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Въведение в ТЕРАПИЯТА на д-р БАХ
14-15 февруари 2015
Семинарът е първата стъпка от едно вълнуващо приключение – запознаване с
цветните есенции на д-р Бах с водещ д-р Тодор Господинов.
Това е терапевтична система, чрез която се постига балансиране на всички
нива на човека – физика, психика и дух. Изборът на есенции се базира на
индивидуалния начин, по който всеки един реагира в различните житейски
ситуации. Това прави този метод изключителен в грижата за здравето.
Методът на д-р Бах се основава на дълбокото познание и разбиране на
вътрешния живот на човека.
Какви теми включва:
Доктор Бах и холистичния подход в медицината.
Как е възникнала терапията и как са открити есенциите от цветове?
Как можем да променим живота си с тях, кои са те и какво могат да
направят за нас?
Всяка цветна есенция е ключ към разбиране на нашия вътрешен живот.
История на цветните есенции.
Как действат есенциите?
Прилики и разлики с хомеопатичното лечение.
Връзки с други терапии.
Някои случаи от практиката.
Възможности на терапията.
Излекувай себе си с есенциите на д-р Бах.
Практически указания за избор на правилната есенция.
Основни начини за приемане на есенциите.
Дозировка.
Общи принципи на комбиниране на есенциите.

За кого е предназначен:
За тези, които търсят начини за справяне с ежедневни емоционални
състояния ;
За споделящите холистичния подход в лечението;
За консултанти и специалисти в областта на здравната грижа – лекари,
психотерапевти, психолози и други специалисти;
Учители и възпитатели, които използват различни техники в работата си
с деца и в групи.
Ще ги видите (видео), ще ги чуете (музика), ще ги почувствате (чрез
потапяне в подходяща атмосфера) и ще се запознаете с всяка една есенция.
КЪДЕ:
Офис на Център за здраве и образование „Едикта”
Ул. Иларион Макариополски № 2
02/846 50 91
Такса за участие:
При предварително записване до 11 февруари 2015 г.
При записване 12-14 февруари 2015 г.
Плащане на място в офиса или по банков път

150 лева
180 лева

Дати за следващите нива:
28-29 март 2015 г. Терапията на д-р Бах – терапевтично приложение на
есенциите
25-26 април 2015 г. Терапията на д-р Бах – различни подходи
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД , УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
Основание – Курс Терапия по метода на д-р Бах
Ако правите плащане по банков път, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се обадите
в офиса и да оставите данни за фактура и телефон за контакт.
Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват с 3-4 дни.
Допълнителна информация:
При записване за 2 курса и плащане предварително поне 3 дни преди датата на
първия курс
250 лева
При записване за 3 курса и плащане предварително поне 3 дни преди датата на
първия курс
350 лева

При записване за 4 курса и плащане предварително поне 3 дни преди датата на
първия курс
450 лева
При предварително заплащане и възникнали извънредни обстоятелства и
невъзможност за посещение на курса, стойността на курса ще бъде
възстановена на участниците, обадили се до 3 дни преди датата на курса в
размер от 80 % от пълната стойност. При отказ от участие 2 дни до датата на
курса, таксата не се възстановява. Център за здраве и образование „Едикта“ си
запазва правото за промени и се задължава да уведоми своевременно
участниците.
Курсовете по Терапията на д-р Бах с водещ д-р Тодор Господинов
Въведение в терапията на д-р Бах (I)
Терапията на д-р Бах – терапевтично приложение на есенциите (II)
Терапията на д-р Бах – различни подходи (III)
Терапията на д-р Бах за по-здрави и успешни деца
Терапията на д-р Бах в съвремието – съчетание с Шуслерова терапия,
ароматерапия и подправки
Холандски есенции
За лектора:
Д-р Тодор Господинов завършва Медицинска академия гр. Варна през 1991 г.
След 1998 г. изгражда своята частна практика. От повече от 20 години
практикува Терапия по метода на д-р Бах. Поддържа постоянни контакти с
Бахов център в Англия, а също и с подобен център в Холандия и Германия.
Прилага Цветолечение, като монотерапия или като част от комплексна
програма за укрепване на здравето и изграждане на здравословен начин на
живот (в съчетание с определен начин на хранене и движение, положителна
мотивация и релаксация). Завършил е двугодишен курс по хомеопатия,
начален курс по фитотерапия и курс по ирисова диагностика. Притежава
познания в областта на ароматерапията, използва в практиката си етерични
масла повече от 10 години.

