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hvis du tror, at Bachs blomsterremedier blot er et andet ord 
for nødhjælpsremediet rescue… Så tager du fejl! 

rescue er en lille del af denne blide, effektive behandlings-
metode og ja… rescue et fantastisk remedie, når det handler 
om at dulme akut stress, angst og nervøsitet! Så det er ikke 
spor mærkeligt, at millioner af mennesker verden over ikke 
bevæger sig ud i den pulserende hverdag uden at have den 
lille brune flaske – eller deres rescue spray eller pastiller – 
med i lommen eller tasken.
  
men Bach består selvfølgelig ikke kun de fem remedier, der 
er samlet i rescue. Bach er et komplet, helstøbt og bivirk-
ningsfrit behandlingssystem bestående af 38 remedier som 
– når vi kombinerer og bruger dem rigtigt – dækker hele 
spektret af menneskelige følelser og sindstilstande. et sy-
stem, der virker lindrende på de fleste både fysiske og psyki-
ske symptomer, gener og sygdomme.   

manden bag remedierne, den engelske læge og bakteriolog 
edward Bachs erfaring var nemlig, at langt de fleste fysiske 
sygdomme er et resultat af negative tilstande og følelses-
mæssige ubalancer. 

Så Bach ikke bare medicin og et effektivt middel til forebyg-
gelse af sygdom. Bach er også et fantastisk redskab til per-
sonlig og spirituel udvikling. 

Journalist maiken Buchwald tog med Bach Blomsterterapi-
foreningen på besøg på det internationale Bach-center i en 
landsby nær oxford for at møde Stefan Ball og få en snak 
om Bach til selvudvikling og personlig vækst.

Af Maiken Buchwald Christensen      
Foto Jan Granberg; Mezina m.fl.
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Der er stille formiddagsfred og fyldt med 
sol i den lille engelske landsby Brightwell-
cum-Sotwell i Oxfordshire. Bierne 
summer ganske vist flittigt rundt i coun-
try-haverne, men beboerne i de klassiske 
cottages og nyere rækkehuse er åbenbart 
alle enten på arbejde, på indkøb eller 
visit, igang indendørs eller i skole. Højt 
over Baker Street troner en beskeden 
victoriansk variant af George Washingt-
ons legendariske Mount Vernon. Det var 
her – lidt hævet over landsby-hverdagens 
tummel – at dr. Edward Bach i 30’erne 
opslugt og fortabt for sin fortid i læge-
verdenen arbejdede og eksperimente-
rede for at udvikle det nænsomme men 
effektive behandlingssystem, som i dag 
er kendt over hele verden som Bach’s 
Flower Remedies – Bachs blomsterre-
medier. 

I dag huser Mount Vernon uddannel-
ses- og forskningscentret The Bach 
Centre, hvor en lille håndfuld dedike-
rede medarbejdere udover at vedlige-
holde huset og den unikke blomsterhave 
også underviser, udvikler og skriver bøger 
om Bachs blomstermedicin. 

    Oppe på førstesalen har Stefan Ball 
sit lille kontor, hvorfra han bl.a. styrer 
de internationale Bach-uddannelser og 
registreringen af Bach-terapeuter i mere 
end 70 lande. Og det var her, ideen til 

hans seneste bog „BLOOM” – om Bach-
remedierne som et middel til personlig 
udvikling og spirituel vækst – blev født.

I bogen lægger Stefan Ball vores 
moderne overfladiske forbrugerkultur 
over knæet og maner til mindre mate-
rialisme og mere hjerte. Og så er bogen 
en superinspirerende håndbog, hvad 
enten du er i fuld gang med en vækst-
proces eller blot mærker lysten til at 
vokse – som både menneske og medmen-
neske.  

Nødhjælp er… nødhjælp!
Der findes millioner af Bach-brugere 
verden over. Hos den engelske homøo-
patiske virksomhed Nelson’s, som pro-
ducerer 80 procent af al Bach-medicin, 
er efterspørgslen i de par seneste år 
steget med 30 procent – pr. år. Og Rescue 
– som i dag fås som både dråber, sprays, 
pastiller, kapsler og creme – tegner sig 
for 60 procent af virksomhedens samlede 
omsætning. 

