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Dejligt	  at	  Hold	  18	  kom	  godt	  igennem.	  

Jeg	  koncentrerer	  mig	  nu	  om	  Hold	  19,	  

da	  jeg	  har	  besluttet	  at	  udskyde	  

opstart	  af	  Hold	  20	  til	  januar	  2015.	  Jeg	  

skal	  nemlig	  bruge	  tiden	  på	  at	  skrive	  

endnu	  2	  bøger	  om	  Bachremedier.	  

Hold	  19	  er	  godt	  i	  gang	  med	  Udvidet	  

zoneterapi,	  det	  3.	  modul	  efter	  

grundkursus	  i	  zoneterapi	  og	  

meridianmodul.	  

2

Sidste	  nyt	  fra	  skræk-‐fronten!	  

Sundhedsstyrelsen	  har	  udsendt	  et	  

krav	  til	  sygeplejersker	  og	  andet	  

sundhedsfagligt	  personale,	  der	  er	  

autoriseret	  af	  SST	  om,	  at	  de	  ikke	  

samtidig	  kan	  være	  RAB	  registrerede!	  

Dette	  betyder,	  at	  disse	  personer	  får	  

sværere	  ved	  at	  få	  klienter,	  der	  

primært	  søger	  RAB	  reg.	  for	  at	  kunne	  

få	  tilskud	  fra	  sundhedsordningerne.	  	  

	  

	  

Mest	  for	  zoneterapeuter/studerende	  

Læs	  om	  sundhed,	  
personlig	  udvikling,	  
Bachterapi	  og	  
Zoneterapi.	  

Tillykke	  med	  
Hold	  18,	  hvor	  6	  
afsluttede	  
uddannelsen	  	  	  	  
d.	  16/8.	  
De	  sidste	  2	  går	  
videre	  på	  Hold	  
19.	  

Indhold	  

Mest	  for	  
Bachstuderende.	  
NY	  Bachdag	  
Supervision	  –	  også	  i	  
Vejle!	  
	  

Side	  2	  

Vinterdepression.	  
My	  American	  
dream	  
Bachdag	  
Supervision	  m.m.	  
	  

Side	  3	  

	  

Side	  4-‐8	   Bach	  	  
Centret:	  
Water	  Violet	  
Vervain	  
Sweet	  Chestnut	  
Mezina	  foredrag	  

	  
På	  billedet	  fra	  venstre:	  

Kamille	  Kaurholst,	  Anne	  
Fjord,	  Susanne	  Løfgren,	  
Merete	  Bloch,	  Hanne	  
Niess,	  Jeanette	  Jelstrup,	  
Vibeke	  Rink	  Jensen	  og	  
Nina	  Geisler.	  TILLYKKE	  

Side	  
9	  

Citater	  af	  	  
Dr.	  Bach	  
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BACH	  dag	  for	  alle	  på	  
Bachuddannelsen	  

I	  	  år	  afholder	  vi	  Bachdag	  på	  lysdagen	  over	  
alle:	  	  
d.	  13/12-‐14,	  Luciadagen.	  Det	  bliver	  i	  Kbh.	  Sted	  
er	  formentlig	  Karens	  Minde	  Kulturhus.	  Dette	  
får	  du	  at	  vide	  ved	  tilmeldingen!	  Tiden	  er	  i	  
hvert	  fald	  kl.	  10-‐15.	  	  
Vær	  med	  på	  denne	  intuitive	  dag.	  
Tema:	  
Kvinder	  40	  +	  (emnet	  for	  min	  3.	  bog),	  Den	  
feminine	  kraft,	  Lyset	  vender	  tilbage.	  
Meditation.	  Hyggeligt	  samvær,	  frokost	  og	  
juleknus.	  
Pris:	  400	  kr.	  inkl.	  frokost	  og	  
vand/frugt/chokolade/kaffe/the.	  

Undervisere:	  Susan	  Kristiansen	  og	  Susanne	  
Løfgren.	  
Tilmelding	  senest	  1/10-‐14,	  men	  gerne	  allerede	  
nu!	  

Billedet	  er	  malet	  af	  Erik	  Schwarzbart,	  
Preparation	  in	  Tibet	  1.	  

Velkommen	  –	  
til	  en	  masse	  nye	  modtagere	  

af	  nyhedsbrevet.	  	  

