
Bach Blomsterremedier

Dr. Edward Bachs system
Edward  Bach  studerede  medicin
på  Birmingham  University  og
University  College Hospital  i  London.  Han fuldendte sin
lægeuddannelse i 1912 og arbejdede som kirurg, patolog
og  bakteriolog.  Han  forskede  desuden i  immunologi  og
behandling med vaccinationer.

I  1919  blev  Dr.  Bach  ansat  på  the  Royal  London
Homeopathic Hospital. Her blev han inspireret til at bruge
plantebaserede præparater til behandling af emotionelle
årsager til sygdom. Han forlod i 1930 London for at hellige

sig sin søgen efter nye helbredende planter. De essenser,
han udviklede over de følgende år, lagde grunden til hans
komplette system, Bach Blomsterremedier.

Bachs  metode  hjælper  dig  til  at  klare  hverdagens
emotioner og blive den, du er. Du kan bruge remedierne
sammen med andre metoder til at opnå balance.

Udvælgelse af Bach Blomsterremedier
Dr.  Bach  mente,  at  man bør  behandle  hvert  menneske
individuelt. Derfor er den bedste blanding altid den, som
er udvalgt specifikt til dig. Du kan tænke på, hvordan du
har det netop nu. Se på listen over de 38 remedier og find
det eller de remedier, der passer bedst på din tilstand. Du
kan også vælge remedier ud fra den, du dybest set er (din
personlighedstype).

Du kan vælge op til 7 forskellige remedier ad gangen. Du
behøver ikke være nervøs,  hvis  du vælger et  eller flere
forkerte, da remedierne ikke på nogen måde kan skade.

Hvis du har valgt flere end syv, har du formentligt valgt
nogle, du egentlig ikke har brug for. Prøv at udelade de
remedier, der relaterer til tilstande, du har haft tidligere,
eller de der ikke  er aktuelle,  fordi  de kan dækkes af  et
andet remedie.

Find en Bachterapeut, registreret i Bach Fonden her www.
bachcentre.com/refer,  hvis  du  har  brug  for  hjælp  til  at
udvælge remedier.

Dr. Bachs remedier udvælges til følelsesmæssige tilstande.
Kontakt  din  læge,  hvis  du har  brug for  hjælp til  fysiske
problemer.

Brug af Bachremedier
Har man brug for en dosis her og nu, dryppes 2 dråber af
hvert  valgt  remedie  i  et  glas  vand,  som man nipper  af
efter behov. Har du brug for remedierne i længere tid, kan
du  blande  som  ovenfor  beskrevet  og  nippe  af  glasset
mindst 4 gange om dagen i en periode.

En mere økonomisk metode er at anskaffe sig en 30 ml.
ren pipetteflaske og lave sin personlige blanding således.
Dryp 2 dråber af hvert valgt remedie i flasken og fyld op
med kildevand.  Fra  denne  behandlingsflaske  indtages  4
dråber mindst 4 gange om dagen.

En behandlingsflaske kan holde sig i op til 3 uger, hvis man
opbevarer den på køl  og undgår kontakt  med pipetten.
Mange  brugere  tilsætter  en  tsk.  spiritus,  økologisk
æbleeddike eller glycerin til flasken, så den kan holde sig
udenfor køleskabet.

De 38 remedier
Beskrivelsen af remedierne er her meget kortfattet. 

