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Kan Bach Blomsterremedier med fordel anvendes til dyr? 

"When we have given freedom to every creature, everything around us, then we are free ourselves " 

                                                                            - Dr Edward Bach, 1932 

Som hos mennesker er der store gevinster og fordele ved at anvende BB til dyr, fordi dyrets 
bevidsthed er tilstede hele tiden i behandlingsforløbet i stedet for at være ”bedøvet” med 
medikamenter eller andre smertestillende medicin. 

Remedierne virker ved at behandle dyrets adfærd  og ikke dyrets symptomer. Men symptomerne 
kan du måske bruge til at finde ind til dyrets følelsesmæssige reaktion. Når vi giver remedierne til 
dyret så fremmer vi de positive aspekter / ressourcer i dyret, så de negative aspekter ikke tager 
over og bliver styrende. På denne måde hjælper vi med at få dyrets potentiale frem. D.v.s. 
remedierne genopretter balancen og harmonien i dyrets sande natur og råder bod på de 
forstyrrelse, vi som mennesker evt. kan have påført dyret. 

Derfor kan det være vanskeligt at vurdere sammenhængen mellem dyrets temperament 
(følelserne) og sjæl fordi dyret regagerer på instinkter og ikke som mennesker, der reagerer på 
både instinkter og intellekt. De ting, som sidder i dyrets hukommelse ligger lige under overfladen. 
Det er instinkter/drifter/overlevelse, der er det primære hos dyret. 

Udgangspunktet er derfor altid dyrets NATURLIGE ADFÆRD, MILJØET og samspillet med EJEREN 
og herefter kan årsagen til den følelsesmæssige ubalance identificeres, som giver udslag i 
problemadfærden hos dyret. Det vil sige, at vi skal behandle, det vi ser, og ikke hvad vi tror, at 
dyret føler. 

Den følelsesmæssige ubalance kan være vanskelig at identificere, idet vi mangler det verbale sprog 
fra dyret. Vi må forlade os på at identificere problemet ud fra vores TOLKNING af dyrets adfærd. 
Dette stiller krav til at vi kan adskille vores egne projektioner og ejernes ønske fra dyrets naturlige 
adfærd og dermed identificere de adfærdsforstyrrelser, som kan afhjælpes med Bach 
Blomsterremedier.  
 
Udfordringen ligger altså i at adskille det menneskelige aspekt og vores egne behov fra det som 
tjener dyret bedst ud fra dyrets naturlige adfærd afhængig af art, race og temperament. 
 
Inden du begynder at udvælge Bach Blomsterremedier skal du have følgende 5 grundprincipper i 
tankerne om dit kæledyr. Dit kæledyr skal være:  
 

ü Fri for sult og tørst 
ü Fri for sygdom 
ü Fri for ekstrem varme eller kuldpåvrikning 
ü Fri til at bevæge sig 
ü Fri til at få oplyldt de behov der er nødvendige for at udvise normal adfærd 

 
Når tolkningen og de 5 grundprincipper er opfyldt, vil det være muligt at gå i gang med at udvælge 
remedierne. 
 
HUSK: Hvis dit dyr har en ændret adfærd som er forskellig fra, hvordan det normalt opfører sig, 
er det altid klogt også at tage kontakt til dyrlægen, da ændret adfærd hos dyr ofte kan være udtryk 
for en sygdom. Bach Blomsterremedier kan og må ikke erstatte et dyrlægebesøg ved sygdom.   
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Blomsterremedierne kan anvendes sammen med andre behandlingsformer. De er naturlige og 
ugiftige og har ingen bivirkninger. Det er derfor en ufarlig og nænsom behandlingsform. 
(Remedierne er udviklet og produceret uden brug af dyreforsøg.) 
 
Udvælgelse af remedierne: 
 
Skulle du få lyst til at anvende Bach Blomsterremedier til dit kæledyr, så er det 
vigtigt at gøre sig klart, at ”skader” som er opstået hos dyret inden for de første 4 
måneder er meget svære at helbrede, men kan afbalanceres med Blomsterremedierne. 
Derfor vil det opleves at en bestemt blanding med jævne mellemrum skal gives til dyret 
fordi dyret kan få tilbagefald efter nogen tid.  
 
Bach Blomsterremedier til dyr( i denne artikel mest tamdyr), udvælges i princippet på samme 
måde som til mennesker: Betragt dyret, prøv at se situationen fra dyrets synsvinkel. Samspillet 
mellem ejeren/familien og dyret kan også vise meget omkring, hvilke remedier, der med fordel 
kan bruges. Er der noget i hjemmet, der har forandret sig, og som kan have indvirkning på dit dyrs 
trivsel? Hvordan optræder dyret, når ejeren kommer ind ad døren?  Eller når børnene vil lege med 
det? Etc.  
Tænk måske også ”lidt på samme måde” som hvis du ville udvælge dem til en person.  
 
F.eks.: 
En kat som konstant slikker sin rene pels / en person som konstant vasker sin rene hænder = 
Sødæble.  
 
En hund som er bange for at gå op af en trappe / en person som er bange for højder = Abeblomst. 
 
Alle remedier kan bruges. Ingen kan på forhånd udelukkes. Dyrene kan komme i mange forskellige 
sindsstemninger. Jo tættere dyret er med i den menneskelige dagligdag, jo flere forskellige følelser 
kan dyret måske påtage sig. 
 
Fordi dyr ofte reagere på instinkter vil du opleve, at de 5 forskellige remedier i FRYGT – gruppen 
indgår i din behandlingsflaske. 
 
