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Remedier med indikation 
 
Agrimony  Agermåne  Overfladisk munterhed 
Aspen   Bævreasp  Frygt af ukendt årsag, ængstelse 
Beech   Bøg   Intolerance 
Centaury   Tusindgylden  Viljesvag, tjenstvillig 
Cerato   Cerato   Stoler ikke på egen intuition 
Cherry Plum  Kirsebærblomme  Frygt for at miste kontrollen, hysteri 
Chestnut Bud  Kastanieknop  Lærer ikke af sine fejltagelser 
Chicory   Cikorie   Selvcentreret, kontrollerende 
Clematis   Klematis   Drømmerisk, lever i fremtiden 
Crab Apple  Sødæble   Selvhad, følelse af urenhed 
Elm   Elm   Overvældet af ansvar 
Gentian   Ensian   Modløshed hvor årsagen er kendt 
Gorse   Tornblad   Håbløshed, fortvivlelse 
Heather   Lyng   Selvcentreret, snakkesalig 
Holly   Kristtorn   Misundelse, had, jalousi 
Honeysuckle  Kaprifolie  Lever i fortiden, hjemve 
Hornbeam  Avnbøg   Mandag-morgenfølelse 
Impatiens  Balsamin   Utålmodig med tid/tempo 
Larch   Lærk   Manglende selvtillid 
Mimulus   Abeblomst  Frygt af kendt årsag, nervøsitet 
Mustard   Agersennep  Periodevis tungsind uden årsag 
Oak   Eg   Fortsætter trods udmattelse 
Olive   Oliven   Udmattelse 
Pine   Skovfyr   Skyldfølelse, selvbebrejdelse 
Red Chestnut  Rød Hestekastanie  Frygt på andres vegne 
Rock Rose  Soløje   Rædsel og panik 
Rock Water  Kildevand  Selvfornægtelse 
Scleranthus  Knavel   Ubeslutsomhed 
Star of Bethlehem  Fuglemælk  Eftervirkning af chok, sorg 
Sweet Chestnut  Ægte Kastanie  Ekstrem indre smerte 
Vervain   Jernurt,   Overbegejstring  
Vine   Vinranke   Dominerende, ubøjelig 
Walnut   Valnød   Beskytter mod forandring, livsfaser 
Water Violet  Vandrøllike  Stolthed, foretrækker ro 
White Chestnut  Hestekastanie  Tanker der kører i ring, bekymringer 
Wild Oat   Skovhejre  Svært ved at finde sin vej i livet 
Wild Rose  Hunderose  Apati, resignation 
Willow   Guldpil   Bitterhed, fornærmet, offer 
Rescue Remedy                       Nødhjælpsremediet               Akutte tilstande 
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Doseringsvejledning 

 
 

Skiftende sindsstemninger, enkeltdosering, ’her og nu dosis’ 
 

• Tag 2 dråber af de valgte remedier fra lagerflaskerne i et glas vand, (max. 7 forskellige 
remedier). 

• Drik dette slurkvis over nogen tid, til det hjælper. 

• Kan være nødvendigt at drikke lidt hvert 5. minut, til symptomet er klinget af. 
 

Rodfæstede problemer: Lav en behandlingsflaske 

• Tilsæt 1-2 tsk. cognac eller evt. æbleeddike i en 30 ml. pipetteflaske.  

• Fyld kildevand eller rent postevand op til “skulderen” af flasken. (der hvor den smalner 
ind).  

• Tilsæt 2 dråber af hvert valgt remedie (max. 7 forskellige) 

• Ryst flasken lidt. 

• Husk at sætte etiket med dato og remedienavne på. 

• Indtag af denne blanding 4 dråber minimum 4 gange i døgnet, gerne oftere. 
 

o Det er ikke så vigtigt, om man tager 4 eller 6 dråber ad gangen, men det vigtig, at det er 
min. 4 gange i døgnet. Gerne oftere ved behov. 

o Du eller klienten mærker selv behovet for at tage mere end de 4 gange i døgnet. 
o Husk at remedierne ikke kan overdoseres. 
o Dråberne kan indtages i lidt vand eller mad, men de kan også tages direkte på tungen. Pas 

på ikke at berøre pipetten med tungen, da den kan forurenes af mundens bakterier. 
o Behandlingsflasker med cognac/æbleeddike kan normalt holde sig i 3 uger uden for 

køleskab, hvilket svarer til normal doseringsforbrug. 
o Ved rejser til varme himmelstrøg kan man tilsætte flasken 1/3 cognac, så den kan holde sig. 
o Se på flasken jævnligt: Hvis et gråligt ”slør” ses i flasken, er den forurenet og må kasseres. 

 
Nødhjælpsremediet 

o Man bruger dobbelt så mange dråber fra lagerflasken, nemlig 4. 
o Bruges primært i et glas som enkeltdosering. Blandes normalt ikke i behandlingsflasker, da 

det kun tages efter behov i kortere perioder. 
o Kan tages udvortes ved behov (når folk faster, er bevidstløse m.m.): 

Gnid 4 dråber fra lagerflasken direkte på huden ved et af pulsstederne (håndleddet eller 
halsen). 
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Dyr 

Man blander enkeltdosis og behandlingsflaske på samme måde som til mennesker. 
Doseringen er også den samme (4 X 4). 
Man kan enten give dyret fra en behandlingsflaske direkte i munden 4 gange om dagen, men pas 
på at dyret ikke bider i pipetten, som er af glas! 
Ved dyr, hvor man ikke kan dette, tages fra lagerflasken 2 dråber af de valgte remedier ned i dets 
drikkeskål, dyret vil selv drikke det, der er behov for.  
Det gør ikke noget, at andre dyr drikker af skålen. 

Til en hest bruges 1 spand vand med 4 dråber fra lagerflasken. Hvis det er Nødhjælp bruges 8 
dråber til en spand. 
 
 
Planter 
Kom 8 dråber Nødhjælp (4 af andre) i en vandkande eller forstøver og giv dette hver gang, planten 
skal vandes. 

 
 

Fremstilling af Bachremedier sker på Bach Centret i England efter denne metode: 

• Blomsterne ligger i kildevand i solen i 3 timer, ude i naturen. 

• Eller blomsterne koges i vand i ½ time. 

• ”Blomstervandet” blandes med 50 % brandy i forholdet 1:1. 

• Modertinkturen er nu fremstillet. 

• Modertinkturen blandes med 27 % brandy i forholdet: 2 dråber modertinktur pr. 20 ml. 
lagerflaske 

• Fra lagerflaskerne tager terapeuten 2 dråber af hvert remedie til en 30 ml. pipetteflaske 
sammen med vand og lidt cognac eller anden spiritus eller æbleeddike. 

• Behandlingsflasken er nu fremstillet 

• Af denne behandlingsflaske tager man 4 dråber min. 4 gange om dagen enten direkte i 
munden eller i lidt vand. 

 
 
Har du lyst til at lære mere om Bachs Blomsterremedier, tilbyder Casu kurser og uddannelse. 
Læs mere på www.casu.dk  
 
Venlig hilsen 
 
Susanne Løfgren 
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