
  
 

                                             
Denna helg kommer bli lärorik, inspirerande, berörande, välgörande och ibland förändrande. Av 
erfarenhet vet vi att det är bra om du inte bokar in för mycket aktiviteter före och under denna helg. 
Att du låter det du får lära dig på kursen sjunka in och att du tar tid för dig själv. Efter lördagen 
kommer du få en liten hemuppgift till söndagen. Ta gärna med dig penna, papper och hela dig.  
Inga förkunskaper behövs. 

Här kommer lite information inför kursen:  

 
 

Tider och kursinnehåll: 
Lördag 22/10, kl. 10.00  - 17.30  (lunchpaus : ca. 1,5 timmar)  
Söndag 23/10, kl. 10.00  - 16.00   (lunchpaus ca. 1 timme)  

• Dr. Bachs liv och filosofi. 
• Vad är Dr. Bachs blomsterdroppar och hur framställs de? 
• Olika vägar att välja blomessenser 
• Små meditationsövningar för att vi ska kunna öppna oss för våra ”blinda fläckar” 
• Presentation av alla de 37 blomessenserna samt ”Rock Water”  
• Varför är empati så viktig?  

Hur utvecklar jag den gentemot mig själv och för andra? 
• Fallbeskrivningar samt möjlighet att ställa personliga frågor om själsliga obalanser och val av 

droppar   
• ”Five Flower Remedy” - räddningsdroppar för akutsituationer 
• Hur väljer man konserveringsmedel för dropparna? 
• Hur blandar man akutdroppar och personliga droppar? 
• Kompendium 
• En flaska akutdroppar som du själv blandar 
• En flaska av din individuella blandning som du själv har komponerat 
• Diplom för er som har deltagit under alla kurstimmar 
Ps. Just nu några platser kvar på kursen. Anmälan till info@inspira.cc  

Tipsa gärna! 

Hjärtligt välkommen hälsar kursledaren Susanne Leuschner 
 och kursarrangören Marie-Louise Eklöf

Lunch: om du vill kan du ta med dig mat att äta på Inspira där det finns allt du behöver utom Micro. 
På Rörstrandsgatan finner du annars en mängd restauranger och mataffärer. Adress till kurslokalen:
 Eklöfs Inspira ett grönt Apotek, Rörstrandsgatan 42 med ingång från gatan.
  

            
       

Grundkurs i
DR. Bachs blomsterterapi 22-23 oktober 2022

Anmälningsavgiften är på 500kr och betalas in på PlusGiro 80 20 27-3. Resterande kurskostnad 2950:- 
skall vara inbetald innan kursstarten till Plusgiro: 80 20 27-3

https://www.inspira.cc/