Rock Rose Dyret forsøger at stikke af. Total rædsel og panik. Alm. Rock Rose = panik over 
Soløje  almindelige problemer. Ved sensitivitet over for høje lyde kan Mimulus 

anvendes. 
 
Mimulus Angstadfærd, som udløses af noget specifikt – frygt af kendt årsag. Modet  
Abeblomst  bliver genoprettet. Dyr som viser deres nervøsitet ved rastløshed. Tit årsag til, 

at der kommer en anden adfærd. Start med Abeblomst hvis du har på 
fornemmelsen at dit dyr er bange for noget. 

 
Cherry Plum Ukontrollabel tilstand, går bersærk, hysterisk og destruktiv adfærd.  
Kirsebærblomme  Udadrettet – er blevet en vane. Anspændthed, som kommer ud, f.eks. 

problem med dyrlægebesøg. Kommer f.eks. hvis hesten har stået i en 
situation, hvor den ikke har været i stand til at flytte sig (flugtbehovet hos 
heste som reaktion overfor angst). Kan være blevet til en vane. Dyr som er 
blevet overfaldet af andre dyr.  

 
Aspen Nervøse / spændinger. Mere konkret. Generel følsomhed / nervøs /  
Bæverasp  anspændthed. Er mere på vagt / tændt hele tiden. Mange muskelspændinger, 

fordi de spænder op og fordi de skal være på vagt, ej helt på toppen. Alt er 
farligt og dyret er i denne tilstand hele tiden.  



Side 3 af 3 

 

 
Red Chestnut Beskyttende for afkommet. Dyremødre. Hunde der har meget over-  
Rød Hestekastanie  beskyttende adfærd over for ejeren / forsvarer denne. Beskyttende adfærd 

for en hund, hvis for tit og for meget. Tit og ofte – hvor hunde er bange for at 
være alene hjemme – det bliver destruktiv adfærd, hvor den splitter huset af, 
når ejer ikke er hjemme. Det kammer over / aggressiv. Her kan Chikory 
(overdrevent behov for nærvær), Heather (opmærksomhedsbehov) og Cherry 
Plum (hysteri) hjælpe. 

 
”Populære blandinger” NB! Anvendes kun som inspiration til dig, fordi man skal ind og finde 

den egentlige årsag til ubalancen hos dit dyr.  

NYTÅRSBLANDING: Bach Centret anbefaler, at du finder remedier til dit dyr ud fra dit dyrs 
adfærd, men da dyr op til Nytår næsten altid bliver bange pga høje lyde 
fra kanonslag mm vil du oftest få brug for følgende blanding af 
frygt/chockremedie: Rock Rose (for panikangst), Mimulus (for angst for høje 
lyde, pludselige lyde etc.) , Aspen(for ængstelse og uro), og Star of 
Behtlehem(for chock). Bachremedier gives ikke forebyggende, da de 
kun kan virke, når den negative følelse optræder. Begynd alligevel 
behandlingen de sidste 3 uger før Nytårsaften (pga kanonslag mm) og anvend 
Rescue Remedy en gang i timen den 31. december sammen med blandingen.  

KØRESYGE: Rescue Remedy + Scleranthus(balanceproblem). Gives senest 1½ time før, 1 
time, ½ time før, ¼ time og lige når der køres (evt. under pauser på turen). 

ALLERGIER: Beech, Aspen og Crap Appel + evt. Rescue Remedy.  

Rescue remedy /  ”Førstehjælpskasse på flaske”. Genopretter den normale funktion hos  
Nødhjælpsremediet  dyret. Det er beroligende og kan bruges forebyggende, fordi selve 

”choket” er en væsentlig faktor i mange sygdomstilstande hos dyr og 
fordi op mod 90 % af alle dyreproblemer har forbindelse med frygt og 
kan afhjælpes med afslappethed. 

 
Crapp Appel Eksem, dårlig mave og er det eneste remedie, der kan virke på det fysiske  
Sødæble  plan. Når noget skal renses og heles op. Pelsen er glansløs. Dyr som slikker sig 

meget på poterne. Det kan være en stereotyp adfærd eller en psykisk lidelse. 
Urenhed ved katte – tisser uden for kattebakken.  

 
Salven Bruges til sår, bistik, eksem, kløe mv. Salven genopretter skaden/såret, 

renser og lindrer for smerter.  
Antropomorfisme: Betyder at vi tillægger dyret menneskelige karaktertræk eller egenskaber. Vær 
opmærksom på hvilke menneskelige egenskaber, du tillægger dit dyr. Vi gør det alle sammen mere 
eller mindre, og det er oftest ikke i overensstemmelse med dyrets natur. Risikoen derved er, at 
dyret udvikler en uhensigtsmæssig adfærd, der strider mod dets grundlæggende natur. Hvordan 
ville dyret leve, hvis det havde et valg? 
Held og lykke med udvælgelsen af remedierne! 
Links:   http://www.bachcentre.com/found/guide/ani.htm#vet 
  http://bachcentre.com/centre/bfrani.htm 
 
Anbefalet litteratur.  Der er god litteratur at hente fra BachCentret I England: 

• Bach Flower Remedies for animals, af S.Ball m. fl. 
• Emotional healing for horses and ponies,af S.  Ball m.fl.  
• Emotional healing for Cats, af S.  Ball m. fl. 
• Bach til dyr, af  Graham og Vlamis ( ikke fra Bach Centret). 
• Teach yourself Bach Flower Remedies for dogs, H.Simpson   
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