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Curs Divulgatiu 

Flors de Bach: Eina terapèutica i 
consciència personal 

12 Valors, 7 Ajudes, 19 Respostes 
 

36 hores lectives, repartides en 9 classes 
Divendres, de 9.30 a 13.30 h: 

6 i 20 Oct  -  3 i 17 Nov  -  1 i 15 Des  -  12 i 26 Gen  -  9 Feb. 

 
Curs reconegut com a divulgatiu per Sedibac, Societat per a l’Estudi i la Difusió de la Teràpia 

del Dr. Bach de Catalunya 
 

Imparteix curs: Pilar Vidal Clavería 
Terapeuta floral professional acreditada per Sedibac, Counseling integratiu-relacional de 

Dol i pèrdues, Máster IL3 Universitat de Barcelona, Institut IPIR, Reflexòloga podal, 
Llicenciada en Ciències Biològiques Universitat de Barcelona. 

 

Edward Bach va descobrir un Sistema de curació senzill, format per 38 remeis, 
descoberts en un ordre particular, primer van ser 12,  són els Dotze Sanadors, 
també anomenades 12 flors tipus o de personalitat. 

Després va descobrir 7 remeis, són els Set Ajudants, per a situacions que es 
poden haver fer cròniques i finalment 19 remeis, per a situacions traumàtiques.  

Aquests 38 remeis són els que descobrirem al llarg del curs definint-los en funció 
de les seves característiques com a  12 Valors, 7 Ajudes, 19 Respostes. 

Coneixerem Edward Bach a través de les seves darreres conferències,  repassarem la seva 
biografia. 

Farem una primera aproximació a cada una de les flors a través del Llistat de les Flors de 
Bach i un estat d'ànim per a cada una. 

A partir d’aquí anirem desglossant al llarg de les classes del curs totes les Flors de Bach 
tenint presents: 

 L’actuació en les diferents dimensions:  emocional, física, cognitiva i 
comportamental. 

 Lliçons per aprendre. 

 Què podem millorar prenent aquest remei. 

 Identificació de la flor i la seva signatura. 

 Paraules claus. 

 Reflexions personals. 

Un cop obtingut el coneixement bàsic de les 38 Flors estudiarem la determinació de les 
Flors de Bach a través de l’entrevista floral. 
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Aquest curs està adreçat a: 

- Professionals que vulguin complementar les seves teràpies amb les Flors de Bach. 
- Persones que es vulguin iniciar en el coneixement de les Flors per fer un ús personal 

o a nivell familiar. 
- Persones que ja coneixen les Flors de Bach i volen una visió integrada dels remeis a 

través de la seva actuació a les dimensions emocionals, mental, físiques i 
comportamentals. 

 

En quant al preu: 

 Matricula: 50 € al fer la reserva, s'entrega el programa del curs i el llibre Las Flores 
de Bach y el Arte en la calle publicat al 2010 per Pilar Vidal Clavería . 

 Al començar el curs es fa un primer pagament de 250 euros (06.10.2017) i desprès 
es fa un segon pagament de 200 euros el dia de la  cinquena classe (01.12.2017). 
 

  A cada classe s'entrega un dossier imprés del material estudiat. 

 


