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Hold	  19	  er	  snart	  halvvejs	  gennem	  

uddannelsen!	  Vi	  knokler	  med	  sidste	  

del	  af	  Udvidet	  zoneterapi,	  og	  har	  

haft	  besøg	  af	  klienter	  udefra.	  

Det	  er	  gået	  godt,	  og	  jeg	  synes,	  

holdet	  er	  dygtigt.	  Vi	  fortsætter	  med	  

Bach	  Trin	  1	  i	  januar	  og	  har	  den	  glæde	  

at	  have	  7	  med	  udefra.	  
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Sidste	  nyt	  om	  anatomi	  	  -‐	  online!	  

Sundhedsstyrelsen	  accepterer	  nu	  

anatomi	  online	  som	  100	  %	  online	  

kursus,	  hvilket	  jeg	  er	  meget	  glad	  for.	  

Vi	  fortsætter	  derfor	  uddannelsen,	  

som	  den	  har	  kørt	  siden	  1999.	  	  

Spred	  nyheden	  :-‐)	  

	  

	  

	  

Mest	  for	  zoneterapeuter/studerende	  Tilmelding	  til	  
Hold	  20	  er	  i	  
gang.	  
Vi	  har	  stadig	  	  sat	  
prisen	  gevaldigt	  
ned!	  
Samme	  gode	  
intentioner,	  
samme	  
kvalitet.	  
Skal	  du	  være	  
med?	  

Indhold	  

Mest	  for	  Zone-‐
studerende.	  
Anatomi	  online	  	  
100	  %	  	  er	  godkendt.	  
	  
	  

Side	  2	  

Mest	  for	  Bach-‐
studerende.	  
Forskning	  i	  vand.	  
	  

Side	  3	  

	  

Side	  4-‐7	   Udpluk	  fra	  	  

Kvinder	  i	  overgang	  

Kvindetyper	  
	  

Side	  8	  

	  	  
321

Lidt	  af	  hvert	  
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BACH	  dag	  for	  alle	  Bach-‐interesserede	  

Bachdagen	  er	  flyttet	  til	  10.	  jan.	  kl.	  10-‐15.30	  på	  Carl	  
Jacobsens	  Vej	  20,	  Valby.	  

Tilmelding	  ved	  betaling	  af	  400	  kr.	  snarest.	  	  
Tema:	  
Hvordan	  man	  forener	  den	  maskuline/feminine	  
kraft.	  Hvordan	  man	  kan	  bruge	  Bachremedierne	  
på	  rejsen	  mod	  denne	  forening:	  Det	  indre	  bryllup.	  

Meditation.	  Hyggeligt	  samvær,	  frokost	  og	  knus.	  
Pris:	  400	  kr.	  inkl.	  frokost	  og	  
vand/frugt/chokolade/kaffe/the.	  

Undervisere:	  Susan	  Kristiansen	  og	  Susanne	  
Løfgren.	  
	  

Kvinder	  i	  overgang	  –	  måske	  titlen	  på	  min	  
næste	  bog.	  

Under	  alle	  omstændigheder	  kommer	  den	  til	  at	  
handle	  om	  kvinder	  40	  +	  og	  de	  udfordringer,	  der	  
følger	  med	  i	  overgangen	  fra	  et	  ydre	  aktivt	  liv	  til	  at	  
sætte	  mere	  fokus	  på	  et	  indre	  aktivt	  liv.	  Fra	  
personlighed	  til	  Sjæl.	  Jeg	  har	  fundet	  en	  	  god	  
indfaldsvinkel	  til	  den	  del	  af	  bogen,	  der	  handler	  
om	  brug	  af	  BBR,	  da	  jeg	  vil	  skrive	  om	  
kvindetyperne.	  	  Jeg	  har	  prøvet	  at	  beskrive	  de	  
store	  gaver,	  der	  er	  ved	  at	  være	  en	  Heather-‐
kvinde,	  en	  Beech-‐kvinde	  m.m.	  Meget	  spændende	  
for	  mig	  selv.	  Læs	  mere	  på	  s.	  5-‐8	  her.	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  

Lige	  nu	  er	  jeg	  i	  gang	  med	  en	  lang	  liste	  af	  
udfordringer,	  man	  møder	  i	  overgangen:	  
Tristhed,	  søvnløshed,	  angst	  o.a.	  og	  vejen	  ud	  
af	  dette,	  og	  ikke	  mindst	  MENINGEN	  bag.	  For	  
mig	  personligt	  er	  overgangen	  rejsen	  tilbage	  
til	  Sjælen,	  hvilket	  i	  praksis	  betyder,	  at	  man	  
lægger	  mere	  og	  mere	  af	  personlighedens	  
fnidder	  bag	  sig.	  Befriende.	  

