Bachterapeut, registreret i
Dr. Edward Bach Fonden
(Bach Foundation Registered
Practitioner BFRP )
Uddannelsen til registreret Bachterapeut er på et højt fagligt niveau, som
gør dig i stand til at yde dine klienter en kompetent vejledning. Du kan
med uddannelsen blive knyttet til Bach Centret og det verdensomspændende netværk af registrerede Bachterapeuter. Du får mulighed for at bidrage
til det vigtige arbejde med at videregive Dr. Bachs metode og filosofi. Som
Registreret Bachterapeut (BFRP) arbejder man i henhold til Code of Practice
(etiske regler). Dette kodeks blev udviklet for at sikre formidlingen af
Dr. Bachs viden om Bach Blomsterremedier. Kodekset sætter en høj standard for arbejdet med rådgivning og terapi med Bach Blomsterremedier. Du
kan læse mere om kodekset på vores hjemmeside www.bachsblomsterremedier.dk eller www.bachsblomsterremedier.no

Information

Den Internationale
Bachterapeutuddannelse Danmark
og Norge

For yderligere oplysninger søg venligst på følgende hjemmesider:
www.bachsblomsterremedier.dk
www.bachsblomsterremedier.no

Eller:

Alle vore undervisere er uddannede og registrerede Bachterapeuter med
mange års erfaring i rådgivning i Bach Blomsterremedier.
Du finder en komplet liste over underviserne på:
www.bachsblomsterremedier.dk eller www.bachsblomsterremedier.no

KURSUSSTEDER
Der afholdes regelmæssigt kurser i Bach Blomsterremedier i Danmark
og Norge. Vi sender dig gerne en liste med aktuelle datoer.
Kursusdatoer finder du også på:
www.bachsblomsterremedier.dk eller www.bachsblomsterremedier.no
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UNDERVISERNE

FORUDSÆTNINGER

Dr. Bach tilbragte sine sidste år i et lille hus i nærheden af Oxford, England. I dag danner dette hus
rammen for Bach Centret. Blomsterne indsamles
også i dag på de samme voksesteder, som Dr. Bach
fandt i 1930'erne, i nærheden af Bach Centret. De
Originale Bach Blomsterremedier fremstilles fortsat
fuldstændigt efter Dr. Bachs metode.

“Sundhed er vor arv, vor
ret. Det er den fuldstændige og fuldkomne forening
mellem sjæl, sind og krop;
det er ikke et uopnåeligt
mål men noget så enkelt og
naturligt, at mange af os
har overset det”.
Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886-1936) var en velrenommeret engelsk forsker, bakteriolog, og han praktiserede
som læge i Harley Street i London. Han definerede
38 grundlæggende negative følelsestilstande og
udviklede 38 blomsterremedier, som korresponderede
med disse tilstande. Siden Dr. Edward Bach i
1930'erne udviklede sine 38 remedier fra blomster
fra vildtvoksende planter og træer, er Originale Bach
Blomsterremedier blevet mere og mere populære.
I dag anvender millioner af mennesker i mere end
45 lande disse remedier. De kan hjælpe dig med at
gå dagligdagens følelsesmæssige udfordringer positivt
i møde og genoprette din indre balance. Originale
Bach Blomsterremedier er i den forbindelse blevet til
vigtige ledsagere for mange mennesker.

Introduktionskursus
(Trin 1)
KURSETS MÅL
Formidling af den basale viden, som gør det muligt
nemt at anvende Bach Blomsterremedier i din dagligdag.
Videreuddannelse, ønske om at hjælpe andre, behov
for at gøre noget godt for sig selv; der er lige så
mange og forskelligartede grunde til at deltage i et
Trin 1 kursus, som der er anvendelsesmuligheder for
blomsterremedierne.
I en afslappet atmosfære lærer du de 38
Bachblomster og Rescue-blandingen at kende.
Gennem øvelser og praktiske eksempler vil du
umiddelbart kunne bruge dét, du har lært. Trin 1
kurset afrundes med en indføring i Dr. Bachs filosofi, spørgerunder og et indblik i Bach Centrets
arbejde.

