
Introduktion til
BACHs Blomsterremedier

Denne bog er en introduktion til selvbehandling med Bachs Blomsterremedier. 
Bogen kan bruges af alle, der er nysgerrige på at lære dette fantastiske og blide 
behandlingssystem at kende. Bogen giver en grundig indføring i Bachsystemet og 
kommer med masser af eksempler på, hvordan de kan bruges i et moderne liv.

De 39 homøopatiske blomsteressenser bruges til at bevare og genvinde psykisk 
balance i hverdagen. Systemet er udviklet af Dr. Edward Bach, der forskede i sin-
dets indflydelse på vort fysiske velbefindende. Han fandt, at de fleste ubalancer 
opstår, fordi det er svært at leve i harmoni med sig selv og andre. Vi blive ofte 
fanget af negative tanker og emotioner. De 39 remediers frekvens hjælper os med 
at opretholde et mere positivt syn på livet.
 Remedierne er gennemprøvede siden 1929, og Bachsystemet er meget kendt 
i de engelsk-og tysktalende lande, har været i brug i Danmark siden 1950’erne.
 Der er aldrig observeret bivirkninger, og i bogen berettes om de mange mu-
ligheder, remedierne giver os for et større velvære.

Bogens forfatter er uddannet sygeplejerske, zoneterapeut og Bachterapeut og 
har siden 1982 beskæftiget sig med Bachremedier. Hun deler her gavmildt sine og 
andre Bachterapeuters erfaringer.
 Susanne Løfgren har også udgivet BACH dit barn op, som beskriver behand- 
ling af børn- og deres voksne- med Bachremedier.

Du kan bl.a. læse om:
•  Hvad Bachremedier er, og hvordan de påvirker os.
•  De 38 Bachremedier grundigt gennemgået
•  Hvordan du kan afhjælpe frygt, usikkerhed, jalousi, træthed, vrede, sorg og  
 mange andre ’naturlige’ følelser.
•  Skilsmisse, eksamen, sygdom, stress, behandling af kæledyr og meget mere.

Bogen er fyldt med øvelser, der hjælper dig til at udvælge remedier.
Velkommen i blomsternes magiske verden!
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– et selvstudie i Dr. Bachs behandlingssystem
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Bogens indhold svarer til Bachterapeut-
uddannelsens Trin 1 og er derfor egnet 
til både Trin 1 studerende og selvstude-
rende, der går på uddannelsen.
 Ønsker du at lære mere, kan jeg varmt 
anbefale dig den Internationale Bachte-
rapeutuddannelse, hvor du både lærer at 
behandle andre og stifter bekendstkab 
med Dr. Bachs typeremedier.

“Vi er alle helbredere, for vi har inderst 
inde en kærlighed til noget, til vore med-
mennesker, til dyrene, til naturen, til skøn-
hed i en eller anden form, og vi ønsker at 
beskytte den og hjælpe den til at vokse. 
Ikke alene kan vi helbrede os selv, men 
vi har også det store privilegie at kunne 
hjælpe andre til at helbrede sig selv, og 
de eneste nødvendige kvalifikationer er 
kærlighed og medfølelse.” 

Dr. E. Bach, Befri dig selv.

Susanne Løfgren 
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‘hjælp til selvhjælp’ system. Su-
sanne har forfattet den populære 
familiebog BACH dit barn og 
flere hæfter om Bachremedierne. 
Næste projekt er et hjertebarn: 
En bog om den feminine kraft, 
kvinders potentiale og brugen af 
Bachremedierne gennem kvinde-
livet.
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Forord

Kære læser

Bogen er skrevet til alle, der er nysgerrige efter at finde ud af, hvad Bachs 
blomsterremedier er.
 Bachterapi kan bruges på flere niveauer, dels til dagligdagens små hurd- 
ler, dels som redskab i kriser og til personlig udvikling. 
 Bogen kan bruges af nybegyndere og af de studerende på Den In-
ternationale Bachterapeutuddannelse (BIEP), der ønsker at fastholde det 
indlærte fra Bachkurserne.
 Der vil være enkelte afsnit, der ligner dem, der findes i min bog BACH 
dit barn op, da den basale viden er den samme uanset om, man bruger 
remedier til voksne eller børn. 
 Denne bog adskiller sig dog ved at være mere detaljeret omkring Dr. 
Bachs historie, filosofi og indeholder mange selvstudieøvelser.
 Du vil gennem bogen lære det basale i Bachterapi, primært de 38 
remedier samt Nødhjælpsremediet, og du vil finde masser af øvelser, der 
hjælper dig med at bruge remedierne i dit eget liv.