Selvfølgelig er Stefan Ball og kolle-
gerne på Bach centret både glade og 
stolte over, at Rescue nu er anerkendt 
som „worldwide mainstream medicine”. 

– Remediet bruges jo af både høj og lav 
– fra stressede studerende og omsorgs-
fulde mødre, over supermodeller, film- og 

TV-stjerner til advokater og forretnings-
folk, læger, sygeplejersker og jordemød-
re – og det er fantastisk. Det eneste, der 
ærgrer mig – og som vi her på centret 
arbejder hårdt på at ændre – er, at kun 
få af alle disse millioner Rescue-fans 
interesserer sig for, hvorfor Rescue 
virker. De er ikke nysgerrige på virknings-
mekanismen og bevæger sig aldrig videre 
ind i Bachs healende univers. De skal 
bare have noget, det virker her og nu! 
Og det gør Rescue jo, siger Stefan Ball.

– Rescue er blevet den komplementære 
medicins svar på elastikbindet og hoved-
pinepillerne: Noget vi alle sammen 
bruger, fordi det virker, men uden at stille 
spørgsmål ved hvorfor. Det kan sam-
menlignes lidt med, hvis det eneste vi 
kendte til sygdomsbehandling var, at der 
skal et plaster på. Hvilket jeg synes er 
ærgerligt! For ved alle former for angst, 
stress, sorg og konfliktfyldte forhold er 
et eller flere af de 38 Bach-remedier, der 
kan lægge en dæmper på frustrationerne, 
ændre vores negative sindsstemning og 
bringe vores følelser og vores liv tilbage 
i balance. Og måske på en bedre, mere 
præcis og mere langtidsholdbar måde 
end Rescue kan.  Rescue er jo netop kun 
– nødhjælp!. Jeg synes de 38 enkelt-re-
medier fortjener samme opmærksomhed 

Mount Vernon

Stefan Ball indrømmer blankt, at han går 
ind for miljø og minimalisme – og har det 
svært med både overfladiskhed, kæmpe-
fladskærme og den tiltagende forurening. 
- I skulle ta’ noget mere Bach, griner han 
– og det kan han da ha’ ret i!  
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– for Bach er på samme tid et meget 
enkelt og meget dybtgående system – når 
først man har lært remedierne og princip-
perne at kende, understreger han.     

et menneske med et symptom
Både som læge og forsker var Edward 
Bach mere interesseret i mennesket bag 
sygdommen end i selve sygdommen. 
Hvilket bestemt ikke var almindeligt for 
læger på hans tid, konstaterer Stefan 
Ball. 

– Men Bach var overbevist om, at den 
underliggende årsag til de allerfleste 
sygdomme er følelsesmæssige ubalancer. 
Så han ledte efter en måde at behandle 
disse ubalancer på – og fandt en overens-
stemmelse imellem 38 forskellige emo-
tionelle tilstande og energien i 37 forskel-
lige blomster, planter og træer – plus en 
enkelt klippesten. Ved at trække ener-
gien ud af planterne udviklede han så 38 
remedier, som hver for sig afbalancerer 
en bestemt sindsstemning, en bestemt 
følelse eller bestemt personlighed, for-
klarer han. 

Alle Bach-remedierne virker ved blidt og 
vedholdende at vække og styrke vores 
iboende positive kvaliteter og få nega-
tive tanker og adfærdsmønstre til at 
forsvinde. En virkningsmekanisme, som 
også gør, at remedierne ingen bivirknin-
ger har, kan bruges sammen med kon-
ventionel medicin – og kan tåles af alle, 
selv nyfødte børn. 

Bach er til de kvaliteter, man savner, dvs. 
har i sig men ikke bruger – ikke til alt det, 
man har og bruge men bare gerne vil have 
mere af! Understreger Stafan Ball. 

– Og udvikling med Bach går ikke ud på 
blive en anden men derimod endnu mere 
sig selv – kald det bare „sig selv i en bedre 
udgave”. Remedierne ændrer ikke din 
personlighed, og de bringer dig ikke fluks 
til Nirvana. De bringer dig roligt og blidt 
tilbage til dig selv – og når du er mentalt 
og følelsemæssigt tilbage i din naturlige 
balance, vil din krop helt automatisk også 
søge tilbage til sin naturlige sunde til-
stand, så også eventuelle fysiske symp-
tomer ofte forsvinder, lover Stefan Ball.