Der	  vil	  være	  indlæg	  om	  sund	  kost	  til	  
hormoner	  af	  en	  ernæringsterapeut	  og	  
formentlig	  også	  et	  indlæg	  om	  urter.	  Jeg	  
prøver	  at	  lade	  bogen	  handle	  om	  den	  hele	  
kvinde:	  Krop,	  eterisk	  energi	  (meridianer),	  
følelser	  og	  tanker,	  mens	  Bachs	  ånd	  
forhåbentlig	  svæver	  hen	  over	  det	  hele.	  	  
Jeg	  håber,	  at	  I	  glæder	  jer	  lige	  så	  meget,	  som	  
jeg	  gør!	  
Bogen	  udkommer	  juni	  2015.	  Forudbetalinger	  
som	  støttebidrag	  modtages	  med	  kyshånd:	  
250	  kr.	  til	  0333-‐6447	  945	  817.	  Bogen	  sendes	  
fragtfrit	  ved	  udgivelsen.	  	  

De	  andre	  to	  bøger:	  	  
BACH	  dit	  barn	  op	  og	  Introduktion	  til	  Bachs	  
Blomsterremedier	  fås	  hos	  Mezina	  for	  
Bachterapeut/stud.	  Man	  kan	  tjene	  75	  kr.	  pr.	  
bog	  ved	  at	  blive	  forhandler	  og	  på	  denne	  
hjælpe	  mig	  med	  at	  afdrage	  min	  gæld,	  der	  er	  
opstået	  ved	  at	  udgive	  selv.	  For	  andre	  kan	  
bogen	  købes	  hos	  Saxo.com	  eller	  hos	  mig.	  

Nyt	  øvehæfte	  for	  Trin	  1	  studerende	  kan	  
købes	  online	  for	  40	  kr.	  mail@casu.dk	  

	  	  

Den	  hvide	  Tara.	  	  

En	  kvindelig	  Buddha	  
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Supervision	  for	  studerende	  og	  
terapeuter	  

Bach	  supervision	  for	  alle	  med	  min.	  T2.	  	  
Disse	  aftener	  i	  Kbh.	  har	  kørt	  godt	  et	  par	  år.	  	  
Jeg	  fik	  også	  sat	  en	  gruppe	  op	  i	  Vejle,	  og	  vi	  har	  
mødtes	  to	  gange	  og	  haft	  glæde	  af	  dette.	  
	  
I	  foråret	  2015	  vil	  der	  måske	  blive	  1	  el.	  2	  aftener,	  
men	  da	  jeg	  skriver	  bog,	  er	  disse	  endnu	  ikke	  
planlagt.	  

Vil	  du	  med	  i	  en	  gruppe	  i	  Kbh.	  ,	  Silkeborg	  eller	  
Vejle,	  kan	  du	  skrive	  til	  mig,	  så	  er	  du	  sikker	  på	  at	  
få	  besked	  om	  nye	  tiltag.	  

Vand	  ændrer	  sig!	  

En	  Bachterapeut	  sendte	  mig	  flg.	  link	  til	  	  en	  

spændende	  forskning	  i,	  hvordan	  vand	  

ændres	  afhængig	  af	  hvilke	  blomster,	  man	  

kommer	  i	  det.	  Dét	  er	  da	  guf	  for	  en	  

Bachnørd.	  

LINK:	  	  
https://www.youtube.com/watch?v=ILSyt_H
hbjg	  

Dr.	  Bach	  citat	  

Et	  andet	  storslået	  syn	  åbner	  sig	  da	  for	  os,	  
og	  her	  ser	  vi,	  hvordan	  sand	  helbredelse	  
kan	  opnås.	  Ikke	  ved,	  at	  det	  forkerte	  
frastøder	  det	  forkerte,	  men	  ved	  at	  det	  
rette	  erstatter	  det	  forkerte,	  at	  det	  gode	  
kommer	  i	  stedet	  for	  det	  onde,	  at	  lyset	  
afløser	  mørket.	  