 Forord	 �

Behandl personen ikke sygdommen!
Dr. Edward Bach 

“
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Dr. Bach behandlede ikke sine patienter alene ud fra deres medicinske 
diagnose men ud fra deres reaktionsmønstre, og han ordinerede det eller 
de remedier, der kunne understøtte patienten i en mere positiv retning og 
give ham energi til rejsen mod selvhelbredelse (Dr. Bach).

Sygdom skyldes en konflikt mellem Sjæl og Personlighed

Det, der ifølge Dr. Bach gør mennesker syge, er, at der findes en konflikt 
mellem Sjæl og personlighed eller sagt med andre ord, at man ikke lever i 
overensstemmelse med det, ens hjerte byder en at gøre. 
 Et hverdagsagtigt eksempel, som kan føre til sygdom, er stress på grund 
af et travlt job og en stresset fritid, hvor alt for meget skal klares. Længslen 
efter at stoppe op flere gange i løbet af dagen og reflektere over livet, nyde 
naturen, grine med sine unger, dufte til en blomst og andre ting, der skaber 
kontakt til Sjælen, skubbes til side, fordi man tror (tankeformer!), at man har 
for travlt og ikke kan prioritere det. Turen gennem stresssymptomer som 
træthed, utilstrækkelighedsfølelse, irritabilitet, angst og senere måske ud-
brændthed kan måske undgås, hvis Sjælens stemme kunne trænge gennem 
Personlighedens stærke forestillinger om, hvad man bør, skal, må osv.
 Ifølge Dr. Bach skal livet leves i glæde – med plads til både opgaver og leg. 
 Gennem mange års erfaringer som terapeut har jeg oplevet, hvordan vi 
holder os selv fast i bestemte tillærte tankeformer, som binder os og gør os 
ufrie. Det skønne er at opdage, at det kan lykkes at gøre sig fri af de nega-
tive tankeformer og erstatte dem med positive tankemønstre, som trods 
hverdagens krav giver plads til at kunne leve livet i glæde.

I flg. psykolog Bobby Zachariae (udsendelse på DR 1 Helle for Lykke afsnit 3, 
sendt 2013) handler stress ikke nødvendigvis om hvor meget arbejde, man har 
at gøre men om hvordan, man forholder sig til det
 Altså på lige fod med Dr. Bach: Vi kan tåle meget, men tankerne bestem-
mer, hvordan vi har det med vort job, og om vi udvikler sygdom af det.
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Vejen tilbage til sundhed

I flg. Dr. Bach kan man betragte sygdom som et middel til at lære, hvordan 
man kommer tilbage til sin Sjæl, sin indre stemme, til det sted, hvor man 
ved, hvad der er rigtigt for en. Han mener, at sygdom ikke er årsagsløs, og 
at den i sig selv kan have en kvalitet. Det kan være en spændende proces 
at finde ud af, hvad man er i gang med at lære af sin sygdom, og hvordan 
man kan ændre sine tankemønstre i en mere harmonisk retning.
 Der er ingen grund til at tale om skyld, når man er blevet syg, det er 
langt mere positivt at tænke på udviklingsmuligheder.
 Hvis man vælger at se sygdom som en straf, som noget udefrakom-
mende, noget ’Gud’ har sendt en på halsen, så vælger man ofte at gå i 
kamp med sygdommen uden at lytte til dens budskab, og resultatet kan 
blive, at kroppen ofte skruer op for ’volumenknappen’, ved at sende flere 
signaler om, at der er noget galt her! Så lyt dog!

Hvorfor er jeg blevet syg?

Det er ikke altid let at se, hvorfor man er blevet syg, men man kan starte 
med 2 indfaldsveje, som Dr. Bach så som hovedårsager til sygdom:
 Enten at man lader andre styre sit liv – og dermed ikke lytter til sit in-
derste. 
 Eller man styrer, manipulerer, truer eller på anden måde tager kontrol 
over andre og forhindrer dem derved i at gå deres sjælsvej.