Følg	  os	  på	  Facebook	  i	  
grupperne:	  

Bachs	  blomster	  

Bach	  til	  børn	  

Bach	  dyreterapi	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  

Supervision	  for	  studerende	  og	  
terapeuter	  og	  workshops	  for	  
forældre	  

Bach	  supervision	  for	  alle	  med	  min.	  T2	  
Disse	  aftener	  kører	  super	  godt.	  
Program	  for	  efteråret	  kan	  downloades	  
på	  www.casu.dk	  	  	  

Workshops	  for	  forældre	  om	  
Bachterapi	  på	  børn	  

På	  disse	  aftener	  i	  Kbh.	  får	  man	  
lejlighed	  til	  at	  lære,	  hvordan	  man	  kan	  
hjælpe	  sine	  børn	  med	  deres	  
følelsesmæssige	  ubalancer	  gennem	  
brug	  af	  Bachblomsterne.	  Der	  vil	  være	  
oplæg	  og	  spørgsmål/svar.	  
Vælg	  en	  eller	  flere	  dage:	  
Dato:	  10/9,	  22/10	  og	  5/11-‐14	  kl.	  17-‐20.	  
Pris:	  400	  kr.	  pr.	  aften.	  TILBUD:	  550	  kr.	  
for	  workshop	  og	  min	  bog	  Bach	  dit	  
barn	  op	  (normalpris:	  649	  kr.)	  
Download	  program	  på	  www.casu.dk	  	  
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Hvis	  du	  lider	  af	  vinterdepression,	  skal	  
du	  snart	  til	  at	  forberede	  dig!	  

Prøv	  med	  et	  Perikonpræparat,	  f.eks.	  
Velzina	  fra	  Mezina	  eller	  Hyperiforce	  fra	  
Bioforce.	  Vær	  opmærksom	  på,	  at	  man	  
ikke	  bør	  indtage	  Perikon,	  hvis	  man	  
bruger	  P-‐piller,	  blodfortyndende	  
medicin	  eller	  er	  meget	  i	  solen.	  
Perikon	  virker	  som	  naturligt	  
lykkemedicin	  uden	  store	  bivirkninger.	  
Kombiner	  med	  Bachremediet	  
Gorse/Tornblad	  for	  genvindelse	  af	  håb	  
om	  lysets	  tilbagevenden	  og	  	  lysterapi!	  

Hvis	  der	  endnu	  skulle	  være	  en	  enkelt	  

derude,	  der	  ikke	  er	  klar	  over	  det,	  så	  er	  min	  

bog	  BACH	  dit	  barn	  op	  udkommet.	  Det	  

lykkedes	  kun	  med	  masser	  af	  venner	  i	  ånden,	  

der	  støttede	  økonomisk	  ved	  forudbestilling.	  

Jeg	  takker	  alle!	  

The	  American	  dream	  

DET	  NYE	  er,	  at	  BACH	  dit	  barn	  op	  er	  ved	  at	  

blive	  oversat	  til	  engelsk,	  og	  at	  jeg	  

forhåbentlig	  kan	  finde	  en	  vej	  ind	  på	  det	  

amerikanske,	  engelske	  og	  australske	  

marked.	  	  Konen	  med	  æggene?	  Jeg	  har	  kun	  

min	  indre	  vejledning	  at	  gå	  efter.	  

Der	  udkommer	  snart	  nye	  øvehæfter	  for	  T1	  

og	  T2	  studerende,	  chek	  www.casu.dk	  	  i	  sep.	  

Fremtiden	  for	  forlaget	  Casu.dk	  

Mit	  næste	  projekt	  er	  allerede	  færdig,	  en	  
BACH	  introbog	  med	  masser	  af	  
information,	  smukke	  fotos,	  og	  øvelser.	  
En	  hybrid	  af	  en	  hjælp-‐til	  selvhjælpsbog	  
og	  et	  udvidet	  Studiehæfte,	  bare	  dobbelt	  
så	  meget	  stof.	  Lige	  nu	  overvejer	  jeg,	  om	  
min	  ide	  om	  e-‐bog	  skal	  konverteres	  til	  
printet	  bog,	  men	  der	  skal	  findes	  en	  
økonomisk	  løsning	  først.	  Jeg	  tror,	  det	  vil	  
lykkes.	  

