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Bach Blomsterterapiforeningen.

Pige 14 år: Bange for at lægge sig til at sove.
Pige på 14 år har altid været bange for at gå ind på sit værelse om aftenen,
fordi hun var mørkeræd (Abeblomst + Bæverasp). Der skulle være
”slumrelys” tændt og døren skulle være åben ud til gangen. Hun turde ikke
sove med ansigtet vendt ind mod værelset, men skulle ligge på siden, så hun
kiggede ind i væggen (Abeblomst). Efter hun fik remedierne Abeblomst og
Bæverasp i et stykke tid, kunne hun selv gå ind på sit værelse om aftenen,
når der var mørkt. Hun kunne også sove på den anden side med hovedet ind
mod værelset.
Pigen havde også problemer med at være alene hjemme, når forældrene nogle gang
skulle i byen. Hun blev panisk (Soløje). Efter nogen tid oplevede hun, at hun ikke længere gik i panik og
kunne bevare roen, når hun skulle være alene hjemme. Hun følte heller ikke længere angst for at gå i
seng.
Dreng 9 år: Gik i panik hos tandlægen.
Dreng 9 år var med sin mor til tandlægen og skulle for første gang i sit liv have boret et hul. Drengen gik i
panik og satte armene på tværs og ville ikke åbne munden. De måtte have en ny tid et par uger
efter. Moderen fik en behandlingsflaske til sønnen: Soløje for panikangst, Abeblomst for angst for at der
skulle bores i tanden, Cikorie for hans tendens til altid at hænge meget på moderen, ”mor-syg”,
Kirsebærblomme for hysteri. Efter en uge – samt en god og tryg snak med sin mor, satte han sig i stolen
og fik boret med kun lidt lattergas. Tandlægen havde aldrig før oplevet sådan en forvandling på så kort
tid. Angsten var helt væk. På selve dagen fik drengen Nødhjælpsremediet (4 dråber) i en halv liter vand,
som han havde med sig i bilen.
Dreng 11 år: Bange for at være alene hjemme efter skole.
En familie havde store problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen, da deres 11-årige søn ikke
kunne sidde i skolebussen uden at svede af angst og gå i panik (Soløje). Når han kom hjem turde han ikke
være alene hjemme (Bævreasp + Abeblomst). Han var meget morsyg, og elskede at være i centrum
(Cikorie). Han kunne tænde af og gå op i en spids og blive helt hysterisk (Kirsebærblomme). I skolen
havde han svært ved at lære dansk (Kastanjeknop). Han havde også svært ved at koncentrere sig, da der
altid skulle ske noget, sagde læreren (jernurt). En glad dreng, der blev gal, når der skete noget
uretfærdigt overfor andre i skolen (Jernurt). Skolen og forældrene blev enige om skolepsykolog og
moderen fik en Bach-konsultation og en flaske med de nævnte remedier til drengens karaktertræk og
sindsstemning.
Efter 1 uge turde han selv være alene hjemme, og han tog med bussen uden problemer. Hans
temperament blev dæmpet lidt, men han var stadig en krudtugle med masser af energi. Det blev til det
ene møde med skolepsykologen. Drengen havde remedierne som tro følgesvend og ”ven ” i flere perioder
de næste to år. Dag og nat. Han supplerede med Nødhjælpsremediet i tider, hvor han var meget stresset.
Derefter har moderen ikke hentet en flaske til ham i over 3 år.
Pige 9 år: Skoleskift.
Pige, der kom fra en lille landsbyskole, skulle efter sommerferien starte i 2.
klasse på en stor byskole. Hun var angst med klump i maven om morgenen,
når hun skulle afsted (Abeblomst) og morsyg (Cikorie). Hun havde aldrig
oplevet slåskampe i skolen indtil da (Fuglemælk), hun havde svært ved at
vænne sig til forandringen: ny skole, kammerater og lærer (Valnød). Hun
blev så glad, da hendes mor kom med behandlingsflasken til hende. Hun har
prøvet dem tidligere og ved, at de virker. Efter en behandlingsflaske tager
hun igen glad af sted i skole.