– De 38 forskellige emotionelle tilstande, 
som Bach-remedierne afbalancerer, 
dækker alle de psykiske ubalancer, vi 
som mennesker kan komme ud for. Bach-
remedierne udgør derfor tilsammen et 
enestående og komplet behandlingssy-
stem.

Du kan blande remedierne på kryds 
og tværs alt efter hvilke ubalancer, der 
skal rettes op på – på samme måde som 
du kan blande farver for at opnå lige 
præcis den farve i nuance du ønsker. 

Fordi der er så få remedier og indika-
tionen for hver enkelt er så klar, kan 
systemet bruges af enhver, der gider gøre 
sig den ulejlighed at lære principperne. 

prøv dig frem
Stefan Ball foreslår, at du lærer de for-
skellige Bach-remedier at kende ved at 
bruge dem på samme måde som du 
„bruger” mad: Læs omremedierne og 
brug dem, når du mærker en „sult”. 
„Smag” dig frem til det eller de remedier, 
som du i den aktuelle situation fornem-
mer gør dig mæt – og notér dig, hvilket 
resultat du ønsker – og hvilke forandrin-
ger der sker, når du tager dråberne. 

Der var høj sol og højt humør, da 
medlemmerne af Bach Blomsterterapi-
foreningen efter et par timers kørsel i 
bakke-dal gennem charmerende 
„Barnaby-landskaber”  blev modtaget 
af Stefan Ball på trappen op til Mount 
Vernon. Stedet var Bachs hjem og 
„laboratorium”, og for Stefan Ball og 
hans kolleger er det vigtigt at bevare 
Bach-ånden intakt.
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38 effektive MiDler – til 38 

FAT mOD OG Få TiLLiD
Abeblomst 
Mobiliserer dit mod i 
situationer eller perioder, 
hvor du frygter noget 
konkret. F.eks. er bange 
at flyve, for tandlæger, 
for at bade, hvor du ikke 
kan bunde – eller måske 
for en eksamen eller 
ansættelsessamtale. 
Abeblomst hjælper 
også, hvis du genert, har 
det svært med sociale 
sammenkomster – eller 
med at være centrum. 

soløje
Redder dig fra at gå i 
panik. Når store (reelle 
eller indbildte) ulykker 
rammer, kan vores 
krybdyrhjerne billedligt 
talt lamme os og få os 
til at „fryse til is”.  Soløje 
giver dig mod til at se 
situationen/faren i øjnene, 
overskue situationen og 
tage hensigtsmæssige 
beslutninger.    

bæVreAsp
Giver dig tillid til, at det 
ordner sig, og tro på at du 
klarer det! Bævreasp er 
remediet, når du er bange 
uden rigtigt at vide, hvad 
du er bange for. Også 
angst, der skyldes overtro 
eller overbevisninger, 
forsvinder med 
bævreaspens modige 
tillidsfulde energi. 

kirsebærblomme
Styrker din oplevelse af 
at have mental kontrol 
og bevidst blive vejledt. 
Kirsebærblomme hjælper 
dig til at koncentrere, tænke 
klart og handle rationelt i 
situationer, hvor du bliver 
udfordret – eller ligefrem 
provokeret.  

rød HestekAstAnje
Dæmper overdreven angst 
og bekymring for, at der skal 
ske vores kære noget. Uanset 
hvor gerne vi vil beskytte 
dem, vi elsker og holder af, 
er det vigtigt at erkende, at 
bortset fra små børn har vi 
alle ansvaret for os selv, for 
de beslutninger vi tager – og 
for de risici, vi løber. Rød 
hestekastanje dæmper din 
angst, så du får overskud  til at 
støtte dine kære – ved at vise, 
at du tror på dem og på deres 
evne til at lede deres liv. 