Næste	  skridt	  
Herefter	  starter	  jeg	  på	  Kvinder	  i	  BACH	  
spejlet,	  som	  skal	  handle	  om	  den	  feminine	  
kraft,	  personlig/spirituel	  udvikling,	  
brugen	  af	  Bachremedier	  og	  masser	  af	  
andre	  råd,	  som	  jeg	  har	  samlet	  gennem	  
40	  års	  arbejde	  med	  krop,	  eterisk	  energi,	  
sind	  og	  Sjæl.	  

Den	  vil	  jeg	  prøve	  at	  finansiere	  gennem	  
crowd	  founding	  som	  sidst.	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
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I	  sidste	  nummer	  af	  Practitioners	  Bulletin	  skriver	  Bach	  Centret	  om	  Water	  Violet	  og	  stolthed	  
(frit	  oversat):	  
	  
”Selv	  på	  Bach	  Centrets	  hjemmeside	  bruges	  ordet	  ’stolthed’	  som	  en	  beskrivelse	  af	  Water	  
Violet.	  Men	  er	  dette	  korrekt,	  eller	  bør	  vi	  få	  en	  dybere	  forståelse	  for	  dette	  remedie?	  
	  Lad	  os	  se,	  hvad	  Dr.	  Bach	  skriver	  om	  Water	  Violet:	  
	  
” For	  dem	  som	  i	  sundhed	  eller	  sygdom	  foretrækker	  at	  være	  alene.	  Meget	  stille	  mennesker	  
der	  bevæger	  sig	  lydløst	  omkring;	  de	  taler	  kun	  lidt,	  og	  når	  de	  gør	  det,	  er	  det	  på	  en	  venlig	  
og	  blid	  måde.	  De	  er	  meget	  uafhængige,	  dygtige	  og	  stoler	  på	  sig	  selv,	  de	  er	  reserverede,	  
lader	  andre	  passe	  sig	  selv,	  og	  går	  deres	  egne	  veje.	  Er	  ofte	  dygtige	  og	  talentfulde.	  Deres	  
indre	  fred	  og	  ro	  er	  en	  velsignelse	  for	  deres	  omgivelser”. 

Der	  er	  ikke	  meget,	  der	  tyder	  på,	  at	  Water	  Violet	  personer	  føler	  sig	  stolte	  i	  betydningen	  af	  
at	  føle	  sig	  hævet	  over	  andre	  eller	  at	  være	  noget	  specielt.	  I	  stedet	  er	  den	  følelse,	  Water	  
Violet	  har	  af	  en	  mere	  stille	  kvalitet:	  De	  er	  gode	  til	  at	  tage	  sig	  af	  sig	  selv	  og	  være	  
opmærksomme	  på	  sig	  selv	  på	  men	  ikke	  på	  en	  selv-‐fed	  måd	  (min	  frie	  oversættelse).	  
Hvis	  man	  skal	  bruge	  ordet	  ’stolthed’	  til	  at	  beskrive	  en	  Water	  Violet,	  vil	  det	  mere	  være	  en	  
beskrivelse	  andre	  vil	  bruge	  om	  typen.	  Vi	  kommer	  måske	  til	  at	  udlægge	  Water	  Violets	  ’	  
stille	  kløgt’	  som	  det	  ’at	  vise	  sig’	  eller	  det,	  at	  de	  kan	  lide	  eget	  selvskab	  som’	  snobberi’	  eller	  
det,	  at	  de	  trækker	  sig	  tilbage	  som,	  ’	  vi	  ikke	  er	  gode	  nok	  til	  dem’.	  Water	  Violet	  typen	  har	  
ikke	  disse	  følelser,	  de	  elsker	  bare	  at	  være	  sig	  selv.	  Så	  følelsen	  af	  stolthed	  er	  noget	  udefra	  
dømmende,	  ikke	  en	  følelse	  Water	  Violet	  ville	  genkende	  i	  sig	  selv”.	  
	  