Dreng 6 år: Jaloux.
Forældre til 3 drenge. Den midterste af drengene er meget jaloux (Kristjørn) og tillige meget morsyg
(Cikorie). Drengen ’fylder’ meget i familien. Han får en behandlingsflaske med de to remedier. En dag
oplever moderen følgende episode: Den ældste af drengene har 2 stykker slik, han spiser selv det ene
stykke og giver det andet til den yngste. Den midterste dreng ville normalt være blevet sur og have
grædt, men han tog det helt rolig og sagde intet.
En lidt sjov effekt Bachremedierne har på denne dreng, der ikke plejede at spise særlig meget, er at han
spiser mere i de perioder, hvor han får Bachdråber.

Dreng 10 år: Forældre bliver skilt.
En mor søgte hjælp til sin søn, der led meget under forældrenes skilsmisse.
Drengen var i chok og sorg (Fuglemælk) i lang tid efter. Han var ukoncentreret i
skolen, var en meget livlig ”krudtugle”, meget snakkesalig (kunne snakke ørerne af
læreren) (Jernurt + Lyng), havde ofte en (anspændt) munter bemærkning,
spillede op eller gjorde sig til grin overfor klassekammeraternemen var meget
ulykkelig derhjemme (Agermåne), overfor moderen, med hvem han kunne tale ud
med Han påtog sig ansvaret for sin far, der følte sig som skildmissens offer og lagde
for mange beslutninger over på sønnen, der følte, at han måtte beskytte sin far
(Rød Hestekastanje). Drengen havde stor skyldfølelse, ”det er også bare min skyld,
at I er skilt” (Skovfyr). Drengen overvandt, efter nogle måneder,
koncentrationsproblemerne i skolen og lærte hurtigere end ellers ifølge læreren.
Han kunne stadig pjatte og snakke, men nu var det ikke længere forstyrrende. Derhjemme oplevede
moren ham som glad og fuld af initiativer og med flere fritidsinteresser. Flasken endte over ca. 3 måneder
med kun at indeholde jernurt og Agermåne.
Dreng 9 år: Starte i skole igen efter sommerferie.
Efter en god lang sommerferie har en dreng svært ved at klare tanken om at skulle i skole igen (Avnbøg).
Det er ikke fordi han bliver mobbet i skolen, han fungerer rigtig godt både med hensyn til lektier og
kammerater. Sidst på sommerferien oplever forældrene drengen som værende ked at det og han siger
ofte ”jeg gider ikke i skole”. Direkte adspurgt fortæller han, ”jeg kan ikke sove længe mere og gøre som
jeg har lyst til”. Ca. 3 uger før skolestart samt 1 måned efter han er begyndt i skole får han Avnbøg. Han
siger ikke længere, at han ikke har lyst til at tage i skole, men har accepteret, at der kommer en hverdag
igen efter ferien.
Dreng 7 år: Lus i håret.
En aften ved sengetid opdager drengens mor, at hendes dreng har lus i håret.
Hun kigger i skabet og ser at de har en kur til behandling mod lus, sidste
salgsdato er ganske vidst overskredet, men der er ikke andre muligheder,
tænker moderen. En tanke slår hende, hvad med sødæble, mod tendensen til
at få lus? Det eneste bachremedie, der virker direkte på det fysiskeplan. Da
kuren skal skylles ud af håret, tilføjer moderen et par dråber sødæble til en
kande vand. Moderen blander efterfølgende en behandlingsflaske til drengen
med sødæble og cikorie – han er meget morsyg. De efterfølgende uger
kæmmes drengens hår efter forskrifterne, og når han får håret vasket, skylles
det med vand indeholdende sødæble. Resultat: Der blev ikke fundet flere
levende lus i hans hår.
Dreng 9 år: Brandulykke.
En dreng fik 2. grads forbrænding på armen. Med store væskefyldte blærer så huden hang i laser eller i
tunge blærer. Forældrene havde taget Nødhjælpsremediet med på skadestuen, og 10 dråber blev hældt i
det vandkar, som drengen havde armene i op til flere timer. Armen blev bundet ind på skadestuen, og
såret helede smukt op i løbet af ganske få uger og uden betændelse.

