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Det	  følgende	  er	  blot	  et	  kort	  uddrag	  af	  hæftet.	  
	  
Typeremedier	  
	  
	  
Nogle	  af	  de	  38	  Bachremedier	  beskriver	  en	  personlighedstype	  med	  de	  bestemte	  
karakteristika,	  denne	  person	  besidder.	  De	  beskriver	  os	  som	  vi	  dybest	  set	  er,	  ’det	  er	  
typisk	  mig’,	  ’sådan	  er	  jeg	  altid’.	  
For	  eksempel	  regnes	  Balsamin	  for	  et	  typeremedie.	  Det	  beskriver	  som	  
stemningsremedium	  noget,	  alle	  kender	  til,	  nemlig	  det	  at	  være	  utålmodig.	  Men	  som	  
typeremedie	  beskriver	  det	  en	  person,	  som	  er	  hurtig,	  effektiv,	  kan	  klare	  mange	  bolde	  i	  
luften,	  alt	  skal	  gå	  tjept,	  og	  ud	  af	  dette	  opstår	  utålmodighed	  med	  andre.	  Det	  er	  altså	  
ikke	  nok,	  at	  man	  føler	  sig	  utålmodig	  en	  gang	  i	  mellem,	  for	  det	  kan	  alle	  blive	  i	  en	  
stresset	  verden,	  men	  hvis	  man	  er	  en	  Balsamintype,	  skal	  man	  generelt	  være	  hurtig	  i	  
tanke,	  ord	  og	  handlinger!	  
Når	  man	  er	  erfaren,	  dygtig	  og	  nogen	  gange	  heldig	  nok	  til	  at	  finde	  en	  persons	  eller	  sit	  
eget	  typeremedie,	  kan	  man	  komme	  dybere	  ind	  i	  sig	  selv.	  	  
Typeremediet	  beskriver	  jeg	  som	  den	  energi,	  der	  harmonerer	  bedst	  med	  den,	  man	  er,	  
den	  energi,	  man	  er	  i	  samklang	  med.	  Ofte	  siges	  ’Det	  er	  lige	  mig’!	  
Jeg	  har	  oplevet	  på	  Bachuddannelsen,	  at	  når	  en	  kursist	  genkender	  sit	  typeremedie,	  er	  
det	  som	  ’at	  komme	  hjem’	  for	  vedkommende.	  Hjem	  til	  sig	  selv,	  en	  dyb	  genklang	  af	  
noget	  meget	  personligt	  og	  en	  afklaring	  og	  accept	  af,	  at	  man	  er,	  som	  man	  er.	  
	  
Lad	  mig	  med	  det	  samme	  slå	  fast,	  at	  Bach	  aldrig	  har	  lavet	  en	  egentlig	  facitliste	  over	  
hvilke	  af	  de	  38	  remedier,	  der	  er	  typeremedier.	  
Det	  følgende	  er	  summen	  af	  erfaringer	  fra	  Bach	  Centret	  og	  fra	  Bachterapeuter	  
gennem	  tiderne.	  
Hvis	  nogen	  har	  den	  oplevelse	  at	  være	  en	  type,	  som	  ikke	  er	  beskrevet	  som	  et	  
typeremedie,	  skal	  man	  hellere	  holde	  fast	  i	  sin	  egen	  overbevisning	  og	  forsøge	  arbejde	  
med	  det.	  Det	  skal	  nok	  åbenbare	  sig,	  hvis	  man	  arbejder	  længe	  nok,	  om	  ens	  teori	  
holder	  vand.	  Man	  kan	  ikke	  skade	  med	  Bach	  remedier,	  og	  der	  er	  derfor	  mulighed	  for	  
at	  eksperimentere.	  
	  
Stemningsremedier	  
	  
Alle	  38	  Bach	  remedier	  kan	  bruges	  som	  ’stemningsremedier’.	  	  
Disse	  bruges,	  når	  følelser	  popper	  op	  og	  generer	  os.	  Vi	  kan	  tage	  det	  remedie,	  der	  
giver	  den	  positive	  kvalitet,	  vi	  behøver	  for	  at	  genoprette	  balancen.	  
For	  eksempel	  er	  Fuglemælk	  for	  chok	  og	  sorg	  ikke	  et	  typeremedie,	  men	  beskriver	  en	  
midlertidig	  stemning,	  der	  opstår	  på	  grund	  af	  voldsomme	  begivenheder.	  Det	  
beskriver	  netop	  ikke	  en	  person	  på	  et	  dybere	  plan.	  
Uanset	  hvilken	  Bachtype	  vi	  er,	  kan	  vi	  i	  princippet	  møde	  alle	  de	  andre	  37	  negative	  
tilstande	  i	  løbet	  af	  livet.	  
	  
	  



	  
	  
	  
Hovedgruppe	  1.	  
	  
Abeblomst/Mimulus	  
	  
Meget	  hyppigt	  brugt	  som	  stemningsremedie,	  da	  det	  gives	  til	  frygt	  af	  kendt	  årsag.	  
Typen	  er	  en	  nervøs,	  genert	  og	  tilbageholdende	  person.	  Et	  blidt	  menneske,	  der	  har	  
svært	  ved	  at	  markere	  sig	  eller	  stå	  op	  for	  sig	  selv.	  Personen	  kan	  rødme	  og	  stamme,	  
hvilket	  hindrer	  en	  ordentlig	  kommunikation	  med	  andre.	  Abeblomsten	  har	  en	  meget	  
udtalt	  empati,	  forstår	  at	  andre	  kan	  have	  det	  svært,	  for	  han	  kender	  det	  indefra.	  
	  