	  	  	  	  

J	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  

NYT	  fra	  	  

Bach	  Centret:	  

Violet	  stolthed?	  
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Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  
Facebook	  og	  Vervain/Sweet	  Chestnut	  

Følger	  du	  med	  på	  Facebook	  i	  gruppen	  ’Bachs	  blomster’?	  Mange	  har	  berøringsangst	  med	  
Facebook.	  Man	  kan	  sandelig	  også	  sige	  meget	  dårligt	  om,	  hvordan	  man	  kan	  udnytte	  vore	  
informationer.	  MEN	  det,	  vi	  deler	  på	  Facebook,	  er	  jo	  ret	  uskyldigt.	  Jeg	  vil	  anbefale	  dig	  at	  
komme	  med.	  Find	  en	  ung,	  der	  kan	  hjælpe!	  Opret	  en	  profil,	  evt.	  uden	  foto.	  Under	  
indstillinger	  vælger	  du,	  at	  kun	  ’venner’	  skal	  kunne	  se,	  hvad	  du	  skriver.	  Du	  søger	  herefter	  
vores	  gruppe	  og	  bliver	  lukket	  ind	  af	  mig	  som	  administrator.	  Gruppen	  er	  LUKKET,	  og	  kun	  
gruppens	  medlemmer	  kan	  se,	  hvad	  der	  skrives.	  
På	  siden	  er	  der	  en	  bjælke,	  hvor	  der	  står	  ’Filer’.	  Her	  ligger	  en	  masse	  gode	  beskrivelser	  af	  
remedier,	  jeg	  har	  lavet	  gennem	  tiden.	  Du	  får	  her	  de	  to	  sidste	  for	  at	  blive	  nysgerrig	  J	  

Vervain/Jernurt	  kan	  huskes	  på	  sine	  kælenavne:	  ‘Mange	  jern	  i	  ilden’	  og	  ‘Jern	  Henrik’	  (hvis	  
nogen	  husker	  den	  lille	  hyperaktive	  lømmel	  fra	  tegneserien	  af	  samme	  navn).	  
Vervain	  har	  man	  brug	  for,	  når	  man	  bliver	  for	  overgearet	  i	  et	  projekt,	  hvor	  man	  lægger	  al	  sin	  
energi	  ind	  i	  sit	  arbejde	  og	  glemmer	  tid	  og	  sted,	  fordi	  SAGEN	  er	  vigtigere	  end	  de	  personlige	  
behov.	  Man	  kan	  tale	  sig	  varm	  om	  sit	  fantastiske	  projekt,	  og	  man	  vil	  gerne,	  at	  andre	  også	  
synes	  	  det	  er	  fantastisk.	  Vi	  har	  at	  gøre	  med	  en	  person,	  der	  let	  tænder	  på	  en	  sag	  helst	  en,	  
hvor	  man	  kæmper	  for,	  at	  andre	  skal	  have	  det	  godt,	  og	  noget	  med	  at	  bekæmpe	  
uretfærdigheder.	  Man	  ser	  Vervains	  i	  hjælpeorganisationer,	  og	  der	  er	  sikkert	  mange	  
politikere,	  der	  har	  Vervain	  træk.	  Man	  kan	  overdrive	  kampen	  og	  blive	  for	  fanatisk,	  og	  man	  
kan	  slide	  på	  sit	  helbred.	  En	  ildsjæl,	  der	  brænder	  i	  begge	  ender,	  kan	  brænde	  ud.	  
Vervain	  bruges	  til	  hyperaktive,	  de	  der	  er	  rastløse,	  utålmodige	  og	  evig	  på	  farten.	  Der	  skal	  
ske	  noget!	  
Bag	  hyperaktivitet	  kan	  ligge	  andre	  følelser	  f.eks.	  angst,	  som	  dermed	  også	  skal	  behandles	  
med	  f.eks.	  Mimulus	  el.	  Aspen	  (læs	  om	  disse	  i	  filmappen).	  

Men	  Vervain	  bruges	  af	  alle,	  der	  bliver	  lidt	  maniske,	  eller	  urealistiske	  omkring	  hvad	  de	  skal	  
nå	  i	  deres	  sommerferie.	  Især	  hvis	  de	  overplanlægger.	  Måske	  er	  kalenderen	  OGSÅ	  i	  ferien	  
fyldt	  med	  aftaler,	  alle	  dage	  er	  spækket	  med	  program.	  Det	  er	  fint,	  hvis	  man	  kommer	  hjem	  
fyldt	  med	  energi!	  Selv	  kender	  jeg	  at	  komme	  mere	  træt	  hjem	  fra	  ferie,	  end	  da	  jeg	  rejste,	  
fordi	  det	  kan	  være	  anstrengende	  med	  bilture	  i	  varmen,	  lufthavnskøer	  og	  overfyldte	  
storbyer	  samtidig	  med,	  at	  man	  har	  en	  alenlang	  liste	  af	  	  ‘must	  see’.	  	  
Gennem	  at	  indtage	  Vervain	  lærer	  man	  at	  spare	  lidt	  på	  krudtet,	  at	  sige	  nej	  til	  nogle	  af	  
opgaverne	  og	  at	  bruge	  dage	  til	  KUN	  at	  slappe	  af.	  