Bach inddelte sine 38 blomsterremedier i hovedgrupper på baggrund af typiske symptomer på syv alment menneskelige 
emotioner, nemlig frygt, usikkerhed, overfølsomhed, manglende interesse i nuet, ensomhed, håbløshed (eller desperation) og 
overdreven bekymring for andre. 

I sin bog „Bloom” deler Stefan Bloom remedierne ind I grupper efter, hvordan de får dig til at vokse og udvikle dig.
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store uDforDringer
LyT TiL DiT HjerTe – OG FøLG DiN mAve

Agermåne 
Bringer dig i kontakt med 
dine skyggesider og hjælper 
dig med at få dem godt 
integreret i din personlighed. 
Agermåne-mennesker 
bryder sig ikke om deres 
negative tanker og følelser 
og gør sig stor umage med 
at skjule deres bekymringer 
og at vise et glad ansigt og 
en uproblematisk overflade 
udadtil. Hellere vende 
ryggen til sine problemer 
end forsøge at løse dem.

VAlnød
Hjælper dig med at 
bevare jordforbindelsen 
og stå fast – f.eks. 
på en beslutning om 
forandring og udvikling 
– når fortiden eller 
omgivelserne prøver at 
fastholde dig i de gamle 
spor. Du har brug for 
at blæse på fortiden og 
andres meninger og 
følge din indre stemme, 
som du ved har ret. Det 
hjælper valnød dig med!

tusindgylden
Forvandler dig fra en 
ydmyg slave til en værdig 
tjener. Tusindgyldens 
store styrke er evnen til 
uegennyttigt at hjælpe og 
tjene andre. Men netop 
denne smukke egenskab 
gør, at du let kan blive 
udnyttet og misbrugt af 
amoralske og egoistiske 
personager. Tusindgylden-
remediet hjælper dig til 
at mærke dig selv, dine 
behov og dine grænser, 
så du kan sætte foden 
ned, INDEN du bliver 
misbrugt. 

kristtorn
Befrier dig for drænende 
had, jalousi, misundelse 
og trangen til at hævne 
(reelle eller indbildte) 
uretfærdigheder. 
Kristtorn hjælper dig 
med at hæve dig højt op 
over sådanne negative 
og energislugende 
følelser og erstatte – og 
gengælde – had, jalousi 
og misundelse med 
kærlighed, rummelighed 
og tilgivelse.  
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BLiv SiKKer, BeSLuTSOm – OG HANDLeKrAFTiG

skoVHejre
Viser dig formålet med 
dit liv – dvs. hvad du blev 
født til at gøre. Skovhejre 
er for dig, der brænder 
for at gøre en forskel og 
leder efter men endnu 
ikke har fundet dit „kald”. 
Skovhejre hjælper os 
simpelthen med at få 
retning på vores liv og 
viser os den vej, vi skal 
gå ad for at give vores liv 
mere mening.

knAVel
Gør dig mere 
beslutningsdygtig i 
situationer, hvor du har 
svært ved at beslutte, om 
du skal gøre det ene eller 
det andet. Det gælder 
alt fra om du skal bestille 
fisk eller fjerkræ på en 
restaurant til om du skal 
blive i dit nuværende job/
forhold eller bryde op… 
Knavel får dig nemlig til 
at lytte til din krop og din 
intuition, og så er det 
nemt at vælge.  

ensiAn og 
tornblAd
Er begge remedier, der 
kan forvandle modløshed, 
håbløshed og fortvivlelse 
til en oplevelse af, at der er 
lys for enden af tunnelen. 
Hvilket remedium, du 
skal vælge, afhænger af 
graden af modløshed (eller 
desparation)
Ensian er redningsplanken, 
hvis du bliver slået ud af 
„skæbnen” og havner 
i et „sort hul”, som du 
ikke ved, hvordan du skal 
komme op af. 
Er du derimod ramt af 
håbløshed og fortvivlelse 
på et dybere plan, har 
et kulsort syn på livet 
og fremtiden og en 
overbevisning om, at ingen 
og intet kan hjælpe dig - så 
er tornblad det vigtigste af 
de to remedier.