Bachterapeutkurset (Trin 3)

Interesse for og glæde ved at lære et system at
kende, som er uden bivirkninger, og som tjener
som hjælp til selvhjælp.

KURSETS MÅL
VARIGHED
2 dage eller alternativt som Trin 1 fjernstudie (du
løser hjemme 5 opgaver svarende til Trin1 pensum)

Videregående
kursus (Trin 2)
KURSETS MÅL
At kursisterne opnår sikkerhed i forbindelse med
udvælgelse og brug af Bach Blomsterremedier.

“Hvis vi vil lukke uvidenhed ude, må vi ikke frygte
nye erfaringer. I stedet skal
vi med vågent sind og åbne
øjne og ører tilegne os al
den viden, vi har mulighed
for... vi skal til enhver tid
være klar til at udvide vores
horisont.”
Dr. Edward Bach

Dine kundskaber fra Trin 1 kurset vil blive opfrisket og fordybet på Trin 2. Indholdsmæssigt vil vi
koncentrere os om ligheder og forskelle mellem de
enkelte Bach Blomsterremedier. Du styrker og
udvider aktivt din viden gennem øvelser i teori og
praksis. Gennem arbejde i små grupper vil der være
muligheder for – i et levende miljø – at udvide og
fordybe sit kendskab til Dr. Bachs filosofi. Efter
kurset vil du have langt større sikkerhed, når du
skal udvælge Bach Blomsterremedier.

FORUDSÆTNINGER
– Deltagelse på Trin 1 kursus/Trin 1 fjernstudie
– Grundlæggende viden om de 38 Bach Blomsterremedier

“Sundhed er lige så svært at
købe for guld, som det er for
et barn at købe sin dannelse
– selv ikke al verdens rigdom
kan lære barnet at skrive;
det skal lære det selv – med
hjælp fra en erfaren lærer –
og det forholder sig på
nøjagtigt samme måde med
sundhed.”
Dr. Edward Bach

Personlig videreudvikling og forberedelse af
rådgivningssamtaler i henhold til Bach
Centrets krav. En rådgivningssamtale mellem
en Bachterapeut og en klient er præget af
opmærksom lytten og hensynsfuld kommunikation, såvel som respekt for den, man sidder
overfor. Ifølge Dr. Bachs principper træner
man sin evne til at genkende den grundlæggende konflikt i et livsforløb. Andre redskaber på dette kursus, som orienterer sig mod
arbejdet i praksis, er refleksion over ens
selvopfattelse og at tilegne sig metoder til at
rådgive på et professionelt plan.

FORUDSÆTNINGER
– Deltagelse på Trin 1 og 2 kurserne
– Fortrolighed i udvælgelsen af de 38 Bach
Blomsterremedier

VARIGHED
3 ½ dag som afsluttes med en skriftlig prøve.
Hvis prøven bestås, følger et 6 måneder langt,
superviseret selvstudium, som består af 2
hjemmeopgaver. Hvis du afslutter alle dele af
Trin 3 kurset, har du mulighed for at tilmelde
dig Code of Practice og søge om optagelse i
det internationale register, som er knyttet til
Dr. Edward Bach Fonden.

ANBEFALING
VARIGHED
2 dage

ANBEFALING
Vi anbefaler, at du venter ca. 3 måneder mellem
Trin 1 og Trin 2.
Man modtager et deltagerbevis for Trin 1 og Trin
2 kurserne ved afslutningen af det pågældende kursus. Man modtager et deltagerbevis for Trin 3, når
man har afsluttet og bestået de 2 hjemmeopgaver.

At der er mindst 6 måneder mellem Trin 2 og
Trin 3 kurserne.