Vervains	  positive	  kvalitet	  er	  netop	  at	  lære	  at	  VÆRE	  frem	  for	  at	  GØRE.	  
Skal	  den	  med	  i	  din	  feriebagage?	  Så	  vil	  du	  formentlig	  give	  efter	  for	  kroppens	  behov	  for	  at	  
gøre	  ingenting	  og	  bare	  være	  til	  stede.	  Høre	  vinden,	  havet,	  dufte	  roserne,	  græsset	  og	  lege	  
med	  børnene,	  som	  er	  meget	  bedre	  til	  bare	  at	  være	  i	  Nuet.	  
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Sweet	  Chestnut/Ægte	  Kastanie	  

Har	  du	  for	  tiden	  nogle	  kastanjer,	  der	  skal	  rages	  ud	  af	  ilden?	  Er	  de	  virkelig	  varme,	  så	  du	  
brænder	  dig,	  og	  det	  gør	  ondt?	  Tør	  du	  ikke	  helt	  gøre	  dét,	  der	  faktisk	  skal	  gøres	  for	  at	  få	  
reddet	  stumperne?	  Det	  kunne	  være,	  du	  befinder	  dig	  i	  en	  Sweet	  Chestnut	  situation.	  Dette	  
remedie	  bruges	  til	  livskriser,	  hvor	  der	  er	  vendt	  op	  og	  ned	  på	  ens	  liv.	  Man	  befinder	  sig	  i	  en	  
tornado	  af	  følelser,	  er	  dybt	  fortvivlet,	  meget	  ensom	  og	  kan	  ikke	  se,	  hvordan	  man	  skal	  
komme	  videre.	  Man	  er	  i	  modsætning	  til	  Gorse/Tornblad	  tilstanden	  AKTIVT	  søgende	  for	  at	  
finde	  en	  løsning.	  Man	  prøver	  at	  gå	  ind	  af	  de	  døre,	  der	  plejer	  at	  åbne	  sig	  i	  ens	  kriser,	  MEN	  
det	  virker	  ikke.	  Der	  skal	  simpelthen	  ændringer	  til	  i	  ens	  liv,	  når	  man	  står	  i	  en	  Sweet	  (ikke	  
særlig	  sødmefyldt)	  Chestnut	  krise!	  For	  at	  finde	  vejen	  ud	  af	  krisen,	  kan	  man	  tage	  en	  
længerevarende	  kur	  med	  Sweet	  Chestnut,	  der	  viser	  lyset	  FOR	  ENDEN	  AF	  tunnelen.	  
Forvent,	  at	  der	  er	  et	  stykke	  vej	  at	  gå,	  før	  du	  er	  ude,	  men	  blot	  det	  at	  finde	  retningen	  ud	  af	  
eller	  meningen	  med	  krisen,	  hjælper.	  

Det	  er	  et	  af	  den	  slags	  remedier,	  man	  ville	  håbe,	  man	  havde	  haft,	  da	  man	  stod	  i	  sin	  livskrise-‐	  
for	  bare	  at	  mildne	  smerten.	  

KRISER	  har	  en	  mening!	  Bag	  Sweet	  Chestnut-‐tilstanden	  ligger	  formentlig	  et	  stort	  behov	  for	  
at	  gøre	  noget	  andet:	  Skifte	  kurs	  i	  parforhold,	  job,	  måden	  at	  leve	  på,	  måden	  at	  behandle	  sig	  
selv	  og	  andre	  på,	  eller	  hvad	  der	  nu	  er	  mere	  sandt	  og	  sundt	  for	  personen.	  Sweet	  Chestnut	  
bruges	  ikke	  så	  ofte,	  fordi	  dets	  indikation	  er	  den	  store	  krise,	  MEN	  det	  kan	  bruges	  til	  alle	  
situationer	  ,hvor	  man	  er	  fortvivlet	  over	  at	  side	  fast	  i	  noget,	  og	  man	  ikke	  synes,	  det	  rykker	  
ud	  af	  flækken.	  FOTOS:	  Vervain	  og	  Sweet	  Chestnut.	  