CerAto
Hjælper dig, når du 
udmærket godt ved hvad 
der er det rigtige at sige/
gøre – men ikke tør stole 
på, at du har ret. Når du 
inden du melder ud, spørger 
alle andre om deres mening 
– og former din egen 
udmelding derefter. Cerato 
gør dig tryg og modig nok 
til at sige hvad du mener og 
gøre hvad du vil – uden at 
spørger andre til råds!

AVnbøg
Får dig ud af fjerene, op af 
sofaen og i gang med de 
opgaver, som du af en eller 
anden grund følte, du ikke 
kunne afslå, men som tapper 
dig for energi, og som du 
derfor bliver ved med at 
udsætte. Avnbøg giver dig 
masser af viljekraft – både 
til at få tingene gjort og til at 
sige nej til energi-drænende 
forpligtelser.
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Lev LiveT – Her OG Nu

kAstAnjeknop
Skal du tage, når du opdager 
at du gør de samme 
fejltagelser igen og igen. 
Kastanjeknop får dig til at lære 
af dine erfaring og se nye 
vinkler, nye muligheder, nye 
løsninger

klemAtis 
Er en hjælp, hvis tankerne 
flyver og dagdrømmerne 
forbliver drømme, som 
aldrig bliver realiserede. 
Klematis henter dig tilbage 
til virkeligheden og giver dig 
jordforbindelse, så du også 
kan handle på dine drømme. 

sennep
Gør dig, når du er deprimeret 
og synes at livet er surt uden 
rigtigt at vide hvorfor, bevidst 
om alle de glæder, der jo også 
er ved livet. Sennep trækker 
os op af dyndet og får os til at 
føle os heldige.  

HestekAstAnje
Sætter en stopper for tanker, 
der kværner og kører i ring 
og får sindet til at falde til ro. 
Hestekastanje hjælper dig til 
at jage påtrængende tanker 
på flugt og koncentrere dig 
helt og fuldt om det, der er 
vigtigt og du er i gang med – 
her og nu.

Hunderose
Giver dig entusiasmen 
og appetitten på livet 
tilbage. Hunderose 
gør os nærværende og 
bevidste, når vi begynder 
at dagdrømme og lade 
stå til – resignerer, bliver 
apatiske og „ligeglade” – 
alt imens vi føler, at livet 
glider forbi os.

kApriFolie
Henter dig fra fortiden 
tilbage til nutiden! 
Kaprifolie er til dig, der 
lever intenst i fortiden 
med alle dens glæder 
og skuffelser. Du mener 
ikke der er flere glæder, 
fornøjelser og oplevelser 
til dig her i livet  – så både 
nutiden og fremtiden 
rager dig faktisk en 
papand. 

oliVen 
Hjælper dig med at 
genvinde din styrke, 
når du er så træt, at du 
har mistet evnen til at 
engagere dig
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KOm i KONTAKT meD verDeN

bAlsAmin
Lægger en dæmper 
på din rastløshed, 
utålmodighed og irritation 
over, at andre ikke er 
lige så hurtige som dig. 
Balsamin får dig til at 
værdsætte stilhed, ro 
og at „ting ta’r tid” lidt 
mere – og acceptere 
at vi mennesker jo er 
forskellige.

VAndrøllike
Gør det lettere at bevæge 
dig ned fra den piedestal, 
hvorfra du afvisende 
sidder og messer, at du 
klarer dig selv og ikke har 
brug for andre – og ned 
på jorden, hvor vi alle er 
en del af et fællesskab 
og har brug for hinanden. 
Vandrøllike giver dig lyst 
til både at hjælpe – og at 
bede om hjælp.

lyng
Er lidt en modsætning til 
Balsamin og Vandrøllike. 
Lyng har du brug for, når 
du bliver opmærksom 
på, at du trætter dine 
omgivelser ved at snakke 
og snakke – og vel at 
mærke mest om dig selv. 
Lyng får dig til også at 
huske at lytte..
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vær pOSiTiv – OG iNTuiTiv

sødæble
Hjælper dig til at 
acceptere dig selv som 
du er og ikke lade dig 
gå på af bagateller! 
Sødæble giver dig 
nemlig evnen til at 
skelne imellem hvilke 
ting i dit liv, der er 
virkelig vigtige – og 
hvilke der ikke er. 

eg 
Gør dig stærk, 
udholdende og til en 
person, man kan stole 
100 procent på – en, der 
støt, roligt, velovervejet 
og uden at give op 
bevæger dig gennem 
livet og frem mod dine 
mål. Så har du gang I 
store projekter kan eg 
være det, der får dig til 
at holde ud og gå hele 
vejen.  