Her	  begynder	  vi	  at	  forstå,	  at	  vi	  ikke	  
længere	  bekæmper	  sygdom	  med	  sygdom,	  
ikke	  længere	  modsvarer	  lidelsen	  med	  
lidelsens	  frembringelser,	  ikke	  længere	  
forsøger	  at	  uddrive	  det	  dårlige	  med	  midler	  
som	  kan	  skabe	  dårligdommen,	  men	  
tværtimod	  fremkalder	  den	  modsatte	  gode	  
egenskab,	  som	  fjerner	  fejlen.	  

Du	  lider	  af	  dig	  selv,	  artikel	  af	  Dr.	  Bach.	  

	  

	  

	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  

Islands	  Brygge	  Kulturhus	  ligger	  mod	  	  

havnefronten,	  og	  er	  et	  godt	  sted	  at	  holde	  	  

kurser	  for	  små	  grupper.	  

Her	  afholder	  jeg	  Trin	  1-‐2	  og	  supervision.	  

Tillykke	  til	  3	  nye	  Bachterapeuter!	  

Siden	  sidste	  nyhedsbrev	  i	  august	  er	  flg.	  3	  
blevet	  færdige	  som	  Bachterapeuter:	  

Charlotte	  Stausholm,	  Pia	  Eschelsen,	  og	  
Dorthe	  Brouer.	  

	  Er	  der	  nogen	  derude,	  der	  synes,	  at	  de	  også	  
gerne	  vil	  være	  færdige?	  Så	  er	  der	  et	  
nytårsforsæt	  mere.	  
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Kvindetyper	  

Dr.	  Bach	  lavede	  aldrig	  en	  facitliste	  over,	  hvilke	  af	  de	  38	  remedier,	  der	  er	  typeremedier.	  Til	  gengæld	  har	  
man	  på	  Bach	  Centret	  gennem	  mange	  år	  arbejdet	  ud	  fra	  hvilke	  remedier,	  der	  erfaringsmæssigt	  kan	  bruges	  
som	  typeremedier.	  

Du	  vil	  højst	  sandsynlig	  synes,	  at	  du	  er	  et	  mix	  af	  flere	  af	  de	  følgende	  typeremedier.	  Dette	  skyldes,	  at	  alle	  
remedier,	  og	  dermed	  også	  typeremedierne	  dækker	  en	  stemning,	  som	  vi	  alle	  kan	  lide	  af.	  	  
Man	  er	  erfaringsmæssigt	  kun	  én	  type,	  formentlig	  hele	  livet.	  Man	  kan	  sammenligne	  det	  med,	  at	  man	  
fødes	  i	  ét	  stjernetegn	  (soltegnet)	  men	  kan	  have	  kvaliteter	  fra	  andre	  tegn,	  (der	  hvor	  man	  har	  sin	  
ascendant,	  andre	  planeter,	  huse	  m.m.).	  

Hvordan	  finder	  jeg	  mit	  typeremedie?	  

Det	  kan	  være	  en	  lang	  rejse	  at	  finde	  sit	  sande	  typeremedie.	  
Når	  vi	  er	  i	  krise,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  identificere	  typeremediet,	  fordi	  der	  er	  mange	  følelser/stemninger	  i	  
sving.	  
Typeremediet	  har	  ofte	  stukket	  sit	  negative	  ‘ansigt’	  frem	  i	  en	  krise,	  men	  typisk	  sammen	  med	  andre	  
stemningsremedier.	  

En	  anden	  forhindring	  er,	  at	  vi	  har	  mange	  pålagte	  lag	  af	  andres	  mening	  om,	  hvordan	  vi	  skal	  opføre	  os.	  Vi	  
har	  formentlig	  påtaget	  os	  attituder	  og	  mønstre,	  som	  dybest	  set	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med,	  hvem	  vi	  
er.	  

Jeg	  kalder	  disse	  lag	  for	  ‘frakker’,	  fordi	  de	  én	  for	  en	  kan	  aflægges,	  efterhånden	  som	  man	  lærer	  sit	  sande	  
jeg	  at	  kende.	  