	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
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Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  

Om	  cognac	  til	  behandlingsflasker	  
Gode	  mærker	  uden	  farvestoffer.	  

Uddrag	  fra	  min	  nye	  Introbog:	  

Hvilken	  form	  for	  spiritus	  kan	  jeg	  vælge	  

Dr.	  Bach	  valgte	  cognac	  som	  konserveringsmiddel,	  og	  Bachcentret	  bruger	  stadig	  en	  
specialfremstillet	  cognac,	  der	  har	  lagret	  på	  egetræsfade.	  Dette	  betyder,	  at	  man	  ikke	  
tilsætter	  farve,	  da	  lagringen	  giver	  cognacen	  den	  dybe,	  smukke	  farve,	  den	  bør	  have.	  

Meget	  få	  cognactyper	  fremstilles	  efter	  min	  viden	  på	  denne	  måde.	  Moderne	  destillerier	  
bruger	  ståltanke	  og	  må	  derfor	  ty	  til	  ’at	  justere’	  farven	  med	  karamelfarve,	  som	  nogen	  
reagerer	  allergisk	  på.	  

Tilsætning	  af	  karamelfarve	  til	  cognac	  er	  også	  udbredt	  inden	  for	  de	  ”finere	  huse”.	  
Karamelfarven	  tilsættes	  her	  dels	  for	  at	  opnå	  et	  homogent	  produkt	  dels	  for	  at	  få	  cognacen	  til	  
at	  virke	  ældre	  og	  dermed	  dyrere,	  end	  den	  reelt	  er.	  I	  en	  del	  mærker	  tilsættes	  desuden	  
sukkerlage.	  

En	  hurtig	  søgning	  på	  Internettet	  viser	  i	  skrivende	  stund,	  juli	  2014,	  at	  bl.a.	  mærkerne	  Peyrat,	  
Lhérauds,	  Leopold	  Gourmel,	  Daniel	  Bouju	  og	  Maxime	  Trijol	  fremstilles	  uden	  brug	  af	  
karamelfarve.	  Gourmel	  og	  Bouju	  er	  ligeledes	  uden	  tilsat	  sukker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Men	  søg	  selv	  eller	  spørg	  i	  din	  lokale	  vinhandel.	  

Bruger	  du	  en	  anden	  form	  for	  spiritus,	  f.eks.	  snaps	  eller	  vodka,	  skal	  du	  vide,	  hvad	  spritten	  er	  
lavet	  ud	  fra.	  Det	  kan	  være	  kartofler	  eller	  korn,	  og	  der	  kan	  være	  tilsat	  smagsstoffer,	  
farvestoffer	  og	  andet,	  som	  hos	  nogen	  kan	  give	  allergi.	  	  

Vær	  opmærksom	  og	  vid,	  hvad	  du	  kommer	  i	  dig	  selv	  eller	  andre.	  

Jeg	  har	  en	  ide	  om,	  at	  Dr.	  Bach	  valgte	  cognac,	  fordi	  den	  er	  meget	  ren	  i	  sin	  natur	  og	  også	  
energimæssigt	  er	  bedre	  end	  andre	  typer	  spiritus,	  men	  dette	  kan	  jeg	  ikke	  føre	  bevis	  for.	  	  

Mærk	  selv	  efter!	  

Tak	  til	  Maria	  Lindegaard	  Rasmussen	  for	  research.	  
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Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  

Film	  om	  Bach	  tilgængelig	  på	  
Youtube.com	  

Jeg	  har	  netop	  gen-‐opdaget,	  at	  filmen	  
om	  Bachs	  liv,	  som	  ikke	  fås	  som	  DVD	  
længere,	  kan	  ses	  på	  nettet.	  In	  English	  of	  
course,	  men	  stadig	  skønne	  billeder!	  
Det	  er	  Nelsons	  side.	  

Her	  er	  linket:	  

https://www.youtube.com/user/Nelso
nsBachOriginal	  

	  

Bach	  Centret	  laver	  gode	  små	  film	  om	  
blandinger	  m.m.	  Ses	  her:	  

http://bachcentre.com/centre/video_tre
atment_bottles.php	  	  

Ny	  foredragsrække	  med	  
Mezina	  i	  efteråret.	  

