnosetechnieken,

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

