CURS DE FLORS DE BACH
Ekilibra´t!
Les Flors de Bach són un
sistema de sanació natural
sense efectes secundaris,
elaborat a partir de l'energia
vital de les flors estudiades
pel Doctor Bach.
Durant el curs, farem un
recorregut per cada una de
les Flors de Bach, les quals
representen 38 arquetips de
nosaltres i ens conviden a
mirar endins... ens mirarem, coneixerem i reconeixerem
aspectes que ens facilitaran una mirada més oberta, més
amplia, més amorosa i conscient del que vivim a cada
moment.
A través de la informació adquirim el coneixement racional,
a través de l'experiència, el coneixement conscient,
l'equilibri entre tots dos és el que ens permet connectar
amb més facilitat amb les persones que venen a nosaltres, i
així oferir el què més necessiten en cada moment.

A càrrec de Maria Solsona Pairó, Naturòpata,
especialitzada en Flors de Bach i Reflexologia Podal
Holística. Formada també en Tècnica Metamòrfica, Reiki,
Massatge Corporal i Practicant de Chi Nei Tsang.
Professora de Flors de Bach i Reflexologia Podal des del
2002.

FORMADORA: Maria Solsona
DURACIÓ: 5 mesos
Octubre - Febrer

1 Dissabte al mes de 9:30h
a 14h i de 15:30h a 19h
(menys 1 de Novembre que
és Divendres)
DATES :
5 d’Octubre / 1 de Novembre /
14 de Desembre / 11 de Gener /
8 de Febrer

Preu: 80€ al mes + 50€ de
matrícula (si es fa la inscripció
abans del 25 de Setembre)
90€ al mes + 50€ de matrícula
(si es fa posterior)

Certificat: S’entregarà
Certificat en finalitzar el curs

Reserva la teva plaça a:
Telèfon: 629479946
Mail: info@ekilibrat.net

Ekilibra’t! Cami Ral, 495, 3er, Mataró (Cantonada Avd Jaume Recoder)
www.ekilibrat.net

PROGRAMA


Recorregut per la vida del Dr. Edward Bach
La visió de salut i malaltia del Dr. Edward Bach
Bases del sistema floral del Dr. Edward Bach/ Cites importants



Què són les essències florals?



El descobriment del Dr. Edward Bach
Els 12 sanadors. Les 12 personalitats
Els 7 ajudants
Les 19 Flors restants



Preparació de la Tintura Mare: Mètode Solar i Mètode d’Ebullició



Per a qui són adequades i com actuen?



Com es prenen i altres formes d’usar-les: ús tòpic, compreses, difusor, cremes, etc.



Les Flors de Bach i els animals



Flors de Bach per a plantes



Pràctica: Com fer un preparat.



Conèixer els 38 arquetips que representen les Flors de Bach dividides en set grups:
o
o
o
o
o
o
o

Remeis per als que senten por
Remeis per als que pateixen d’incertesa
Per als que no senten prou interès per aquesta circumstància
Remeis per a la solitud
Per als que pateixen d’hipersensibilitat a influències i idees
Remeis per al desànim o la desesperació
Per als que es preocupen excessivament pel benestar dels altres



El Remei Rescat. Líquid i crema



La fórmula d’examen

Objectius del curs:
Conèixer els 38 arquetips que representen les Flors de Bach. El sistema floral es composa de 38 essències,
cada una d’elles conté característiques peculiars i actua en emocions diferents com la por, la manca de
confiança, la incertesa, la desesperació, etc.
Adquirir un nou coneixement d’un/a mateix/a, adonar-se’n del què passa, augmentant així el nivell
d’autoestima i confiança.
Intercanviar amb altres persones diferents experiències i coneixements en relació a les flors i el que hem
observat a través d’elles.
Aprendre a fer un preparat identificant quines són les essències més adequades per a cada persona en la
situació actual en la que es troba.

Ekilibra’t! Cami Ral, 495, 3er, Mataró (Cantonada Avd Jaume Recoder)
www.ekilibrat.net