Alle,	  der	  er	  registreret	  som	  
kunder	  hos	  Mezina	  og	  reelt	  ER	  
kunder,	  vil	  modtaget	  en	  
indbydelse	  til	  foredraget	  BACH	  
dit	  barn	  op	  i	  følgende	  byer:	  	  

Viborg	  (28/10),	  Middelfart	  
(29/10),	  Hillerød	  (4/11)	  og	  
København	  (5/11).	  	  

Man	  kan	  først	  tilmelde	  sig,	  når	  
man	  har	  modtaget	  invitation,	  så	  
ring	  ikke	  til	  Mezina	  endnu,	  
please.	  Men	  er	  du	  ikke	  registret	  
kunde,	  og	  du	  går/har	  gået	  på	  
min	  skole,	  kan	  du	  ringe	  og	  blive	  
oprettet	  på	  75181611.	  

Etik?	  
Mezina	  oplever,	  at	  nogle	  gerne	  
vil	  have	  gratis	  materiale	  og	  de	  
gratis	  foredrag	  m.m.	  samtidig	  
med,	  at	  de	  køber	  
Bachprodukterne	  gennem	  
andre	  forhandlere.	  	  

Man	  kan	  vælge	  at	  købe	  
Bachprodukterne,	  hvor	  man	  vil.	  
Men	  hvis	  man	  samtidig	  vil	  have	  
alle	  fordele	  fra	  den	  officielle	  
distributør	  af	  de	  originale	  
Bachremedier	  (Mezina),	  som	  	  
støtter	  Bachterapeuterne,	  er	  
det	  vel	  egentlig	  ikke	  ok	  vel?	  

For	  en	  ordens	  skyld.	  Mezina	  har	  
IKKE	  bedt	  mig	  skrive	  dette.	  	  

Det	  er	  min	  personlige	  holdning.	  
Hvad	  er	  din?	  

	  

Bogen	  kan	  købes	  
for	  ca.	  174	  kr.	  af	  
kunder	  hos	  
Mezina	  og	  kan	  
sælges	  videre	  
med	  fortjeneste.	  
Udsalgspris:	  
249,00	  kr.	  
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Dr.	  Bach	  har	  ordet	  

Jeg	  lader	  dig	  Bach	  komme	  til	  orde	  på	  den	  sidste	  
side	  i	  dette	  nyhedsbrev.	  
Nyhedsbrevet	  vender	  tilbage,	  når	  det	  kan	  fyldes	  
med	  nyt.	  Jeg	  tænker,	  at	  et	  december-‐nummer	  nok	  
er	  en	  god	  ide.	  

Dr.	  Bach	  om	  én	  slags	  krig:	  

Hovedårsagen	  til	  den	  moderne	  lægevidenskabs	  
mangler	  er,	  at	  den	  behandler	  resultater	  og	  ikke	  
årsager.	  I	  mange	  århundreder	  har	  sygdommens	  
virkelige	  natur	  været	  skjult	  på	  grund	  af	  en	  
materialistisk	  opfattelse,	  og	  således	  har	  selve	  
sygdommen	  fået	  mulighed	  for	  at	  øge	  sin	  
ødelæggelse,	  eftersom	  den	  ikke	  er	  angrebet	  i	  sit	  
oprindelige	  udspring.	  Situationen	  ligner	  en	  fjende	  
der,	  stærkt	  befæstet	  i	  bjergene,	  uafbrudt	  fører	  
guerillakrig	  i	  lande	  omkring,	  medens	  menneskene,	  
ignorerende	  denne	  befæstede	  garnison,	  nøjes	  
med	  at	  reparere	  de	  ødelagte	  huse	  og	  begrave	  de	  
døde,	  som	  er	  resultatet	  af	  de	  fjendtlige	  overfald.	  
Således	  er	  situationen	  i	  lægevidenskaben	  i	  dag;	  
intet	  mere	  end	  en	  sammenlapning	  af	  de	  
angrebne,	  en	  begravelse	  af	  dem,	  som	  er	  slået	  
ihjel,	  uden	  tanke	  for	  den	  oprindelige	  fjendtlige	  
fæstning.	  

