
Apeiron – Vitaal : Bach Bloemen – & Temperamentencoach 
 
Vind jij het ook fijn om mensen te helpen? 
Wil jij ze graag mooie tools aanreiken als ze dreigen vast te lopen? 
Om ze nieuw perspectief aan te bieden als eens niet alles meezit? 
Kan dat ook voor jou een nieuwe kans en uitdaging zijn? 
Om jouw eigen leven opnieuw en meer kleur en glans te geven? 
 
Als je op deze vragen van Harte een ''JA'' kunt geven, dan heb ik voor jou 
een buitengewoon boeiende praktijktraining in de aanbieding. 
Je kunt hier in 12 dagen van 10.00 – 15.00 uur een prachtig vak leren: 
Bach Bloemen – & Temperamentencoach. 
  
Je leert alles wat je nodig hebt om de zoekende mensen in je omgeving en 
ook verder te begeleiden op een deel van hun Levensweg. 
Met de  Bach Bloementherapie en de Vier Temperamentenleer, beiden 
zeer succesvolle methoden om mensen opnieuw in hun natuurlijke kracht 
te zetten en zo opnieuw in flow te brengen. 
 
De Bach Bloementherapie omvat 39 zeer succesvolle Remedies om je 
stress- en emotionele balans weer helemaal op orde te krijgen. 
Er is, denk ik, geen enkele betere manier om een stukje rust in je leven 
met al zijn hectiek in te bouwen: hoognodig en broodnodig voor je 
geestelijke en lichamelijke stabiliteit en gezondheid. Volgens de in de 
praktijk zeer efficiënt gebleken methode van Edward Bach. 
 
De Vier Temperamentenleer brengt je helemaal tot jezelf met geen ander 
doel om weer helemaal te gaan stralen, zoals eigenlijk de bedoeling is. 
Als je de kracht van je Temperament leert benutten ga je veel meer en 
vaker bergaf en met de wind in de rug in plaats van altijd op je tenen te 
lopen en steeds verder uitgeput te raken. 
 
Uniek in deze opleiding is de combinatie van deze beide prachtmethoden. 
Als je Bach Bloemen ook nog leert te kiezen bij je Temperament, krijg je 
pas echt vleugels. Dat doe je middels een heel bijzonder combinatie-
schema tussen deze beide op zich al geniale coachings-technieken. 
Met deze combinatie zul je nog succesvoller zijn! 



Praktijkvoorbeeld 
 
November2018 bezocht een toen 38-jarige vrouw me om hier kennis met 
me te maken met het oog op een hier te volgen cursus. 
Zij besloot zich in te schrijven voor de 1 – jarige basisopleiding en wilde 
vooral graag komen voor de Vier Temperamentenleer en de cursus Bach 
Bloementherapie. 
Januari 2019 gingen we van start. 
Zij schreef mij het volgende naar aanleiding van dit programma: 
 
''Toen ik aan de opleiding begon, zat ik al geruime tijd niet goed in mijn vel. 
Ik was uitgeput, sliep slecht en had geen fijn gevoel naar mezelf toe. Zowel 
op mijn werk als in mijn relatie had ik veel onvrede. Zowel mijn baas als 
mijn vriend vergden veel van me en ik voelde niet dat er echt ook iets 
terugkwam. Hooguit het plichtmatige, maar geen warmte en waardering. 
Ik vond dat ze beiden voortdurend over mijn grens gingen en dat ze géén 
begrip voor me hadden en eigenlijk voortdurend over me heen liepen. 
 
In de opleiding liet Herman mij zien dat het een spiegel is. Dat ik zelf in 
feite degene ben die steeds over mijn eigen grenzen heen ga en dat de  
beide ''heren'' dat voorbeeld alleen maar overnemen, omdat ik zelf mijn 
grenzen niet aangeef. Eerst stond ik perplex en raakte ik ook een beetje 
geïrriteerd. Vervolgens moest ik heel erg huilen: daar was alle ruimte voor.  
In de loop van de cursus leerde ik dat ik een Water-Vuurtype ben, maar 
dat ik mijn Vuur sterk onderdruk. Ook kwam ik erachter dat ik géén mooi 
zelfbeeld had en me altijd de mindere voelde. 
Door het Temperamentenprogramma en de speciale Bachremedies voor 
mij en mijn situatie kwam ik terug bij mezelf en in mijn kracht. Met de 
week voelde ik mij beter en sterker. In de loop van dat jaar ging het 
allemaal verrassend snel en dat had ik nooit verwacht: ik durfde voor 
mezelf te kiezen en ben alleen verder gegaan. Inmiddels heb ik een andere 
vriend die ook aan mij alles geeft wat ík nodig heb. Eveneens ben ik met 
een inmiddels succesvolle internetwinkel begonnen. En heb ik vooral 
geleerd om van mezelf te houden en ik ben dankbaar voor alle inzichten. 
Op dit moment gebruik ik alleen nog een preventief Kruidenmengsel in 
verband met het corona-virus en ik voel me goed en sterk! Ik houd weer 
van het Leven en …… het Leven houdt ook van mij!’’ 