Mange vil sikkert mene, at disse to årsager ligger fjernt fra deres eget liv!
Men prøv lige at tænke på dine naboer, dine kollegaer, dine børn, din 
partner. Mon ikke der er én blandt dem, som en gang imellem er svag og 
usikker, og lader andre styre og bestemme? Eller lader sig styre af normer 
fra barndommen, som bliver afgørende for, hvad man bør, må og skal og 
dermed udskyde alt det, man selv har lyst til?
 Eller kender du ikke en, som er for dominerende derhjemme, på arbejds- 
pladsen, i børnehaven? Det kunne være et barn, der styrer sine forældre 
med hysteriske anfald, patriarken, der hundser rundt med sine børn eller 
kvinden, der solo bestemmer, hvordan huset skal indrettes. Det kan også 
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Natur på flasker 

Fremstillingen af Bachs blomsterremedier 

Fremstillingen af Bachremedierne foregår i dag, som på Dr. Bachs tid, og 
ofte plukkes blomsterne fra de samme voksesteder som dengang.

Metoden er meget enkel og består af følgende trin:
Solmetoden:	
1. 
På en solrig dag, hvor blomsterne netop er sprunget ud, går personalet i 
haven eller i naturen omkring Bach Centret og samler blomsterhoveder fra 
f.eks. Honeysuckle/Kaprifolie. Blomsterne berøres ikke, men klippes direkte 
ned i en glasskål fyldt med kildevand fra en bestemt hellig kilde i Wales.
 Skålen sættes på jorden, og skal stå i solen i 3 timer. Hvis det begynder 
at regne, må processen afbrydes, alt hældes ud, og man må vente til en 
anden dag!

2.
Efter 3 timer sies blomsterhovederne fra. Vandet, der nu er vitaliseret med 
blomsternes energi, blandes med cognac i forholdet 1:1. Det hældes deref-
ter på store brune flasker. Man har nu tilberedt den såkaldte Modertinktur.



3.
Modertinkturen bringes til en fabrik, hvor den yderligere blandes op med 
cognac i store tanke. Fortyndingsforholdet svarer til, at hver 20 ml. lager-
flaske med Bachremedier indeholder 2 dråber Modertinktur. Man kan ikke 
længere måle indholdet af den fysiske blomst, da Modertinkturen nu er 
kraftigt fortyndet. 

4.
Man kan fra lagerflaskerne enten tilberede en blanding i et glas vand, eller 
man kan blande en behandlingsflaske.
Se under dosering s. 35.

5.
Dr. Bach fandt ud af, at de planter, der blomstrer tidligt på året, hvor solen 
endnu ikke er stærk nok til, at solmetoden kan bruges, kan koges i ½ time 
uden at miste deres kraft. Metoden kaldes logisk nok for ’Kogemetoden’.

Hvordan virker Bachs blomsterremedier

Man støder på vanskeligheder, når man i en naturvidenskabeligt opfat-
tende verden skal forklare alternativ behandling, eller som her virkningen 
af Bachblomsterne.
 Når man skal prøve at forstå, at noget så enkelt, som blomster lagt i 
kildevand, rent faktisk kan have en effekt på tanker og følelser, er man nødt 
til at tro det muligt, at mennesket er mere end fysisk krop.

Livsenergi

Fra akupunkturen kendes meridiansystemet som et stort netværk af energi- 
baner, der bringer energi rundt til kroppens dele. Kineserne kalder denne 
energi Qi.
 Energien kan ses af nogle, men kan også måles som en svag strøm på 
akupunkturpunkterne.
 Alt levende har eterisk energi, også planter. Denne vitalenergi er vigtig 
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Centaury | Tusindgylden  
(Centaurium umbellatum)

Nøgleord	 Positiv	kvalitet
Svag vilje Styrker viljen
Svært ved at sige nej Lærer at sige fra/til
Tjenstvillig, uselvisk Ved hvem man skal hjælpe/ikke hjælpe
 
Hovedgruppe	5.
Overfølsomhed for påvirkninger og ideer.