Sygdom	  vil	  aldrig	  blive	  kureret	  eller	  udryddet	  med	  
de	  nuværende	  fysiske	  metoder	  af	  den	  simple	  
grund,	  at	  sygdom	  i	  sin	  oprindelse	  ikke	  er	  fysisk.	  
Det	  vi	  kender	  som	  sygdom,	  er	  slutresultatet	  
fremkaldt	  i	  legemet,	  slutproduktet	  af	  dybe	  og	  
langtvirkende	  kræfter,	  og	  selv	  om	  den	  fysiske	  
behandling	  tilsyneladende	  er	  vellykket,	  er	  dette	  
blot	  en	  midlertidig	  lettelse,	  med	  mindre	  den	  
virkelige	  årsager	  er	  fjernet.	  Ved	  at	  mistolke	  
sygdoms	  sande	  natur	  og	  koncentrere	  sig	  om	  fysi-‐	  
ske	  årsager	  i	  kroppen	  har	  den	  moderne	  
lægevidenskab	  forøget	  sygdoms	  magt	  enormt,	  
for	  det	  første	  ved	  at	  bortlede	  folks	  tanker	  fra	  
sygdommens	  sande	  oprindelse	  og	  dermed	  fra	  den	  
effektive	  måde	  at	  angribe	  den	  på.	  Og	  for	  det	  
andet	  ved	  at	  lokalisere	  den	  til	  kroppen	  og	  rejse	  et	  
mægtigt	  sygdomskompleks	  af	  frygt	  og	  dermed	  
skjule	  det	  sande	  håb	  om	  helbredelse.	  

	  

For	  alle!	  

Sygdom	  er	  i	  det	  væsentlige	  resultatet	  af	  
konflikt	  mellem	  sjæl	  og	  sind	  og	  vil	  aldrig	  blive	  
udryddet	  uden	  en	  åndelig	  og	  mental	  indsats.	  En	  
sådan	  indsats	  kan,	  når	  den	  er	  udført	  med	  ind-‐	  
sigt,	  som	  vi	  senere	  skal	  se,	  kurere	  og	  hindre	  
sygdom	  ved	  at	  fjerne	  de	  grundfaktorer,	  som	  er	  
den	  primære	  årsag.	  Ingen	  indsats	  rettet	  mod	  
kroppen	  alene	  kan	  gøre	  andet	  end	  overfladisk	  
reparere	  skaden,	  og	  heri	  er	  der	  ingen	  
helbredelse,	  eftersom	  årsagen	  stadig	  er	  
virksom	  og	  når	  som	  helst	  kan	  vise	  sig	  igen	  i	  en	  
anden	  form.	  I	  virkeligheden	  er	  en	  
tilsyneladende	  bedring	  i	  mange	  tilfælde	  
skadelig,	  eftersom	  den	  for	  patienten	  skjuler	  den	  
sande	  årsag	  til	  vedkommendes	  besvær,	  og	  ved	  
tilfredsheden	  med	  en	  tilsyneladende	  
helbredelse	  kan	  den	  virkelige	  årsag	  vokse	  i	  
styrke,	  så	  længe	  den	  ikke	  erkendes.	  
Sammenlign	  dette	  med	  den	  patient,	  som	  selv	  
ved	  eller	  som	  af	  en	  klog	  læge	  er	  instrueret	  om	  
de	  ugunstige	  åndelige	  og	  mentale	  kræfter,	  der	  
har	  fremkaldt	  det,	  vi	  kalder	  sygdom	  i	  den	  
fysiske	  krop.	  Hvis	  denne	  patient	  forsøger	  at	  
neutralisere	  disse	  kræfter,	  styrkes	  helbredet,	  så	  
snart	  erkendelsen	  er	  påbegyndt,	  og	  når	  den	  er	  
fuldendt,	  vil	  sygdommen	  forsvinde.	  Dette	  er	  
sand	  healing;	  at	  angribe	  den	  egentlige	  årsag	  til	  
lidelse.	  

Helbred	  dig	  selv,	  kapitel	  1.	  

Det	  kan	  ikke	  siges/læses	  for	  tit,	  vel?	  

	  

Jeg	  håber,	  at	  dette	  nyhedsbrev	  var	  
værdifuldt.	  	  

Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  møde	  dig	  til	  kurser,	  
foredrag,	  Bachdag,	  supervision,	  
workshops	  eller	  i	  Brugsen.	  

Kærlig	  hilsen	  Susanne	  