Denne	  afklædning	  af	  gamle	  ‘frakker’	  er	  en	  værdifuld	  rejse,	  som	  ingen	  kan	  tage	  for/fra	  dig.	  	  

Når	  den	  sidste	  frakke	  er	  smidt,	  vil	  du	  være	  sikker	  på,	  hvem	  du	  er!	  	  

	  

	  

	  	  	  	  

J	  

Mest	  for	  Bach	  interesserede	  
	  

Udpluk	  fra	  	  

Kvinder	  i	  overgang	  
	  

Cerato	  styrker	  den	  kvindelige	  intuition	  
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Prøv	  dig	  frem!	  

Når	  jeg	  på	  Bachuddannelsen	  trin	  2	  underviser	  i	  typeremedier,	  laver	  vi	  en	  øvelse,	  der	  handler	  om	  at	  
indkredse	  sit	  typeremedie.	  Ingen	  er	  endnu	  gået	  fra	  kurset	  uden	  at	  have	  2-‐3	  mulige	  typeremedier,	  og	  
enkelte	  kursister	  er	  helt	  sikre	  og	  har	  valgt	  ét.	  Men	  at	  vælge	  2-‐3	  mulige	  typeremedier	  er	  jo	  også	  at	  
fravælge	  35-‐36	  andre!	  	  Man	  kan	  uden	  risiko	  for	  bivirkninger	  eksperimentere	  lidt	  med	  remedierne.	  	  
Lad	  os	  sige,	  at	  det	  lykkes	  dig,	  når	  du	  har	  læst	  grundigt	  om	  remedierne,	  at	  identificere	  2-‐3	  typeremedier,	  
som	  kunne	  være	  dine.	  
Du	  kan	  prøve	  i	  en	  længere	  periode	  at	  arbejde	  med	  det	  formodede	  typeremedie	  og	  se	  hvilke	  reaktioner,	  
der	  kommer.	  Kommer	  der	  ingen,	  vil	  jeg	  næsten	  kunne	  sige	  med	  garanti,	  at	  det	  ikke	  dit	  typeremedie,	  

Perioden	  skal	  være	  1-‐2	  mdr.	  Herefter	  kan	  man	  tage	  det	  næste	  formodede	  typeremedie	  i	  en	  lignende	  
periode.	  

Hvis	  flere	  typeremedier	  siger	  dig	  noget,	  så	  lyt	  til	  det.	  Du	  kan	  formentlig	  bruge	  remediet	  som	  	  
stemningsremedie,	  hvis	  det	  ikke	  er	  dit	  typeremedie.	  

Typeremediet	  vil	  vinde	  genklang	  i	  dig	  på	  et	  dybere	  plan.	  Du	  vil	  kunne	  sige:	  Det	  typisk	  mig.	  Sådan	  har	  jeg	  
altid	  haft	  det.	  Du	  skal	  også	  kunne	  genkende	  de	  positive	  sider	  af	  remediet	  i	  dig	  selv.	  

Du	  kan	  under	  de	  enkelte	  typeremedier	  læse	  både	  om	  de	  udfordringer	  og	  gaver,	  der	  er	  ved	  at	  være	  den	  
pågældende	  type.	  Jeg	  har	  tilladt	  mig	  at	  tilføje	  den	  kvalitet,	  hver	  type	  kan	  dele	  med	  andre.	  Ordene	  er	  
mine	  egne,	  og	  ikke	  Dr.	  Bachs,	  som	  aldrig	  nåede	  at	  beskrive	  dette	  emne	  inden	  sin	  død.	  Jeg	  håber	  dog,	  at	  
han	  er	  enig	  med	  mig!	  

Bemærk	  

Der	  er	  fra	  Dr.	  Bachs	  side	  INGEN	  fordømmelse	  uanset	  hvilken	  type,	  man	  måtte	  være.	  Ingen	  typer	  er	  
bedre	  end	  andre!	  	  
Men	  nogle	  typer	  bliver	  hurtigere	  for	  meget	  for	  deres	  omgivelser,	  andre	  typer	  bliver	  for	  meget	  for	  sig	  
selv!	  
Jeg	  håber,	  at	  jeg	  i	  min	  beskrivelse	  af	  typerne	  får	  tydeliggjort,	  at	  alle	  typer	  er	  nødvendige	  her	  på	  jorden	  
(gaven),	  og	  at	  jeg	  har	  skrevet	  dette	  på	  en	  kærlig	  men	  ærlig	  måde.	  