Abeblomst: Frygt eller angst, hvor årsagen er kendt. 
Agermåne: Gemmer sin smerte bag en munter facade.
Agersennep; Tristhed uden årsag.
Avnbøg: Udsætter opgaver da man tror, man er træt.
Balsamin: Utålmodighed
Bævreasp: Angst af ukendt årsag 
Bøg: Manglende tolerance
Cerato: Tvivler på sin intuition.
Cikorie: Egoistisk opmærksomhedskrævende.
Eg: Fortsætter trods udmattelse.
Elm: Overvældet af ansvar.
Ensian: Modløshed af kendt årsag.
Fuglemælk: Eftervirkninger af chok, sorg 
Guldpil: Har ondt af sig selv, bitter.
Hestekastanie: Uønskede tanker og indre dialog.
Hunderose: Resigneret, apatisk, lade sig nøje.
Jernurt: Overbegejstret.
Kaprifolie: Lever i fortiden. 
Kastanieknop: Man lærer ikke af sine erfaringer. 
Kildevand: Selvfornægtelse, mental stivhed, 
selvundertrykkende.
Kirsebærblomme: Angst for at miste kontrol over sig selv.
Klematis: Drømmer om fremtiden uden at gøre noget ved det i 
nuet.
Knavel: Kan ikke vælge mellem 2 ting. 
Kristtorn: Had, vrede, jalousi.
Lyng: Selvoptaget, snakkesalig, selvcentreret.
Lærk: Mangel på selvtillid. 
Oliventræ: Udmattelse efter fysiske eller psykiske belastninger.
Rød Hestekastanie: Overdreven frygt på sine kæres vegne. 
Skovfyr: Skyldfølelse.
Skovhejre: Kan ikke finde sin vej i livet.
Soløje: Rædsel, panik.
Sødæble: Føler sig uren eller utiltrækkende.
Tornblad: Håbløshed uden at have prøvet alle muligheder.
Tusindgylden: Kan ikke sige nej. 
Valnød: Beskyttelse ved forandring og andres påvirkning.
Vandrøllike: Kan lide at være alene, reserveret, ensomhed.
Vinranke: Dominerende.
Ægte kastanie:  Overvældende indre smerte, når alt er blevet 
forsøgt, og der er ikke noget lys tilbage.



Bach Centret
Bach  Centret  ligger  i  huset  Mount  Vernon,  som  er
beliggende i landsbyen Sotwell, i nærheden af Oxford. Her
boede Dr. Bach de sidste par år af sit liv, og det var i dette
område, at han fandt de sidste 19 Bachblomster. Dr. Bach
beplantede selv haven omkring huset og lavede sine egne
møbler,  som stadig kan ses ved besøg på Bach Centret.
Forglemmigej vokser i  stort antal i  haven, og selvom de
ikke indgår i Bachs system, var det Bachs yndlingsblomst.

Dr. Edward Bach døde d. 27. nov. 1936 og overlod sit værk
til sine assistenter, Nora Weeks og Victor Bullen. Han bad
dem opretholde enkelheden i systemet, og lade det være
tilgængeligt for alle. Nora og Victor levede indtil 1970’erne
i  dette  hus,  hvor  de  både  fremstillede  Bachremedier,
skrev,  underviste.  De  gjorde  alt,  hvad  der  stod  i  deres
magt, for at udbrede kendskabet til Bachs system. Huset
og dets aktiviteter blev kendt som Bach Centret.

Før  Nora  døde  overlod  hun  centret  med  alle  dets
aktiviteter  til  John  Ramsell  og  Nickie  Murray,  og  John
valgte  i  sin  tid  de  nuværende  ledere.  Der  bliver  stadig
brugt planter fra Bach Centrets have til fremstilling af de
såkaldte  modertinkturer,  som  danner  basis  for
remedierne. Bach Centret er ikke længere involveret i den
kommercielle del omkring remedieproduktionen, derimod
ligger  fokus  på  undervisning,  registrering  af
Bachterapeuter  og  opretholdelsen  af  Dr.  Bachs  arv  og
historie.

Undervisning og kurser
Bach  Centret  udgør  hjertet  i  et  verdensomspændende
kursusprogram, der er udarbejdet efter den standard og
de  principper,  der  reflekterer  Dr.  Bachs  metode  og
anbefalinger. Vi er den eneste organisation i verden, der
insisterer på, at vore partnere arbejder efter den originale
metode.

Bach Centret godkender disse 4 former for undervisning.
Trin  1  kurset  som dækker  de basale  principper  i  Bachs
system. Trin 2 kurset giver et dybere og mere personligt
indblik i Bachremedierne. Trin 3 er for de, der ønsker at
arbejde  professionelt  med  Bachsystemet.  Der  indgår  3
prøver i Trin 3 forløbet, bl.a. case-beskrivelser. Det 4. Trin
kaldes  ’Bach  Center  godkendte  efteruddannelseskurser’,
som  er  en  række  af  workshops/kurser,  der  tilbydes  af
Bachterapeuter. Kursernes formål er give de uddannede
Bachterapeuter  specialviden,  som  kan  anvende  i  deres
klinik.

