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Hoe werken bloesemremedies, kan ik de boodschap van bloemen en planten ervaren, hoe 

kies je bloesemremedies uit voor cliënten, leer de bloesemremedies van SCF Essences in 

diepte kennen.

Van 17-21 mei kun je komen deelnemen aan de introductie workshop Bloesemremedies van 

SCF Essences. Met een klein groepje gaan we op ontdekkingstocht en duiken de planten en 

bloemenwereld in. We luisteren naar de boodschappen van de bloesemremedies en hoe ze 

ons kunnen helpen balans te vinden.

Deze workshop is ook zeer geschikt voor therapeuten die bloesemremedies als extra 

ondersteuning willen gebruiken in hun praktijk.



Simply Canvas Farm, de plek waar
de bloesemremedies geboren worden

Je komt op bezoek bij Simply Canvas Farm in Frankrijk, de plek van Sandra en Santi. 

Alle bloesemremedies van SCF Essences worden hier gemaakt. Veel van de wilde 

bloemenremedies komen van het land van Simply Canvas Farm. Het is een prachtige 

plek om te verblijven. Het leven wandelt nog wat langzamer op het Franse Platteland 

in Zuid West Frankrijk (vlakbij Bergerac).



Een Klein groepje
We zijn met een klein groepje mensen (max. 8 

mensen). Deze workshop is juist ook van 

toepassing voor therapeuten die 

bloesemremedies willen integreren in hun 

praktijk als extra ondersteuning. Er is tijd en 

ruimte om in te gaan op verschillende remedies 

die met name voor een speciaal onderwerp van 

toepassing zijn.

Je slaapt in een huis in een gedeelde of 1-

persoons slaapkamer. Er zijn 3 gites op Simply 

Canvas Farm en elk huis heeft 2 slaapkamers, 

dus er is veel privéruimte.



Een boerderij in harmonie met de natuur Het witte b&b huis Biologisch, lokaal eten zoveel mogelijk uit eigen tuin

Mooi terras met uitzicht en gezamenlijk eten Het stenen b&b huis We werken buiten en binnen



De begeleider
Sandra Alderden heeft ruim 30 jaar 

meditatie en mindfulness ervaring. 

Ze was Boeddhistisch non in Plum

Village, het klooster van 

zenmeester Thich Nhat Hanh. Al 

jaren werken Sandra en haar man 

Santi samen met de natuur. Hun 

boerderij wordt ingericht volgens 

de voedselbos en permacultuur

principes. Ze werkt al meer dan 20 

jaar met bloesemremedies en 

sinds 5 jaar maakt ze zelf 

bloesemremedies of remedies van 

bijzondere spirituele plekken.

Wanneer ik bloesemremedies ga 

maken, laat ik me graag roepen 

door de bloemen die het liefste 

een bloesemremedie willen 

worden en hun boodschap willen 

delen met de mensen.



Programma
Aankomstdag is op woensdag 17 mei. We 

beginnen ’s avonds met een introductie en een 

rondje door de tuin.

Donderdag

07.30-08.30 meditatie

08.30-09.30 ontbijt

10.00-12.00 introductie bloesemremedies

12.30-14.00 lunch

15.30-17.30 Leer diverse bloesemremedies 

kennen

19.00-20.00 diner

Vrijdag

07.30-08.30 meditatie

08.30-09.30 ontbijt

10.00-12.00 Hoe kies je bloesemremedies en hoe gebruik je 

ze

12.30-14.00 lunch

15.30-16.30 Leer diverse bloesemremedies kennen

16.30-17.30 vraag en antwoord

19.00-20.00 diner

Zaterdag

07.30-08.30 meditatie

08.30-09.30 ontbijt

10.00-12.00

Leer een pendulum te gebruiken (dit is een goede methode 

die je kan helpen bij het kiezen van bloesemremedies), of

persoonlijk consult van een uur voor het aanschaffen van een 

lijn bloesemremedies voor je praktijk of jezelf

12.30-14.00 lunch

15.30-17.30

persoonlijk consult van een uur voor het aanschaffen van een 

lijn bloesemremedies voor je praktijk of jezelf

19.00-20.00 diner

Zondag

07.30-08.30 meditatie

08.30-09.30 ontbijt

Vertrek



Prijzen
Verblijf van 17-21 mei, inclusief vol 

pension en cursus: €650 1-

persoonskamer (gedeelde badkamer 

met één andere kamer) of €525 in 

een 2-persoonskamer, exclusief je 

reis naar Simply Canvas Farm.

Reis naar ons toe:

Je kunt vliegen vanaf Rotterdam naar 

Bergerac (dit is 30 minuten vanaf 

Simply Canvas Farm) en je kunt hier 

een auto huren, of met de trein naar 

Bordeaux en door naar Sainte Foy la 

Grande. We kunnen een transfer voor 

je regelen tegen gereduceerd tarief 

vanaf luchthaven Bergerac of 

treinstation Ste Foy la Grande.Met de 

auto is het ongeveer 12 uur rijden 

vanaf Nederland.



AANBIEDING: Je kunt gedurende de hele cursus alle 

bloesemremedies van SCF Essences gratis uitproberen. Je kunt deze 

cursus natuurlijk ook bloesemremedies bestellen. Alle deelnemers 

krijgen toegang tot de korting voor therapeuten (tussen de 25 en 35% 

korting afhankelijk van het omzetbedrag)



Kom je ook naar planten luisteren?
www.scfessences.com

bonjour@scfessences.com