Kvindetyperne	  Beech	  og	  Centaury	  

På	  de	  næste	  sider	  præsenterer	  jeg	  dig	  for	  BEECH-‐kvinden	  (Bøg)	  og	  CENTAURY-‐kvinden	  (Tusindgylden).	  

Jeg	  håber,	  at	  de	  vil	  inspirere	  dig.	  
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Beech-‐kvinden	  	  

Beech-‐kvinden	  er	  til	  at	  få	  øje	  på,	  når	  hun	  er	  i	  sin	  negative	  energi.	  	  
Hun	  bliver	  kort	  og	  godt	  irriteret	  over	  andre	  og	  ser	  hurtigt	  deres	  fejl.	  
Alt	  kan	  i	  princippet	  irritere	  hende,	  hvis	  det	  er	  anderledes	  end	  det,	  hun	  selv	  gør/kan	  lide.	  
Hvis	  hun	  f.eks.	  er	  punktlig,	  vil	  hun	  blive	  drønirriteret	  over	  de,	  som	  lever	  mere	  ‘loose’	  og	  ikke	  går	  så	  
meget	  op	  i	  at	  komme	  præcis.	  	  
Hvis	  hun	  er	  den	  afslappede	  type,	  vil	  hun	  blive	  drønirriteret	  på	  dem,	  som	  er	  punktlige.	  

Beech-‐kvinden	  har	  sine	  faste	  ideer	  om,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert.	  
Hun	  tager	  udgangspunkt	  i	  egne	  principper	  og	  kan	  ikke	  altid	  forstå,	  at	  andres	  virkelighed	  kan	  være	  
meget	  anderledes.	  	  	  
Beech-‐kvinden	  kan	  fyre	  kritiske	  bemærkninger	  af,	  andre	  gange	  er	  det	  kun	  i	  	  hendes	  hjerne,	  der	  er	  	  
kritik.	  
Sætninger	  som	  jeg	  får	  røde	  knopper	  af	  ham	  eller	  jeg	  fatter	  ikke,	  at	  hun	  ikke	  selv	  kan	  se,	  hvor	  grim	  den	  
kjole	  er	  til	  hende	  eller	  hvis	  man	  ikke	  kan	  lide	  lugten	  i	  bageriet,	  kan	  man	  jo	  bare	  rejse	  hjem	  kunne	  godt	  
komme	  fra	  en	  Beechy	  kvinde.	  

Udfordringer	  for	  en	  Beech	  kvinde	  

• Du	  bruger	  megen	  energi	  på	  at	  tænke	  over,	  hvor	  irriterende	  andre	  er	  
• Du	  kan	  blive	  for	  sort/hvid	  
• Du	  kan	  være	  ufleksibel	  og	  holde	  på,	  at	  du	  har	  ret	  
• Du	  bliver	  let	  stresset	  over	  andre	  mennesker	  

	  

Gaven	  ved	  at	  være	  en	  Beech	  kvinde	  

• Du	  er	  rummelig	  overfor	  forskelligheder	  	  
• Du	  har	  en	  mildhed	  overfor	  dine	  medmennesker	  
• Du	  kan	  se	  at	  der	  kan	  være	  andre	  farver	  på	  paletten	  end	  sort/hvid	  
• Ved	  at	  arbejde	  med	  Beech	  remediet	  slipper	  du	  for	  at	  bruge	  energien	  på	  alt	  det/dem,	  der	  irriterer	  

dig	  
	  
Din	  spirituelle	  kvalitet	  

Den	  kvalitet,	  du	  bringer	  med	  dig,	  er	  Tolerance,	  Mildhed	  og	  Næstekærlighed.	  
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Centaury-‐kvinden	  

Hun	  er	  den	  stille,	  blide	  type,	  som	  holder	  sig	  lidt	  i	  baggrunden.	  Hun	  siger	  sjældent	  nej	  til	  nogen,	  og	  man	  
kan	  få	  hende	  til	  at	  gøre	  det,	  man	  ikke	  selv	  gider.	  