Centaury kaldes også ’Askepot remediet’, fordi det er den fødte tjener, 
også i ordets bedste forstand. De springer villigt til, når noget skal gøres, 
og man kan altid få dem overtalt til at gøre et eller andet. De er lette ofre 
for stærkere typer, der gerne vil udnytte dem.
 De kan blive overbelastede, og de er ofte trætte eller triste. De gør så 
meget for andre, at de glemmer sig selv, og måske dermed forsømmer 
de deres egentlige opgave i livet. De mangler tit selvværd og er blide 
væsener, der ikke er meget for at konfrontere andre, de fortsætter hellere 
med at ofre sig, indtil de blive syge af det.
 Remediet er fint til børn, der kan lokkes til hvad som helst af mere 
dominerende kammerater eller bliver mobbet.
 Centaury personligheden har let ved at genkende dette med ikke at 
turde at sige fra og er ofte taknemmelige for at få hjælp. Men de bliver 
nervøse for, hvordan andre nu vil tænke om dem. De føler skyld, og det 
kan være nødvendigt at supplere med Pine/Skovfyr (læs s. 94)

Den	positive	kvalitet

• Man mærker sine egne behov og erkender, at man er nødt til at mærke 
godt efter, inden man siger ja til nogen. Man får større selvværd og tør 
sige sin mening, men bevarer den fine evne til at tjene uselvisk. Man 
lærer at skelne, hvem der har brug for hjælp og hvem, der bare ønsker 
at slippe for at gøre tingene selv. 

• Kan bruges i kampen mod afhængighed af sukker, røg, alkohol m.m. 
Viljen styrkes, og man lærer at sige nej tak!

Dr. Bach om Centaury 

“Venlige og stille og blide mennesker som er overdrevent ivrige efter at tjene 
andre. De overvurderer deres kræfter i deres bestræbelser. Ønsket om at 
hjælpe andre vokser sådan i dem, at de snarere bliver underdanige tjenere end 
villige hjælpere. Deres godmodige natur får dem til at gøre mere end deres del 
af arbejdet, og dermed kan deres eget særlige kald i livet blive forsømt”.
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Hverdagssituationer og 
brug af Bachremedier

Oversigt over nogle af de problemer, du kan møde hos dig selv eller din 
familie.
 Listen kan naturligvis gøres meget længere, men følgende vil formentlig 
kunne give dig en ide om, hvad du kan bruge remedierne til i dit liv. At der 
er mange flere aspekter af sindet, er bare spændende og inspirerer dig 
forhåbentlig til at blive ved at søge viden og visdom.
 Under beskrivelsen af de 38 enkeltremedier kan du ligeledes finde en 
masse hverdagssituationer, hvor man kan bruge Bachremedier.

Børn
• Bach til børn s. 127
• De små engle – sensitive børn s. 129
• Graviditet og fødsel s. 129
• Pubertet/Teenagere s. 131
• Skift i livet s. 131
• Syge børn  s. 131
Eksamen	 s. 132
Dyr	 s. 133
• Hest s. 133
• Hund s. 134
• Kat  s. 135
• Dosering til dyr s. 135
Flytning	 s. 136

Del.	3



Bach	til	børn

Det følgende er en kort gennemgang af Bachremedier til børn svarende til 
begynderniveau. Jeg henviser til min bog BACH dit barn op for en mere 
detaljeret gennemgang.

Børn er vidunderlige – det meste af tiden. De minder os voksne om det 
spontane, det glædelige, det sjove, det skæve og om ubetinget kærlighed 
og loyalitet. Men børn får også andre følelser frem i voksne. Vi bliver irri-
terede, trætte, vrede, skyldbevidste, sorgfulde og ængstelige. Børn sætter 
i det hele taget fokus på voksnes indre liv, den voksnes indre barn.
 Når man vil arbejde med at give Bachremedier til børn, hvilket jeg har 
gjort i årevis med stor glæde og gode resultater, er det ofte nødvendigt 
at anbefale remedier til forældrene også. Det er naturligvis frivilligt, men 
de fleste forældre mærker, at det hjælper deres barn/børn, at de arbejder 
med egne sårede følelser, så de ikke projicerer for meget ud på barnet.

Kan	man	virkelig	slippe	for	sygdom	ved	at	behandle	sindet	forebyggen-
de?
Ifølge Dr. Bach kræver det, at man retter opmærksomheden mod barnets 
sind for i tide at give Bachremedier. Barnets humør og opførsel viser os, 
hvornår der bør gives remedier, og opgaven er så at finde ud af hvilke.
 Det bliver ofte betragtet som vanskeligt at udvælge remedier til børn, da 
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Frygt/angst	 s. 136
Indlæring	 s. 137
Koncentration,	manglende	 s. 138
Personlig	udvikling	 s. 138
Planter,	syge	 s. 139
Rejser	 s. 140
Sensitivitet	 s. 140
Skilsmisse	 s. 140
Stress	 s. 142
Sygdom,	alvorlig	 s. 143
Søvnproblemer	 s. 145
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Katte

•	 Nødhjælpsremediet	 er	 hurtigt	 virkende	 hos	 dyr.	 Nødhjælpsremediet	
kan	bruges	til	katte,	der	er	bange	for	dyrlægen,	før	operationer,	køre-
ture	eller	andet,	der	gør	katten	oprevet.