ægte kAstAnje
Hjælper dig til at 
genfinde håbet og føle 
fred i situationer, hvor 
alt ser sort ud. ægte 
kastanje er et fantastisk 
rermedie til at hjælpe dig 
gennem længerevarende 
kriseperioder f.eks. i 
forbindelse sygdom eller 
en skilsmisse.   

Fuglemælk
Skal du ty til, når du 
sørger og har brug 
for trøst. Remediet 
hjælper dig med at 
forløse traumer og chok 
– og er ligesom ægte 
kastanje en fantastisk  
støtte i forbindelse 
med eksempelvis en 
dødelig sygdomme eller 
skilsmisse.

elm
Handler om selvtillid 
– tillid til og tro på, 
at du rent faktisk er i 
stand til klare de store 
udfordringer, du stilles 
overfor. Du har brug 
for elm, når tvivlen 
om, hvorvidt du kan 
klare alt det, du har sat 
dig for eller lovet – og 
skyldfølelsen over 
at svigte – kommer 
væltende.   
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de 10 mest populære Bach-remedier 
 oliveN – som giver dig ny energi

 heSTekASTANie  – som giver dig ro I tankerne

 ABeBlomST  – som giver dig mod og ro i kroppen 

 BævreASp  – som mindsker din ængstelse

 Fuglemælk  – som hjælper mod chok og sorg

 lærk  – som giver dig (mere) selvtillid

 SkovheJre  – som viser dig din livsvej

 vAlNød  – som giver dig mod til forandring

 BAlSAmiN  – som gør dig (mere) tålmodig, lindrer stress

 AvNBøg  – som får dig ud af fjerene og starthullerne 

lærk
Fylder dig med håb, tro 
og positivitet i situationer, 
hvor du bilder dig ind, 
at du ikke er lige så 
god som andre. Lærk 
får dig til at gribe dine 
muligheder – og lærer dig 
at det man lærer mest af 
her I livet, er sine fejl.

Fyr
Får dig til at bedømme 
dig selv, dine handlinger 
og dine resultater 
retfærdigt, klart, realistisk 
– og kærligt. Du har hårdt 
brug for fyr, hvis du har 
gjort det til en vane at 
bebrejde og mobbe dig 
selv, hver gang du laver 
en fejl eller tingene ikke 
lige går, som du havde 
håbet på. 

guldpil
Jager misundelse, 
selvmelidenhed og følelsen 
af at være afvist på vild 
flugt! Guldpil gør dig 
generøs og i stand til at 
glæde dig på andres vegne 
– også i (konkurrence)
situationer, hvor du selv har 
været lidt uheldig. 
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BACH ER BLID, 
BALANCERENDE 
 - OG BOMBESIKKER

Bachs blomsterremedier er lette at bruge. Du 
kommer blot to dråber af remediet/remedierne i 
et glas vand, som drikkes i mindst fire gode slurke 
over nogle timer.

Hold øje med dine følelser/din tilstand og brug 
Bach (minimum 2 dråber pr. dag), indtil du kan 
mærke, at du er I balance igen.   

Selvom remedierne ikke er dyre og rækker 
langt, kan det ved længerevarende behandlinger 
betale sig at lave en såkaldt behandlingsflaske. 
Spørg dér hvor du køber dine remedier – og læs 
på www.bachsblomsterremedier.dk

Spis hvad du vil
Bach-remedierne bliver hverken påvirket af 
medicin eller mad – og vice versa. Så du kan roligt 
tage Bach sammen med medicin – og f.eks. 
sammen med f.eks. stærkt krydret mad.

– Indlægssedlerne i medicinpakninger er som 
regel fyldt med advarsler om bivirkninger og om, 
hvad man absolut ikke må, når man tager den 
pågældende medicin – du må ikke drikke alkohol, 
ikke køre bil, ikke tage medicinen på tom – eller 
fyldt – mave og så videre. Sådan er det ikke med 
Bach – tværtimod. Folk, der har erfaring med 
Bach på alle mulige – også „uautoriserede” – 
måder… Og det virker alligevel, siger Stefan Ball.