Man	  kan	  nogen	  gange	  have	  svært	  ved	  at	  respektere	  hende,	  fordi	  hun	  ikke	  respekterer	  sig	  selv.	  Hun	  
bukker	  til	  tider	  under	  pga.	  alt	  det,	  hun	  ikke	  kan	  sige	  nej	  til	  .	  
Hun	  kan	  blive	  så	  træt,	  at	  hun	  bliver	  deprimeret.	  
Hun	  tænker	  hvis	  jeg	  ikke	  gør	  det,	  hvem	  skal	  så?	  
Hun	  ville	  få	  dårlig	  samvittighed,	  hvis	  hun	  skulle	  sige	  fra.	  
Hun	  bliver	  drilagtig	  kaldt	  Askepot,	  fordi	  hun	  er	  så	  hjælpsom	  men	  samtidig	  lader	  sig	  udnytte	  af	  andre	  

Udfordringer	  for	  en	  Centaury	  kvinde	  

• Du	  har	  svært	  ved	  at	  sige	  nej	  til	  andre,	  også	  til	  bjørnetjenester	  
• Din	  vilje	  er	  ikke	  altid	  stærk	  nok	  
• Du	  får	  let	  dårlig	  samvittighed	  
• Du	  respekterer	  ikke	  dine	  egne	  grænser,	  og	  det	  gør	  dig	  træt	  og	  trist	  

	  

Gaven	  ved	  at	  være	  en	  Centaury	  kvinde	  

• Du	  er	  et	  blidt	  og	  hjælpsomt	  menneske	  
• Du	  er	  uselvisk	  
• Du	  vil	  ved	  at	  arbejde	  med	  Centaury	  remediet	  blive	  bedre	  til	  at	  skelne	  hvem,	  der	  skal	  have	  din	  

hjælp	  og	  hvem,	  der	  absolut	  	  kan	  og	  bør	  gøre	  tingene	  selv	  
• Du	  ved,	  at	  du	  gerne	  vil	  tjene,	  men	  du	  respekterer	  dig	  selv	  så	  meget,	  at	  du	  giver	  dig	  selv	  fred	  og	  

ro	  efter	  behov	  
	  

Din	  spirituelle	  kvalitet	  

Den	  energi,	  du	  bringer	  med	  dig,	  er	  Uselvisk	  tjeneste/at	  give	  fra	  dit	  hjerte.	  
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For	  alle	  
	  
Facebook	  	  

	  

	  

Følger	  du	  med	  på	  Facebook	  i	  gruppen	  ’Bachs	  blomster’?	  

Her	  ligger	  der	  en	  masse	  filer	  med	  gennemgang	  af	  blomsterne.	  Der	  er	  altid	  nyt	  at	  blive	  
inspireret	  af	  selvom	  man	  kender	  remedierne.	  Kom	  med	  på	  siden,	  og	  find	  materiale	  under	  
FILER	  på	  siden.	  	  

Nogen	  orker	  ikke	  Facebook,	  men	  jeg	  er	  egentlig	  glad	  for	  denne	  platform	  -‐	  i	  mangel	  af	  
bedre	  -‐	  til	  at	  kunne	  kontakte	  mange	  på	  en	  gang.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvordan	  jeg	  ellers	  skal	  få	  
formidlet	  nyt	  ud	  til	  jer.	  

HVIS	  DU	  IKKE	  GIDER	  FACEBOOK	  SÅ	  FØLG	  MED	  I	  NYHEDSBREVENE,	  LÆS	  MINE	  BØGER,	  
BACH	  CENTRETS	  SIDE,	  VÆR	  MED	  I	  EN	  SUPERVISIONSGRUPPE	  ELLER	  LEV	  LIVET	  OG	  LÆR!	  

Julen	  og	  det	  nye	  år	  

Du	  og	  dine	  kære	  ønskes	  en	  glædelig	  jul	  og	  et	  godt	  nyt	  år	  med	  masser	  af	  glæde	  	  
og	  personlig	  vækst.	  

FRED	  PÅ	  JORD.	  

	  

Kærlig	  hilsen	  Susanne	  


