Bach voor kinderen workshop: 29 april
Introductie Bach Bloesem Remedies voor kinderen workshop dag
Waar en tijden: Op zaterdag 29 april 2017 in Harderwijk van 10:00 tot 16:00 uur.
Kosten: € 77,50 per persoon incl. materiaal o.a. een gebruikersflesje maken en meenemen voor één
van je kinderen, koffie, thee en lunch.
Doel: Leren toepassen van de bloesems in de alledaagse situaties van het leven waar gevoelens en
een bepaalde persoonlijkheid van kinderen van belang zijn.
Voor wie: Iedereen die de Bloesems wil gaan gebruiken voor (eigen) kinderen en voor degenen die
beroepsmatig** met kinderen werken is het een praktische introductie.

Wij zullen ons tijdens deze workshop dag o.a. bezighouden met:
 We gaan samen kijken hoe kinderen reageren op de gebeurtenissen en situaties van het leven.
 We gebruiken ons inlevingsvermogen om na te gaan welke gevoelens een rol spelen in die
reactie.
 Ook gaan we kijken hoe een kind in zijn algemeenheid reageert op situaties waarbij hij het wat
moeilijk kan hebben.
 We maken een onderscheid tussen gevoelens van het moment en de algemene persoonlijkheid
van het kind.
 Aan het eind van de dag is er nog de mogelijkheid om een eigen gebruikersflesje te maken voor
één van je kinderen.
Indien je al Bach cursussen hebt gevolgd en /of in de praktijk gebruikt, dan zijn de aanvullende Bach
kinderen thema dagen mogelijk ook interessant voor jou.
**Aanvullende Bach cursusdagen:
Bach kinder themadag *
woensdag 1 november 2017

Muiderberg

Gerda Dobbenberg

Of je kunt nader kennismaken met enkele van de bloesems in de natuur:
Bloemenwandeling voorjaar woensdag 17 mei 2017
Muiderberg
Bloemenwandeling najaar
vrijdag 1 september 2017
Muiderberg

Gerda Dobbenberg
Gerda Dobbenberg

* minimaal een niveau 1 Bach cursus hebben gevolgd

Zie www.bachbloesemremedies.com of www.bachcursussen.nl voor alle informatie

Bach voor kinderen workshop: 29 april
Meer informatie of haar volledige (aanvullende) cursusprogramma:
Mw. Gerda Dobbenberg
www.bachbloesemremedies.com
tel.: 0294-261 089 of 06- 36 10 42 81
e-mail: g.dobbenberg@hetnet.nl
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Aanmeldingsformulier voor de Bach voor kinderen introductie workshop op zaterdag 29 april:
Naam:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum:
Handtekening:
□ Ik meld me hierbij aan voor de Bach kinder introductie workshop op zaterdag 29 april.
□ Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de (aanvullende) Bach cursussen.
□ Ik kom met … personen en stuur van elk van hen de gegevens apart ook gelijk mee.

Opsturen naar:
Gerda Dobbenberg, De Kor 1, 1399 JE Muiderberg of g.dobbenberg@hetnet.nl

Zie www.bachbloesemremedies.com of www.bachcursussen.nl voor alle informatie