 

12 ting, som du – blandt andet  
– ikke behøver bekymre dig om: 
•	 hvor meget vand du kommer i 

glasset – det er ligegyldigt! 

•	 at du tager din Bach-flaske med gennem 
x-ray-apparatur eller anbringe den tæt på en 
mikrobølgeovn – det påvirker ikke indholdet!

•	 at du tager kosttilskud eller medicin – dråberne 
påvirker hverken syntetisk, plante- eller kropskemi, 
og kemiske stoffer påvirker ikke dem! 

•	 at du tager dråberne direkte i munden 
–det virker lige så godt!

•	 at du drypper dråberne på indersiden af 
albuen eller håndleddet – det virker også!

•	 hvornår du spiste sidst –det har ingen betydning!

•	 at du tager dråberne flere end de fire gange 
i løbet af en dag –det er ikke farligt!

•	 at du tager Bach-dråber i årevis  –
det gør dig ikke afhængig!

•	 at du tager Bach mens du er gravid – det er 
ikke farligt hverken for dig eller barnet!

•	 at du glemmer at tage dråberne – det er ofte bare et 
tegn på, enten at du ikke behøver dem mere, eller 
at du endnu ikke er klar til at gøre en forandring!

•	 at du tager Bach uden terapeutisk 
vejledning –det kan aldrig gøre skade!

•	 at du vælger et forkert remedie – det skader 
heller ikke, remediet virker bare ikke!

Læs mere om de 38 Bach-remedier, hvad de kan og  
hvordan du bruger dem på www.bachsblomsterremedier.dk
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Bach åbnede både  
mine øjne og mit sind                     

– Der var helt klart tale om en livskrise 
– jeg var dybt fortvivlet og ked af det 
indeni, selv om jeg „udenpå” fortsat var 
den sædvanlige aktive og foretagsomme 
Anette. Jeg var mor til tre sunde og raske 
børn, uddannet jurist og underviste i 
erhvervsjura. Men jeg havde mistet lysten 
til at leve resten af mit liv på den måde, 
fortæller hun.

– Jeg husker at jeg tænkte: ”Er det så 
dét, som livet har at byde på? Er der ikke 
mere?” Jeg savnede noget, men jeg anede 
ikke hvad.

 
På det tidspunkt kendte Anette Lei 
absolut intet til hverken selvudvikling 
eller spiritualitet. Men hun har altid holdt 
af mennesker og interesseret sig for, 
hvorfor mennesker gør som de gør. En 
god ven foreslog hende at kontakte en 
healerskole, og det råd fulgte hun. På 
healerskolen kom hun i terapi, blev healet 
og fik Bachs blomsterremedier.
 
–  I kombination med terapien og healin-
gen hjalp remediet Ægte Kastanje mig 
med at finde hoved og hale på krisen og 
åbne mig for min sjæls budskaber i stedet 
for at lukke af. Jeg opdagede, at finde en 
indre åndelig virkelighed, som man via 
meditation kan komme i kontakt med. 
Og gennem en tre-årig healinguddan-
nelse fik jeg sat ord på det, jeg egentlig 
altid havde haft fornemmelsen af – nemlig 
at jeg er en sjæl, der er på en lang udvik-
lingsrejse for at opnå mere indsigt, ud-
trykke mere kærlighed og opnå mere 
viljeskraft.

Blandt de remedier, Anette Lei brugte 
til at komme ud af krisen og videre, var 
også Fuglemælk, som er remediet for 
sorg.