Gaven	  ved	  at	  være	  en	  Abeblomst	  er	  den	  blide	  energi,	  som	  andre	  kan	  få	  glæde	  af.	  
Typen	  er	  et	  stille	  menneske,	  der	  spreder	  ro.	  
I	  transformeret	  form	  er	  Abeblomst	  veltalende,	  social	  og	  empatisk.	  
	  
Rød	  Hestekastanie/Red	  Chestnut	  
	  
Hvem	  kender	  som	  forælder	  ikke	  den	  sindstilstand,	  dette	  remedie	  dækker,	  nemlig	  
angsten	  for	  at	  der	  skal	  ske	  ens	  børn	  noget?	  
Som	  Rød	  Hestekastanie	  type	  er	  denne	  angst/frygt	  noget	  grundlæggende.	  Man	  har	  
svært	  ved	  at	  give	  slip	  på	  sine	  børn	  (eller	  hvem	  det	  nu	  er,	  man	  frygter	  skal	  ske	  noget)	  
og	  lade	  dem	  gå	  egne	  veje,	  for	  ’tænk	  hvis	  der	  sker	  dem	  noget’.	  	  
	  
Gaven	  er	  den	  store	  omsorg	  en	  Rød	  Hestekastanie	  har	  for	  sin	  kære.	  I	  transformeret	  
tilstand	  kan	  man	  give	  denne	  omsorg	  uden	  angst,	  for	  man	  ved,	  at	  alt	  er	  såre	  godt.	  
Man	  kender	  sit	  ansvar	  for	  sine	  kære,	  og	  ser	  dette	  i	  et	  større	  perspektiv.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hovedgruppe	  3.	  
	  
Klematis/Clematis	  
	  
Brugt	  som	  stemningsremedium	  giver	  det	  jordforbindelse.	  Remediet	  findes	  i	  
Nødhjælpsremediet	  af	  samme	  årsag.	  
Typen	  er	  en	  drømmer,	  fuld	  af	  fantasi	  og	  kreativitet.	  Men	  han	  har	  svært	  ved	  at	  
fungere	  i	  det	  praktiske	  liv	  og	  klare	  hverdagens	  krav.	  Man	  vil	  hellere	  drømme	  sig	  et	  
andet	  sted	  hen,	  og	  tankerne	  kredser	  om	  ’en	  gang	  bliver	  det	  anderledes’.	  Man	  kan	  
ligefrem	  have	  en	  længsel	  efter	  døden,	  som	  virker	  meget	  mere	  tillokkende	  end	  denne	  
verdens	  smuds.	  De	  kan	  virke	  trætte	  og	  søvnige	  og	  sover	  måske	  mere	  end	  andre.	  Har	  
tendens	  til	  at	  flygte	  fra	  hverdagens	  krav,	  gemmer	  sig	  i	  fantasier,	  bøger,	  spil	  m.m.	  
	  
Gaven	  er	  den	  fine	  energi,	  kreativiteten	  og	  den	  gode	  forbindelse	  ’opad’,	  som	  Klematis	  
typen	  besidder.	  
Man	  lærer	  at	  være	  på	  jorden	  med	  alt,	  hvad	  det	  indebærer,	  og	  måske	  opdager	  man,	  
at	  når	  man	  har	  sagt	  ’ja’	  til	  at	  være	  her,	  kan	  man	  lettere	  nå	  (eller	  tåle	  at	  opnå)	  	  
’himmelske	  tilstande’,	  fordi	  man	  har	  rødderne	  dybt	  i	  mulden.	  
	  
	  
	  
Tusindgylden/Centaury	   	  
	  
Tusindegylden	  som	  stemningsremedium	  kan	  bruges	  i	  de	  perioder	  hvor	  vi	  føler	  os	  
viljesvage	  og	  ikke	  kan	  sige	  nej	  til	  f.eks.	  overarbejde,	  chokolade	  eller	  andre	  
menneskers	  krav.	  
Vi	  mister	  os	  selv	  og	  glæden,	  hvis	  vi	  ikke	  siger	  fra	  og	  til	  de	  rigtige	  steder,	  så	  dette	  er	  et	  
godt	  remedie	  til	  at	  lære	  at	  mærke	  sig	  selv.	  
Den	  fødte	  Tusindgylden	  type	  er	  en	  blid	  sjæl,	  der	  er	  her	  på	  jorden	  for	  at	  hjælpe	  andre.	  
De	  hjælper	  bare	  for	  mange	  eller	  for	  meget	  mere	  end,	  de	  har	  sig	  selv	  med	  i.	  
De	  mangler	  styrken	  til	  at	  sige	  fra,	  for	  de	  elsker	  at	  hjælpe.	  De	  gør	  det	  oven	  i	  købet	  
uselvisk,	  og	  forventer	  ikke	  som	  mange	  andre	  at	  få	  noget	  tilbage.	  De	  bliver	  trætte	  og	  
triste,	  når	  deres	  indre	  kilde	  tørrer	  ud	  grundet	  overbelastninger.	  
	  
Gaven	  er	  at	  tjene	  uselvisk-‐	  hvilket	  er	  en	  meget	  smuk	  kvalitet.	  Man	  lærer,	  hvem	  man	  
skal	  tjene	  hvornår	  og	  kan	  sige	  fra	  overfor	  de,	  der	  vil	  udnytte	  ens	  smukke	  
tjenesteånd.	  
Transformeret	  er	  det	  en	  slags	  Mother	  Teresa,	  der	  tjener	  men	  som	  også	  besidder	  
styrke,	  når	  det	  gælder!	   	  
	  
	  
	  
	  
Læs	  mere	  i	  Hvilken	  type	  er	  du	  hæftet,	  som	  kan	  købes	  i	  vores	  shop	  her	  på	  siden.	  
 


