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“La salut és el nostre patrimoni, el 

nostre dret. 

Es la unió completa i plena entre 

ànima, ment i cos; 

I aquest no és un ideal difícil 

d’aconseguir, sinó un tan fácil i 

natural que molts de nosaltres 

l’hem descuidat” 

          Dr. Edward Bach, 1930 

Professora 

Contacte: 

 

acoderch@psicologa.cat 

93 415 17 14 o 636 683 999 

www.psicologa.cat 
4 i 11 maig  

 

Anna Coderch Massip 

Psicòloga Col.legiada 

10337Practitioner i 

trainer reconeguda pel 

Programa Internacional 

de Formació de Flors de 

Bach™ Originals.  

Consulta privada i professora de Flors 



Aquest programa de formació consta de tres 

nivell, i està organitzat per l’Institut 

Edward Bach i Bach Flower Remedies. Els 

cursos són aprovats pel Dr. Edward Bach 

Foundation, que és la branca educativa del 

Dr. Edward Bach Centre.  

Amb els nivell I i II aprendràs a utilitzar les Flors per 

fer-ne un ús per tu mateix, pels teus  familiars i les 

teves  amistats.  

El Dr. Bach va ser un metge britànic, bacteriòleg i 

immunòleg reconegut. Va dedicar la seva carrera 

professional  a buscar un mètode de tractament que 

fos suau i innocu. 

Les 38 Flors estan elaborades a base de plantes sil-

vestres, fruit d’aquesta recerca per trobar un sistema 

que ajudés a mantenir un benestar físic i una ment 

saludable, amb un mètode que fos suau i alhora sen-

zill d’utilitzar. 

El coneixement de les Flors et permetrà utilitzar-les 

per ajudar-te a treballar les emocions amb suavitat 

per restablir la teva harmonia i el teu benestar emoci-

onal. 

Aquest mètode ha estat utilitzat amb èxit des dels 

inicis del s.XX tant per professionals de la salut com 

per persones que han volgut tenir aquest recurs i per 

fer-ne ús, ja que són un sistema senzill i segur.  

El curs del Nivell I et donarà les eines per l’ús eficaç 

de les Flors. 

 Nivell I del Programa Internacional 

de Formació  

 

És una introducció en la filosofia d’autoajuda i senzillesa 

del Dr. Bach, proporcionant la base per poder utilitzar 

les flors per ús propi i pels teus. 

Objectius:  

 aportar una formació detallada de cada una de les 
38 Flors de Bach Originals 

 Mostrar com i quan utilitzar les Flors de Bach 
Originals en situacions quotidianes 

 Dosificació. Com es prenen les flors? 

 Transmetre la història y la filosofia del Dr. Bach. 
Introducció als principis generals de les Flors de 
Bach®. 

 Rescue Remedy®. 

 Biografia del Dr. Bach 

 

Horari del curs: 9:30 a 15:30 

Lloc: Via Augusta 100, 1-2 

 

Requisits: professionals del món de la salut, mediació i 

educació i qualsevol persona amb ganes d’aprendre i 

obtenir un recurs útil pel dia a dia. 

 

Perque el curs es realitzi es necessita un mínim de 6 

persones 

Programa Internacional de Formació de Flors de Bach 

Forma de pagament: 

Via transferència bancària per formalitzar 

la inscripció pel "Curs Introductori de les 

Flors de Bach", reconegut per la Fundació 

Edward Bach, fes una paga i senyal del 50% 

al nº de compte 3025 0004 31 1433208027 

amb el teu nom complert i envies el resguard 

i en cas de beneficiar-te del descompte, la 

documentació que acrediti la teva situació 

laboral actual, al correu electrònic: aco-

derch@psicologa.cat; i rebràs la conformitat  

de la teva reserva, amb un correu de resposta. 

El preu del curs inclou les taxes i la tramitació del Certifi-

cat Acreditatiu del Centre Bach d’Anglaterra del Nivell 

1 de Practitioner i tot el material 

 

Preu: 200 euros  

Per isncripcions abans de: 

 25 dies hi ha un 20% de descompte 

15 dies abans un 10% de descompte 

 