I 1998 blev coach og Bach-terapeut Anette Lei kastet ud i en krise, som ikke alene 
førte til, at hun valgte at droppe sin juridiske karriere, blive skilt og uddanne sig til 
coach, healer og terapeut. Krisen blev også starten på livslang udviklingsproces, som 
dag for dag, år for år giver hende mere indsigt, mere kærlighed og mere kraft. 
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– Jeg bar på en gammel ubearbejdet 
sorg fra jeg var en pige på 11 år, efter 
min fars lange svære sygdomsforløb og 
alt for tidlige død. Sorgen stjal stadig 
min energi, men jeg vidste ikke, hvad 
jeg skulle stille op med følelsen af svigt 
og tab. Fuglemælken gjorde, at jeg helt 
umotiveret græd i 14 dage i træk – mit 
system havde bare brug for at græde, 
og jeg kunne intet stille op. Jeg kan 
stadig huske, hvordan jeg kom kørende 
ind til børnehaven med tårerne løbende 
ned ad kinden. Det var meget befriende. 
På et tidspunkt i krisen begyndte jeg 
også at frygte, at jeg ville miste mine 
børn – og her var Rød Hestekastanje en 
stor støtte. Det remedie tager jeg stadig, 
når jeg falder tilbage i mine gamle 
mønstre, siger hun.
  
– I dag har jeg et helt andet forhold til 
mine „tab”. Jeg ved nu, at min sorg var 
udtryk for, at jeg havde ondt af mig selv. 
I dag ved jeg, at min fars sjæl altid vil 
være der, og at den lige som min er i 
evig udvikling. Jeg er sikker på at vi ses 
igen, måske med andre personligheder 
og måske bliver det bare en vag fornem-
melse af at vi hører sammen. Men det 
er nok for mig. På samme måde arbejder 
jeg bevidst på at forholde mig til, at mine 
børn også kun er her ”et enkelt øjeblik” 
i deres udvikling. På samme måde som 
en enkelt skoledag er det i et liv. Som 
Bach siger: Vi vender allesammen tilbage 
igen og igen, indtil vi har lært meget 
mere om livet.
 – For mig er sjælsudvikling noget der 
sker gradvist hele livet igennem. Enten 
bevidst eller ubevidst. Min erfaring har 
vist mig, at jeg til stadighed kan udvikle 

mere åndsnærværelse og kærlighed, mere 
handlekraft og indsigt , mindre selviskhed 
og mere opofrelse. Arbejdet med sjæls-
udvikling fortsætter i det uendelige og 
det giver mig hele tiden mere at arbejde 
bevidst med det. Og her er Bach-reme-
dierne helt essentielle, siger hun.

Som alle andre har Anette Lei nogle be-
stemte karaktertræk, som ind mellem 
tager fusen på hende. Så hun har næsten 
altid en behandlingsflaske i gang. I øje-
blikket er der fem remedier i hendes 
flaske.

Elm – fordi jeg har altid en masse i gang, 
suser ud over stepperne. Ofte gaber jeg 
over mere end jeg kan klare, og så bliver 
jeg i tvivl om jeg er god nok.

Knavel fordi jeg altid har svært ved at 
beslutte mig – og nu SKAL beslutte, hvor 
vi skal bo i ferien.

Lyng, „snakkeremediet” – fordi jeg er lidt 
flov over at have belemret min mand med 
en masse selvcentreret snak. Og så er 
lyng fantastisk, den gør at jeg slår ørerne 
ud og munden i.

Skovfyr – fordi jeg har dårlig samvittighed 
over at have ondt i skulderen og nakken 
og være ramt af influenza. Den spiritu-
elle verden går jo ud på ”at være i balance 
– og så bliver man jo ikke syg”.

Abeblomst – når jeg falder i med frygt 
og taber min energi. Abeblomst gør mig 
modig og rolig.

Anette Lei er udover coach og Bach-
terapeut også underviser på de god-
kendte internationale Bach-uddannelser. 
Læs mere på www.mindtime.dk

Maiken Buchwald er journalist, coach og indehaver 
af rådgivnings- og udviklingsvirksomheden 
Medmodspil. Se mere på www.medmodspil.dk

Lyst til at lære Bachs univers bedre at kende?
Hent viden og inspiration og mød andre Bach-entusiaster i den meget aktive Bach 
Blomsterterapiforeningen (som Anette Lei er medstifter af). Du kan både tegne 
medlemsskab – det giver bl.a. adgang til Bach-aftener og foredrag – og bestille 
foreningens supergode gratis nyhedsbreve. Få mere info på www.bachforeningen.dk
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