•	 Water Violet hvis	 katten	bliver	 for	meget	 ’sin	 egen’	og	 ikke	er	 inter-
esseret	i	selskab	fra	ejeren.	Man	kan	ikke	lave	om	på	det,	der	er	kattens	
natur,	men	Water	Violet	kan	hjælpe	med	at	fjerne	den	usynlige	barriere,	
som	nogle	dyreejere	oplever	fra	dyrets	side.

•	 Centaury til	alle	dyr,	der	er	det	lille	skravl	i	flokken,	den	nederste	i	hierar-
kiet.	Bachremedier	kan	ikke	ændre	på	den	måde,	dyr	har	opdelt	sig	hie-	
rarkisk,	men	det	kan	hjælpe	den	svage	med	at	sige	fra	og	kræve	sin	plads.

•	 Vine	kan	så	til	gengæld	bruges	til	den,	der	ser	sig	selv	som	leder	af	flok-
ken,	men	ikke	er	den	mest	demokratiske!	Vine	kan	hjælpe	dyr	til	at	være	
’venlige’	ledere	uden	at	være	voldelige.

•	 Walnut	kan	hjælpe	alle	dyr	med	at	klare	nye	forhold,	flytning,	ny	ejer,	
nyt	foder	m.m.

Dosering til dyr

Doseringen	adskiller	sig	ikke	fra	den,	man	bruger	til	mennesker.	Men	meto-
den	afviger,	afhængig	af	om	man	skal	behandle	tamme	kæledyr	eller	husdyr.	

Metode 1: Behandlingsflaske
De	tamme	dyr	kan	som	regel	få	remedierne	fra	en	behandlingsflaske,	der	
er	blandet	individuelt	til	dyret.
	 Man	giver	4	dråber	min.	x	4	dagligt,	enten	direkte	i	munden	eller	på	en	
godbid	(en	godbid	bør	være	sund,	en	hundekiks	eller	et	stykke	brød	er	fint).
	 Vær	opmærksom	på,	at	dyr	kan	finde	på	at	bide	efter	(glas)pipetten,	så	
måske	du	hellere	vil	anskaffe	dig	behandlingsflasker	med	’øjendråbelåg’,	
der	er	lavet	af	gummi.

Metode 2: Lagerflasker
Den	anden	metode,	man	kan	benytte,	er	at	dryppe	2	dråber	fra	lagerflaskerne	
af	hvert	valgt	remedie	ned	i	dyrets	vandskål,	hver	gang	man	skifter	vand.
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Øvelse 4.
Små cases.

I de følgende cases kan der være mulighed for flere remedier for hver 
case.

Case A. Lise er 48 år og har 2 børn. Hun er en god mor, der knuselsker 
sine børn. Hun elsker at tale om dem og tænker ofte på dem.

  Den ældste står for at skulle flytte hjemmefra. Lise har svært ved 
at forstå, at sønnen allerede er klar til at flytte, han er da kun 
19!

  Hun ved godt, at hun ikke bør holde på ham, men hun spekul-
erer om natten over, hvordan han skal klare det helt alene i en 
lejlighed.

  Hvilke remedier kan hjælpe Lise?

Case B. Jan (55 år) er sælger i et større firma. Han kører dagligt ud 
til kunder, og der er travlt. Han elsker sit job og er vellidt af 
kunderne. Han siger om sig selv, at han kan sælge sand i Sa-
hara. Han har altid været den meget aktive type, og går han ind 
for noget, er det ikke 100 men 120 %.

  Aktuelt har han fået et problem. Han sover dårligere. Tankerne 
farer rundt, når han er kommet i seng, og holder ham vågen til kl. 
2. Da han skal op kl. 6.30, er han efterhånden temmelig træt.

  Man er jo ikke , hvad man har været, siger han.
  Kan du hjælpe ham?

Case C. Viktor på 3 år er en lille morsyg dreng, der skal starte i børne-
have. Han kommer fra en dagpleje, hvor han har været glad for 
at være.

  Mor vil gerne have hjælp til at gøre overgangen lidt lettere.
  Kan du hjælpe?