For  de,  der  ønsker  at  rejse  til  England,  tilbyder  Bach
Centret disse 4 trin. Det at tage kurser på Bach Centret
giver en unik mulighed for at lære om remedierne i  Dr.
Bachs hjem, hvor de første remedier blev fremstillet.

For  yderligere  information  om  kurser  og  uddannelse  i
Danmark eller Norge, se www.bachcentre.com/learn. 

Besøg Bach Centret
Folk kommer fra hele verden for at besøge Bach Centret
og  gå  tur  i  haven  og  opleve  remedieplanterne.  Der  er

gratis  adgang,  og både planterne,  der er markeret med
små skilte, Dr. Bachs klinik og et lille museum på første sal
giver  et  indtryk  af  historien bag. Centret  er  åbent  hele
året fra mandag til fredag, undtagen på de engelske ’bank
holdidays’ og mellem jul og nytår.

Foruden  at  besøge  huset  og  haven  kan  gæster  købe
remedier og andre Bach relaterede produkter i butikken.
Gå på opdagelse i landsbyen og besøg Dr. Bachs gravsted,
nogle få hundrede meter fra Bach Centret og også hans
lokale pub The Red Lion, som også ligger tæt på centret
og serverer en god frokost.

For  åbningstider  og  rutebeskrivelse  søg  på
www.bachcentre.com/visit. 

Adgangsforhold
Bach Centret har til huse i et lille victoriansk hus med en
lille have. Når man ankommer fra forsiden af huset, skal
man op ad en stejl trappe. En kørestolsrampe er dog opsat
på siden af huset. Dele er haven er svært tilgængelige for
kørestole  og  synshæmmede,  da  stierne  er  smalle  og
ujævne.

De  fleste  besøgsrum,  undervisningslokalet  og  andre
faciliteter  er  placeret  i  stueplan,  og  et  af  toiletterne er
egnet til kørestolsbrugere. Museet, der er beliggende på
første sal, er pt. ikke tilgængelig for kørestolsbrugere pga.
en stejl trappe.

Velopdragne hunde er altid velkomne i huset og haven.
Førerhunde er også velkomne i undervisningsrummet.

Børn er velkomne ifølge med voksne.
Der er to små damme i haven, så små
børn bør være under opsyn under hele
besøget.

The Dr Edward Bach Centre, Mount
Vernon, Bakers Lane, Brightwell-cum-
Sotwell, Oxon OX10 0PZ, UK

Web: www.bachcentre.com

Email: www.bachcentre.com/email

Bachterapeuter, registreret i
Bach Centret

Kursister, der har gennemført Trin 3 og alle 3 prøver, kan
søge om at blive registreret i Bach Fondens internationale
register, der godkender Bachterapeuter fra over 60 lande.

Et medlem af dette register må kalde sig selv BFRP (Bach
Foundation  Registered  Practitioner),  på  dansk:
Bachterapeut. BFRPs  (Bachterapeuterne)  kommer  fra
mange  forskellige  baggrunde,  men  fælles  er  deres
dedikation  til  Dr.  Bachs  enkle  metoder  og  ’hjælp  til
selvhjælp’  system.   De arbejder  ud fra  de  etiske  regler
fremsat af Bach centret, som er med til at skabe sikre og
trygge rammer for såvel terapeuterne som klienterne.

At konsultere en Bach terapeut er en god og nem måde at
blive introduceret til Bachremedierne. Bachterapeuten vil
i løbet af konsultationen lære dig om remedierne, så du
med tiden vil være i stand til at kunne hjælpe dig selv og
din familie. Du vil  dog altid have mulighed for at kunne
kontakte  din  terapeut  for  at  få  hjælp,  skulle  det  blive
nødvendigt.

Bachterapeuter,  der  er  registrerede,  anbefales  at  bruge
Bach Fondens logo og forkortelsen BFRP. De, der bruger
forkortelsen  BFRAP,  er  Bach  Dyreterapeuter,  som  er
særligt uddannet i brugen af  Bachremedier til dyr.

For  at  finde  en  Registered  Practitioner,  besøg
www.bachcentre.com.

Din lokale Bachterapeut:


