
Edward Bach
M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

De tolv helbrederne og andre remedier

Den endelige utgaven

1



FØRSTE GANG UTGITT: 1933
NY OG REVIDERT UTGAVE: 1934
NY OG UTVIDET UTGAVE: 1936
2. UTVIDEDE UTGAVE: 1941

ENDELIGE 1941-UTGAVE, MED BIBLIOGRAFISK INTRODUKSJON OG KOMMENTARER: 2011

Oversatt fra engelsk av Camilla Bjørnson BFRP

© 2011, 2012 The Bach Centre

Kopiering og distribusjon av denne publikasjonen er tillatt for ikke-kommersielle 
formål, forutsatt at ingenting endres. Alle andre rettigheter forbeholdt.

1.0

The Dr Edward Bach Centre
Mount Vernon
Bakers Lane
Brightwell-cum-Sotwell
Oxon OX10 0PZ
United Kingdom

2



Dette  helbredelsesarbeidet  er  utført,  publisert  
og  gitt  uforbeholdent,  slik  at  mennesker  som  
dere selv kan hjelpe dere selv, enten i sykdom  
eller for å holde dere friske og sterke. 

- fra Edward Bachs tale på hans 50-årsdag
24. september 1936
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REDAKTØRENES INTRODUKSJON

Røttene til The Twelve Healers and Other Remedies (De tolv  
helbrederne  og  andre  remedier) ligger  i  februarutgaven  av 
tidsskriftet  Homeopathic World (Homeopatisk Verden),  fra  1930. 
Her, under tittelen “Some New Remedies and New Uses” (“Noen nye 
remedier  og  nye  bruksmåter”),  publiserte  den  homeopatisk 
inspirerte legen Edward Bach en redegjørelse for 5 plantebaserte 
remedier, hvorav tre - Impatiens, Mimulus og Clematis - skulle bli 
begynnelsen på det originale Bach blomsterremedie system. Disse 
remediene  var  homeopatiske  preparater,  fremstilt  ved  hjelp  av 
homeopatiske  tilvirkningsmetoder.  Blomsterremedier,  slik  vi  nå 
kjenner  dem,  startet  senere  samme  år,  med  oppdagelsen  av 
fremstillingsprosessen solmetoden. 

Innen  1932  hadde  antallet  remedier  økt  til  12,  og  Bach 
inkluderte en redegjørelse for dem i et hefte kalt  Free Thyself (Fri  
Dem  selv).  Påfølgende  vår,  i  1933,  lette  han  allerede  etter  flere 
remedier,  men fant tid til  å skrive og publisere ytterligere.  De to 
artiklene  “Twelve  Great  Remedies”  (“Tolv  store  remedier”)  og 
“Twelve Healers” (“Tolv helbredere”) inkludert. Sistnevnte trykket i 
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Epsom,  og  et  hefte,  The  Twelve  Healers (De  tolv  helbrederne), 
trykket  i  Marlow.  Nora Weeks mintes  mange år  senere hvordan 
dette siste manuskriptet 

...ble  trykket  lokalt,  i  form  av  et  flygeblad,  og  han 
(Bach) besluttet å selge det til ett øre pr. stykk, slik at 
alle  skulle  ha  råd  til  å  kjøpe  det,  og  dra  nytte  av 
planteremediene.  Han  håpet  på  denne  måten  å  få 
dekket utgiftene til trykkingen, for som vanlig hadde 
han lite penger å avse, men han gjorde aldri det. Han 
sendte eksemplarer til alle som ba om dem, og glemte 
alltid å be om ører i bytte.1

I  august  1933 skrev  Bach  til  CW Daniel  Company,  som 
hadde gitt ut hans bok Heal Thyself (Helbred Dem selv)  ett par år 
tidligere. Han sendte dem en kopi av sitt hefte The Twelve Healers, 
samt  noe  maskinskrevet  materiale  med  overskriften  “The  Four 
Helpers” (“De fire hjelperne”), som presenterte nye remedier funnet 
det  året.  Daniel  utga  den  høsten  The  Twelve  Healers  and  Four  
Helpers (De tolv helbrederne og fire hjelpere), og ett år senere, i juli 
1934,  en  andre  utgave,  som innbefattet  ytterligere  tre  remedier; 
The Twelve Healers and Seven Helpers (De tolv helbrederne og syv  
hjelpere). 

Innen høsten 1935 hadde Bach oppdaget enda 19 remedier, 
samtidig  med  fremstillingsprosessen  kokemetoden.  Med  38 
remedier totalt kunngjorde han at systemet var komplett. Han skrev 

1 Nora Weeks, The Medical Discoveries of Edward Bach (Edward Bachs  
medisinske oppdagelser), kapittel 16.
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til  CW Daniel  Company og ba dem om å trykke - og legge ved 
restlageret av  The Twelve Healers and Seven Helpers,  en to siders 
brosjyre,  med  kort  informasjon  om  de  nye  remediene,  som  en 
midlertidig løsning. Like etter var han på jobben med en ny, siste 
versjon av boken. 

I denne siste utgaven kunne man se en total forandring i 
presentasjonen av remediene.  I  begynnelsen,  med den første  CW 
Daniel-utgaven,  trakk  Bach  et  skille  mellom  helbredere (tolv 
grunnleggende remedier og  hjelpere (syv remedier for langvarige 
tilstander, til bruk når valget av helbreder var uklart). Nå, som han 
måtte  innlemme ytterligere  19 remedier  i  systemet,  hypotetiserte 
han  at  hvert  nye  remedie  muligens  passet  sammen  med  en  av 
helbrederne eller hjelperne. 

Han arbeidet med dette systemet en tid, men det ble aldri 
fullført. Kanskje kom det i veien for den fullkomne enkelheten som 
føltes  så  riktig  for  ham.  Kanskje  falt  ikke  noen  av  remediene 
naturlig på plass. Hva som ganske sikkert er, er at han tvilte på om 
ordningen  ville  ha  noen  praktisk  betydning:  de  “38  ulike 
tilstandene....  enkelt  beskrevet”  var  nok  “til  å  finne  den  aktuelle 
tilstanden eller en blanding av tilstander, og dermed være i stand til 
å  gi  de  påkrevde  remediene.”2 Betød  det  virkelig  noe,  hvorvidt 
mennesker  endte  opp med  helbredere  eller  hjelpere,  eller  ingen, 
eller begge?

På  slutten  tok  Bach  bort  skillet  mellom  helbredere  og 
hjelpere fullstendig, og klassifiserte i stedet de 38 remediene under 

2 Fra Bachs introduksjon til The Twelve Healers and Other Remedies; se 
side 15.
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7 generelle overskrifter.  Han var så gjennomført i  sin revisjon at 
forleggerne  hans  ble  bekymret  for  effekten  en  slik  forandring 
kunne ha på bokens lesere. De skrev tilbake til forfatteren: 

Vi  registrerer  at  du  beholder  tittelen  The  Twelve 
Healers, men boken, i sin nåværende form, viser ikke 
hva som er de tolv helbrederne. Vi foreslår at de tolv 
helbrederne  blir  merket  med  en  stjerne,  og  at  en 
kommentar vedrørende dette skrives i introduksjonen.3

Bach så bort fra forespørselen om å fremheve de første tolv, 
men  la  til  ett  par  setninger  på  slutten  av  introduksjonen,  for  å 
forklare tittelen. Ved korrektur gikk forleggerne videre og satte selv 
inn stjernene, og la til deres egen siste setning:

Vi  har  [...]  tatt  den  friheten  å  tilføye  følgende  til  ditt 
tillegg til  introduksjonen: “De originale tolv er markert 
med  stjerner.”  Vi  har  føyd  stjernene  til  navnene  i 
avsnittet med remedier, og listen over navnene.4

Den ferdige boken, De tolv helbrederne og andre remedier, 
ble utgitt på Bachs 50-årsdag, 24. september 1936. I samsvar med 
forfatterens  instruks  trakk  forleggerne  tilbake  og  destruerte 
restlageret av den tidligere utgaven. Som Nora Weeks mintes det, 

Det hadde alltid vært hans vane å destruere ethvert notat 
skrevet under forskningsforløpet umiddelbart i  det han 
nådde  sin  endelige  konklusjon,  og  resultatet  var 

3 Brev fra CW Daniel Company Ltd til Edward Bach, 27. juli 1936.
4 Brev fra CW Daniel Company Ltd til Edward Bach, datert 31. juli 1936.
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publisert. På denne måten følte han at det ikke ville bli 
noen  motstridende  forklaringer  som  kunne  forvirre 
nybegynneren.  Hans  mål  var  å  gjøre  helbredelse  av 
sykdom til  en enkel  sak,  og slik  fjerne  frykten som er 
tilstede hos de fleste ved tanken på sykdom.5

Utgaven fra  1936 er  den siste  utarbeidet  i  Bachs levetid. 
Men  bare  uker  etter  utgivelsen,  skrev  han  om  behovet  for  å 
bearbeide  den,  for  å  gjøre  mer  for  å  forsvare  enkelheten  i  det 
fullførte systemet. “Når neste utgivelse av  The Twelve Healers blir 
nødvendig,”  skrev  han  til  sin  venn  Victor  Bullen,  “må  vi  ha  en 
lengre  introduksjon,  hvor  vi  bestemt  løfter  harmløsheten, 
enkelheten og remedienes mirakuløse helbredelseskrefter.”6

Bach dikterte denne lengre introduksjonen til sin assistent 
Nora  Weeks  den  30.  oktober  1936.  Dette  var  en  av  de  siste 
handlingene i hans liv. Én måned senere, 27. november, døde han 
under søvn. 

Tidlig  i  desember  1936,  sendte  Nora  Weeks  det  nye 
materialet til CW Daniel Company, slik hun hadde lovet. Da 1941-
utgaven  ble  trykket,  var  dette  den  eneste  forandringen  av 
betydning, slik at denne teksten, alt i Dr. Bachs egne ord,7 kan anses 
som den endelige utgaven av boken. 

The Twelve Healers and Other Remedies har jevnlig vært 
utgitt siden da. Den har blitt oversatt til de fleste store språk - ikke 

5 Nora Weeks, The Medical Discoveries of Edward Bach, kapittel 20.
6 Brev til Victor Bullen, datert 26. oktober 1936. 
7 Med unntak av små endringer i ett avsnitt, utført av Nora Weeks i 

anledning 1941-utgaven, se fotnote side 36.
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alltid  vellykket  -  og  har  gått  gjennom  uttallige  utgivelser.  De 
originale  beskrivelsene  av  remediene  har  forblitt  sakrosankte8 
gjennom  årene,  men  andre  deler  av  teksten  var  tilgjenglig  for 
redigering  og  oppdatering.  I  tråd  med  Bachs  egen  anførsel,  har 
Bachsenterets formyndere alltid behandlet The Twelve Healers som 
en levende tekst, hvis jobb er å presentere og bevare enkelheten i 
systemet. 

Verden  har  imidlertid  forandret  seg,  og  det  synes  ikke 
lenger  som  så  viktig  å  holde  The  Twelve  Healers  oppdatert  på 
samme måte. Vi har andre måter å overbringe detaljert informasjon 
på,  om dosering,  arbeid  med dyr  osv.  Nettsider,  sosiale  nettverk, 
kurs og spesialiserte bøker, om alt fra valg av remedier til hester, til 
å lage dine egne. 

Utfordringen i dag handler mer om å ære Edward Bachs 
originale  arbeid,  og  hans ønsker  for  dets  fremtid.  Han ville  blitt 
skuffet  over at  tidligere enn 1936-utgaver har blitt  gitt  ut  i  nye 
opplag, og brukt til å omtolke og komplisere det ferdige systemet. Vi 
føler derfor at tiden nå er inne for å legge hovedvekten tilbake på 
1941-utgaven,  uten  ett  ord  endret,  og  med  kommentarer  for  å 
ledsage leseren bak tekstens overflate. 

Samtidig  jobber  vi  med  å  få  Bachsenter-registrerte 
terapeuter, rundt om i hele verden, til å lage nye oversettelser av 
dette  betydningsfulle  verket,  til  så  mange  språk  som  mulig  er. 
Mange av de eksisterende oversettelsene inneholder alvorlige feil, 
og utarbeidelsen av endelige fremmedspråklige utgaver har lenge 

8 Ett unntak var å fjerne en setning fra Bachs beskrivelse av Rock Rose, 
se fotnote i hovedteksten.
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vært påkrevd. 
Høsten 2011, som favner 75-årsdagen for Dr. Bachs død og 

125-årsdagen  for  hans  fødselsdag,  synes  å  være  et  passende 
tidspunkt å tilby denne gave. 

Judy Ramsell Howard
Stefan Ball
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OVERSETTERENS KOMMENTARER

Å få lov til  å oversette  Dr.  Bachs originale skrift,  De tolv 
helbrederne og andre remedier, til mitt eget språk, har vært en ære. 
Det er ingenting som kan erstatte en skapers egne ord om sitt verk.

Skriftens tekst er oversatt så rent og nærliggende Dr. Bachs 
egne ord som mulig. Dette til tross for at språket bærer preg av sin 
alder,  og  kan  virke  noe  formelt  og  tungt  på  enkelte  lesere. 
Bearbeiding og modernisering er unngått i forsøk på å beholde noe 
av selve “ånden” i boken. 

Dr. Bach ønsket at kunnskapen han utviklet skulle formidles 
og  være  lett  tilgjengelig  for  alle.  Jeg  håper  denne  oversettelsen 
bidrar i så måte.

Camilla Bjørnson BFRP
Fredrikstad 15.03.2012
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INTRODUKSJON

Dette  behandlingssystemet  er  det  mest  briljante  som  har 
blitt gitt menneskeheten innenfor manns minne.9 Det har kraften til 
å  kurere alle  sykdommer,  og  i  all  sin  enkelhet  kan  det  brukes  i 
husholdningen.

Det er dets enkelhet, kombinert med dets ”alt-helbredende” 
virkning som er så enestående.

Ingen vitenskap, ingen kunnskap er nødvendig, bortsett fra 
de enkle metodene her beskrevet. Og de som vil oppnå størst gevinst 
av denne Gudesendte gave, vil være de som bevarer den ren som 
den er. Fri for vitenskap, fri for teorier. For alt i Naturen er enkelt.

Dette  helbredelsessystemet,  som  Guddommelig  har  blitt 
åpenbart for oss, viser at det er våre frykter, våre bekymringer, våre 
engstelser og lignende, som åpner veien for invasjon av sykdom. Så 
ved å  behandle  våre  frykter,  våre  bekymringer,  våre  uroligheter 
også videre, frir vi ikke oss selv bare fra vår sykdom, men plantene 
gitt oss ved nåden til Skaperen av alt, etterlater oss - i tillegg til å ta 
bort våre frykter og uroligheter - lykkeligere og bedre i oss selv.

9 De syv første avsnittene i introduksjonen ble diktert av Bach etter at 
1936-utgaven ble publisert. Se redaktørenes introduksjon for mer 
informasjon. 
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Siden  plantene  leger  våre  redsler,  våre  engstelser,  våre 
uroligheter,  våre  feil  og  feiltakelser,  er  det  disse  vi  må  søke,  og 
deretter vil sykdommen - hva enn den måtte være - forlate oss.

Det er ikke mye mer å si. For det forstående sinn vil vite alt 
dette,  og måtte  det  være tilstrekkelig av de med forstående sinn, 
uhemmet av vitenskapens trend, til å bruke disse gavene fra Gud, til 
avhjelping og velsignelse for de rundt dem.

Og siden våre frykter, våre engstelser, vår grådighet, våre 
preferanser og våre mishag ligger bak all sykdom, la oss lete dem 
opp og lege dem. Og med kureringen av dem, vil sykdommen, hvis 
vi lider av, forsvinne.

Fra  uminnelige  tider  har  det  vært  kjent  at  forutseende, 
Guddommelige ressurser har plassert forebyggelsen og kureringen 
av sykdom i Naturen, ved hjelp av guddommelig berikede urter og 
planter og trær.10 Naturens remedier oppgitt i denne boken, har vist 
seg å være velsignet over andre i deres barmhjertighetsarbeid, og at 
de har blitt gitt kraften til å lege alle typer sykdommer og lidelser.

I behandlingen av saker med disse remediene, tas det ingen 
notis av sykdommens natur. Individet blir behandlet,  og ettersom 
dét blir friskt,  forsvinner sykdommen. Blitt  kastet av ved hjelp av 
forhøyet helse.

Alle  vet  at  den  samme  sykdommen  kan  ha  ulike 
innvirkninger  på  ulike  mennesker.  Det  er  innvirkningene  som 
trenger behandling, fordi de viser vei til den virkelige årsaken.

Sinnet, værende den mest fintfølende og sensitive delen av 

10 Denne setningen markerer starten på den kortere introduksjonen i 1936-
utgaven. 
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kroppen, viser begynnelsen og forløpet til sykdom mye mer bestemt 
enn kroppen.  Slik  er  det  at  sinnets  syn  på  tingene  er  valgt  som 
veiviseren til hvilket remedie eller remedier som er nødvendig.

I  sykdom  forekommer  en  humørforandring  fra  den  av 
vanlig  liv,  og  de  som  er  observante  kan  registrere  denne 
forandringen,  ofte  før,  og  noen  ganger  lenge  før  sykdommen 
kommer  til  syne,  og  kan  ved  hjelp  av  behandling  forhindre  at 
sykdommen noen gang oppstår. Der sykdom har vært tilstede for en 
tid, igjen, humøret til den lidende vil vise vei til det rette remediet. 

Ta ingen notis av sykdommen, tenk kun på den lidendes syn 
på livet.

Trettiåtte ulike tilstander er beskrevet, og det bør ikke være 
vanskelig  -  verken  for  en  selv  eller  for  andre  -  å  finne  den 
tilstanden, eller en blanding av tilstander, som er tilstede, og således 
være  i  stand  til  å  gi  de  påkrevde  remediene  for  å  bevirke  en 
kurering.

Tittelen11 De  tolv  helbrederne har  blitt  beholdt  på  denne 
boken, da den er kjent for mange lesere.

Avhjelpingen av lidelse var så viss og velgjørende, selv da 
det bare var tolv remedier, at det på den tiden var ment nødvendig 
å bringe disse til offentlighetens oppmerksomhet, uten å vente på 
oppdagelsen  av  de  igjenværende  tjueseks,  som  fullstendiggjør 
rekkene. De opprinnelige tolv er tilkjennegjort ved hjelp av stjerner.

11 Dette og det påfølgende avsnittet ble lagt til manuskriptet til 1936-
utgaven, i fasen med korrekturlesing. Se redaktørenes introduksjon.
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REMEDIENE
Og forklaringene gitt for hvert av dem12

12 Se også 1936-utgaven, som har “Remediene og grunnene til å gi hver og 
ett”. Endringen i ordbruken var trolig en trykkfeil.
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DE 38 REMEDIENE
er plassert under følgende

7 OVERSKRIFTER13

Side
1. FOR FRYKT 18
2. FOR USIKKERHET 20
3. FOR UTILSTREKKELIG INTERESSE FOR NÅVÆRENDE FORHOLD 22
4. FOR ENSOMHET 25
5. FOR DE SOM ER OVERFØLSOMME FOR INNFLYTELSE OG IDEER 27
6. FOR FORTVILELSE ELLER HÅPLØSHET 29
7. FOR OVERDREVEN OMTANKE FOR ANDRES VELGÅENDE 33

13 Gruppenavnene er basert på de generelle følelsesmessige 
karakteristikkene som Bach identifiserte for hver av de syv Bach 
homeopatiske munnvaksinene. Bachs homeopatiske munnvaksiner var 
et sett av homeopatiske remedier lagd av bakterier, som Bach arbeidet 
med mellom 1919 og 1928. Se Nora Weeks, The Medical Discoveries of  
Edward Bach, kapittel 5 og 6.
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FOR DE SOM HAR FRYKT

*ROCK ROSE
Førstehjelpsremediet.14 Remediet  for  nødssituasjoner,  for 

saker  hvor  det  ikke  engang ser  ut  til  å  være  håp.  I  ulykke  eller 
plutselig sykdom, eller når pasienten er veldig redd eller forferdet, 
eller hvis tilstanden er alvorlig nok til å forårsake stor frykt for de 
rundt.  Dersom pasienten  ikke  er  ved  bevissthet,  kan  leppene  bli 
fuktet  med  remediet.  Andre  remedier  kan  dessuten  også  være 
påkrevd, som for eksempel,  hvis det er  bevisstløshet – som er en 
dyp, søvnig tilstand – Clematis; hvis det er indre pinsel, Agrimony 
også videre.

*MIMULUS

Frykt for jordiske ting; sykdom, smerte, ulykker, fattigdom, 
for mørket, for å være alene, for uhell. Hverdagslivets frykter. Disse 
menneskene bærer deres skrekk stille og hemmelig. De prater ikke 
fritt om den til andre.

14 Denne første setningen ble utelatt i de fleste senere utgaver av boken. 
Dr. Bach kombinerte fem remedier og kalte det “førstehjelpsremediet”, 
og noen lesere ble forvirret av at det samme navnet ble brukt til å 
beskrive Rock Rose.
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CHERRY PLUM
Frykt  for  at  sinnet  er  overanstrengt,  for  at  fornuften skal 

forgå, for å gjøre redselsfylte og fryktelige ting, uønskede og forstått 
gale, allikevel kommer tanken og impulsen til å gjøre dem.

ASPEN

Vage,  ukjente  frykter,  som  det  ikke  kan  oppgis  noen 
forklaring for, ingen grunn til.

Selv om pasienten kan være skremt for at noe forferdelig 
skal skje, vet han ikke hva.

Disse  vage  uforklarlige redslene  kan spøke ved natt  eller 
dag.

De  lidende  er  ofte  redde  for  å  fortelle  om  deres 
vanskeligheter til andre.

RED CHESTNUT

For de som finner det vanskelig ikke å være bekymret for 
andre mennesker.

Ofte har de holdt opp med å engste seg for dem selv, men 
for dem de er glade i kan de lide mye. Hyppig forutse at noe uheldig 
kan skje med dem.

19



FOR DE SOM LIDER AV USIKKERHET

*CERATO
De som ikke har tilstrekkelig tiltro til dem selv, til å ta deres 

egne beslutninger.
De søker konstant råd fra andre, og blir ofte villedet.

*SCLERANTHUS

De som lider mye av  ikke  å være i  stand til  å  bestemme 
mellom to ting. Først synes det ene rett, så det andre.

De  er  vanligvis  stille  mennesker  -  og  bærer  deres 
vanskeligheter alene, da de ikke er tilbøyelige til å drøfte de med 
andre.

*GENTIAN
De som lett blir motløse. De kan ha god fremgang i sykdom, 

eller  i  dagliglivets  affærer,  men  enhver  liten  forsinkelse,  eller 
hindring til fremgang, forårsaker tvil og tar snart motivasjonen fra 
dem.
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GORSE
Veldig stor håpløshet. De har gitt opp troen på at mer kan 

gjøres for dem.
De kan under overtalelse - eller for å behage andre - prøve 

forskjellige behandlinger, samtidig som de forsikrer de rundt om at 
det er svært lite håp om lindring.

HORNBEAM

For de som føler at de ikke har tilstrekkelig styrke, mentalt 
eller fysisk, til å bære livets byrde lagt på dem. Hverdagslige sysler 
virker for mye for dem å klare, selv om de vanligvis lykkes i fullføre 
deres oppgaver.

For de som tror at deler av sinnet eller kroppen behøver å 
styrkes før de med letthet kan fullbyrde sitt arbeide.

WILD OAT
De som har ambisjoner om å gjøre noe av betydning i livet. 

Som ønsker å ha mye erfaring, nyte alt som er mulig for dem. Å ta  
livet til det fulle.

Deres vanskelighet er å bestemme hvilken beskjeftigelse de 
skal følge. For selv om deres ambisjoner er sterke, har de ikke noe 
kall som appellerer mer til dem enn andre.

Dette kan forårsake utsettelse og utilfredshet.
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UTILSTREKKELIG INTERESSE FOR NÅVÆRENDE FORHOLD

*CLEMATIS
De som er drømmende, søvnige, ikke helt våkne, ingen stor 

interesse  for  livet.  Stille  mennesker,  ikke  egentlig  glade  i  deres 
nåværende  omstendigheter.  Lever  mer  i  fremtiden  enn  i  det 
nåværende. Lever i håpet om lykkeligere tider, hvor deres idealer 
kan bli oppfylt. I sykdom gjør noen små eller ingen anstrengelser 
for å bli bra, og i visse tilfeller, til og med ser frem til døden. I håpet  
om bedre  tider  eller  kanskje  å  møte  igjen  en  elsket  som de  har 
mistet.

HONEYSUCKLE

De som lever mye i fortiden. Kanskje en veldig lykkelig tid, 
eller minnene om en tapt venn, eller ambisjoner som ikke har blitt 
oppfylt. De forventer ikke ytterligere glede, lik den de har hatt.

WILD ROSE
De  som  uten  tilstrekkelig  åpenbar  grunn  blir  resignerte 

ovenfor alt som skjer, og bare glir gjennom livet. Tar det som det er,  
uten noen anstrengelser for å gjøre det bedre eller finne noe glede. 
De har overgitt seg til livets kamp, uten beklagelse.
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OLIVE

De som har lidd mye, mentalt eller fysisk, og er så utmattet 
og trette at de ikke føler de har mer kraft til å anstrenge seg. Daglig 
liv er hardt arbeid for dem, uten fornøyelse.

WHITE CHESTNUT

For de som ikke kan hindre tanker, ideer, argumenter – som 
de ikke ønsker - fra å entre sinnet deres. Vanligvis ved slike tider 
hvor interessen for øyeblikket ikke er sterk nok til å beholde sinnet 
fullt.

Tanker som bekymrer og vedvarer, eller hvis kastet ut for en 
tid, vil returnere. De ser ut til å sirkle rundt og rundt, og forårsake 
mental plage.

Tilstedeværelsen  av  slike  ubehagelige  tanker  driver  bort 
fred,  forstyrrer  evnen  til  å  bare  tenke  på  dagens  arbeid  eller 
fornøyelse.

MUSTARD

De som er tilbøyelige til  stunder av tungsinn, eller endog 
fortvilelse. Som om en kald, mørk sky overskygger dem og gjemmer 
livets lys og glede. Det kan være umulig å oppgi noen grunn eller  
forklaring på slike anfall.

Under slike omstendigheter er det nesten umulig å vise seg 
glad eller munter.
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CHESTNUT BUD
For de som ikke drar full fordel av observasjon og erfaring, 

og som bruker lengre tid enn andre på å lære livets lekser.
Der hvor én erfaring ville vært nok for noen, finner slike 

mennesker det nødvendig å ha flere - noen ganger mange - før 
leksen er lært.

Derfor,  til  deres beklagelse,  finner de dem selv nødt til  å 
begå den samme feiltakelsen ved forskjellige anledninger, hvor én 
gang ville vært nok, eller observasjon av andre kunne ha spart dem 
for selv den ene feilen.
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ENSOMHET

*WATER VIOLET
For de som, friske eller syke, liker å være alene. Veldig stille 

mennesker,  som beveger  seg  rundt  uten  støy,  snakker  lite  og  da 
mildt. Veldig uavhengige, dyktige, med tiltro til seg selv. Nesten helt 
upåvirket av andres meninger. De er reserverte, lar folk være i fred 
og går deres egne veier. Ofte smarte og talentfulle. Deres fred og 
rolighet er en velsignelse for de rundt dem.

*IMPATIENS

De som er hurtige i tanke og handling, og som ønsker at alle 
ting skal bli gjort uten nøling og utsettelse. Når syke, er de ivrige 
etter en hastig gjenervervelse.

De  finner  det  veldig  vanskelig  å  være  tålmodig  med 
mennesker som er sene, da de anser det som feil og bortkastet tid, og 
de  vil  bestrebe  seg  på  å  gjøre slike  mennesker  hurtigere  på alle 
måter.

De foretrekker ofte å jobbe og tenke alene, slik at de kan 
gjøre alt i deres egen fart.
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HEATHER
De  som  alltid  søker  selskapet  til  den  som  måtte  være 

tilgjengelig, da de finner det nødvendig å drøfte deres egne saker 
med andre. Uansett hvem det måtte være. De blir veldig ulykkelige 
dersom de må være alene, for hvilken som helst lengde tid.
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OVERFØLSOM FOR INNFLYTELSE OG IDEER

*AGRIMONY
De  gemyttlige,  muntre,  humoristiske  menneskene,  som 

elsker fred og blir stresset av argumentasjon eller krangel, noe de er 
villig til å oppgi mye for å unngå.

Skjønt de vanligvis har vanskeligheter og er plaget, rastløse 
og engstelige i sinn eller i kropp, gjemmer de bekymringene deres 
bak  deres  humor  og  vitsing,  og  blir  betraktet  som  veldig  gode 
venner å kjenne. De tar ofte alkohol eller narkotika i overmål, for å 
stimulere dem selv og hjelpe dem selv bære deres prøvelser med 
munterhet.

*CENTAURY

Vennlige, stille, milde mennesker, som er overivrige etter å 
tjene andre. De overforbruker deres styrke i deres bestrebelser.

Ønsket vokser slik på dem, at de blir mer tjenere enn villige 
hjelpere. Deres gode natur fører dem til å ta på seg mer enn deres 
egen  del  av  arbeide,  og  således  kan  de  forsømme  deres  eget 
særskilte kall i livet.
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WALNUT

For de som har bestemte idealer og ambisjoner i  livet,  og 
oppfyller dem, men ved sjeldne anledninger er fristet til å bli ledet 
bort  fra  deres  egne  ideer,  mål  og  arbeide,  ved  hjelp  av  andres 
entusiasme, overbevisninger eller sterke meninger.

Remediet  gir  fasthet  og  beskyttelse  fra  utvendige 
innflytelser.

HOLLY
For de som, av og til, blir angrepet av tanker av den sort som 

sjalusi, misunnelse, hevn, mistenksomhet.
For de ulike formene for ergrelse.
De kan inne i seg lide mye, ofte når det ikke er noen faktisk 

grunn til deres ulykkelighet.

28



FOR FORTVILELSE ELLER HÅPLØSHET

LARCH
For  dem  som  ikke  anser  dem  selv  som  like  gode  eller 

dugelige som de rundt dem. Som forventer fallitt. Som føler at de 
aldri vil bli en suksess, og således ikke våger - eller gjør sterke nok 
forsøk på å lykkes.

PINE

For dem som klandrer dem selv. Selv når suksessfulle tenker 
de at de kunne ha gjort det bedre,  og er aldri tilfreds med deres 
anstrengelser eller resultater. De er hardt arbeidende og lider mye 
under de feilene de tillegger dem selv.

Av og til, hvis det er en feil forårsaket av en annen, vil de 
kreve ansvaret for selv den.

29



ELM
De som gjør godt  arbeid,  følger  deres  kall  i  livet  og som 

håper  å  gjøre  noe  av  viktighet,  og  dette  ofte  til  det  gode  for 
menneskeheten.

Til tider kan det være perioder med depresjon, hvor de føler 
at oppgaven de har tatt på seg er for vanskelig, og ikke innenfor et  
menneskes makt.

SWEET CHESTNUT
For de øyeblikkene som hender med noen mennesker, når 

kvalene er så store at de virker ubærbare.
Når sinnet eller kroppen føles som om den har båret til det 

ytterste av dets utholdenhet, og at nå må den gi etter.
Når det virker som om det ikke er annet enn ødeleggelse og 

utslettelse igjen å stå ovenfor.

STAR OF BETHLEHEM

For  de  i  stor  nød,  under  omstendigheter  som  for  en  tid 
frembringer stor ulykkelighet.

Sjokket av alvorlige nyheter,  tapet av noen kjære,  frykten 
etterfølgende en ulykke, og slikt.

For  de  som  for  en  tid  nekter  å  bli  trøstet,  bringer  dette 
remediet trøst.
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WILLOW
For de som har lidd motgang eller fortredelighet og finner 

dette  vanskelig  å  akseptere  uten  beklagelse  eller  bitterhet,  da  de 
dømmer livet mye ut fra suksessen det bringer.

De føler at de ikke har fortjent slik en stor prøvelse, at det 
var urettferdig, og de blir forbitret.

De interesserer seg - og tar ofte mindre del15 i de tingene i 
livet som de tidligere nøt.

OAK

For de som strever og kjemper sterkt for å bli bra, eller i 
forbindelse med deres dagliglivs sysler. De vil gå på å prøve det ene 
etter det andre, selv om saken deres kan virke håpløs.

De vil  kjempe på.  De  er  misfornøyde  med dem selv  hvis 
sykdom kommer i veien for deres plikter eller det å hjelpe andre.

De er modige mennesker, kjemper mot store vanskeligheter, 
uten tap av håp eller anstrengelse.

CRAB APPLE
Dette remediet er for rensing.
For de som føler det som om de har noe som ikke er helt 

rent ved dem selv.
Ofte  er  det  noe av tilsynelatende liten betydning. I  andre 

15 De fleste senere utgaver oppgir denne setningen som “De har ofte 
mindre interesse og er mindre aktive...”
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kan  det  være  mer  alvorlig  sykdom  som  nesten  blir  oversett 
sammenlignet med den ene tingen som de konsentrerer seg om.

I  begge  typene  er  de  ivrige  etter  å  bli  fri  fra  den  ene 
spesifikke  faktoren  som  er  størst  i  deres  sinn,  og  som virker  så 
vesentlig for dem, at den burde bli kurert.

De blir motløse dersom behandling mislykkes.
Værende et rensemiddel rengjør dette remediet sår, dersom 

pasienten har grunn til å tro at noe gift har kommet i det, som bør 
bli trukket ut.
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OVERDREVEN OMTANKE FOR ANDRES VELGÅENDE

*CHICORY
De som er veldig påpasselige med tanke på andres behov. 

De  er  tilbøyelige  til  å  være  overfulle  av  omsorg  for  barn, 
slektninger,  venner.  Finner  alltid  noe  som  bør  beriktiges.  De 
korrigerer  stadig det  de anser  som feil,  og nyter  å  gjøre  det.  De 
ønsker at dem de bryr seg om skal være nær dem.

*VERVAIN

De med fastsatte prinsipper og ideer, som de er sikre på er 
rette, og som de veldig sjeldent forandrer.

De har et stort ønske om å omvende alle rundt dem, til deres 
eget syn på livet.

De er viljesterke og har mye mot når de er overbeviste om 
de tingene de ønsker å lære bort.

I sykdom strever de på lenge etter at mange ville ha gitt opp 
deres plikter.
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VINE
Veldig evnerike mennesker, visse om deres egen dyktighet, 

sikre på suksess.
Så sikre er de, at de tror det ville være til andres fordel om 

de kunne bli overtalt til å gjøre ting slik dem selv gjør de, eller slik 
de er sikre på er rett. Selv i sykdom vil de diktere deres pleiere. 

De kan være av stor verdi i nødstilfeller.

BEECH

For  de  som  føler  behovet  for  å  se  forbedring  og  mer 
skjønnhet i alt som omgir dem. Og, selv om mye virker feil, å ha 
evnen til å se det gode som gror inne i. Slik som å være i stand til å 
være mer tolerant, mild og forståelsesfull ovenfor de ulike måtene 
hvert  individ  –  og  alle  ting  –  arbeider  mot  deres  egen  endelige 
fullkommenhet.

ROCK WATER
De som er veldig strenge i deres måte å leve på. De nekter 

dem selv mange av livets gleder og fornøyelser, fordi de mener at 
det kan hindre deres arbeid.

De er strenge herrer ovenfor dem selv. De ønsker å være 
friske og sterke og aktive, og vil gjøre alt de mener vil holde dem 
slik. De håper på å være eksempler som vil appellere til andre, som 
da kan følge deres ideer og bli bedre som et resultat.
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BRUKERVEILEDNING
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For  de  som  ikke  er  i  stand  til  å  behandle  seg  selv  eller 
tilberede sitt eget forråd, behandling og remedier kan anskaffes ved 
søknad til:16

HOVEDKONTOR:
DR. BACHS ARBEIDSTEAM17

“Wellsprings”18 and “Mount Vernon”19,
Sotwell, Wallingford,

Berks.20

Forråd av remediene kan også anskaffes fra følgende 
apotekere:

16 Med unntak av den lengre introduksjonen, diktert av Bach før hans død, 
er side 36 og 37 de eneste sidene hvor 1941-utgaven skiller seg fra 
1936-utgaven. Nora Weeks redigerte dem for å informere leserne om at 
remedier (og hjelp til å velge dem) også var tilgjengelig fra 
Backsenteret: ref. side 26 av kopien av 1936-utgaven på 
www.bachcentre.com/centre/download/healers1936.pdf. 

17 Teamet i 1941 besto av Nora Weeks (Dr. Bachs assistent og biograf), 
Victor Bullen og Mary Tabor. 

18 Wellsprings tilhørte Mary Tabor, og hadde blitt brukt av Bach til 
pasientkonsultasjoner, og som en adresse for korrespondanse. Mary 
Tabor forlot teamet og flyttet en gang i 1940-årene. Huset, som fortsatt 
eksisterer, er i privat eie.

19 Bach og Nora Weeks flyttet inn i Mount Vernon i 1934. I dag er Mount 
Vernon eid av Dr. Edward Bachs stiftelse for helbredelse, en registrert 
veldedighetsorganisasjon, og huser Bachsenteret. Se Judy Ramsell 
Howards, The Story of Mount Vernon.

20 Sotwell var en del av fylket Berkshire frem til 1974, da området rundt 
Wallingford og Didcot ble overført til fylket Oxfordshire av det 
kommunale selvstyre i 1972.
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Firmaet KEENE & ASHWELL,21

38 New Cavendish Street,
London, W.1.

Firmaet NELSON & CO., LTD.,22

73 Duke Street,
Grosvenor Square,

London, W.I.

Lagerflasker av:
  s. d.23

Ett remedie . . 8 (frakt 2d.)
Tolv flasker . .   5 0 (frakt 4d.)
Komplett sett av 38 . 15 0 (frakt 6d.)

21 Keene & Ashwell er ikke lenger i virksomhet. Adressen huser nå et 
firma som tilbyr utstyr til vinkjellere.

22 Nelsons homeopatiske apotek er fortsatt i virksomhet i Duke Street. 
Deres tilknytning til blomsterremedier lever også fortsatt: Nelson lager 
og selger remedier som Bach® originale blomsterremedier.

23 Disse prisene fra 1941 er oppgitt i før-desimal valuta: én shilling (s.) 
tilsvarer en 5 pence mynt i dag (0,44 kr): det gikk 12 gamle penny (d.) 
på en shilling. Et fullt sett av remedier pluss frakt kostet rett under 78 
pence (6 kr.).
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DOSERINGSVEILEDNING24

Da alle disse remediene er rene og harmløse, er det ingen 
fare for å gi for mye eller for ofte, selv om bare ørsmå mengder er 
nødvendig for å virke som en dose.  Heller  ikke kan noe remedie 
gjøre skade, skulle det vise seg ikke å være det rette remediet faktisk 
behøvd for saken.

For å tilberede,  ta  ca.  to dråper fra lagerflasken opp i  en 
liten flaske, som nesten er fylt med vann. Hvis det er behov for at 
denne  skal  vare  en  stund,  kan  litt  konjakk  tilsettes  som  et 
konserveringsmiddel.

Denne  flasken  blir  brukt  til  å  gi  doser,  og  bare  noen få 
dråper  av  denne,  tatt  i  litt  vann,  melk  eller  hvilken  som  helst 
bekvemmelig måte, er alt som behøves.

I  hastetilfeller  kan  dosene  gis  med  bare  få  minutters 
mellomrom, inntil det er forbedring. I alvorlige saker omtrent hver 
halvtime, og i langvarige tilfeller hver andre eller tredje time, eller 
oftere eller sjeldnere, ettersom pasienten føler behovet.

For de bevisstløse, fukt leppene hyppig.

24 Doseringsveiledningen i senere utgaver av The Twelve Healers ble 
vesentlig omskrevet for å møte spørsmål og saker tatt opp av remedienes 
brukere. Se for eksempel side 23 og 24 av 
www.bachcentre.com/centre/download/healers.pdf, Bachsenterets 2009-
utgave.
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Alltid når det er smerte, stivhet, inflammasjon eller en form 
for lokalt besvær, bør i tillegg en lotion brukes. Ta noen få dråper 
fra medisinflasken opp i en bolle med vann og våt et tøystykke i 
denne, tildekk så den affiserte delen. Dette kan holdes fuktig fra tid 
til annen, etter behov.

Svamping  eller  å  bade  i  vann  -  med  noen  få  dråper  av 
remediene tilsatt - kan til tider være nyttig.
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TILBEREDINGSMETODE25

To metoder er brukt for å tilberede disse remediene.

SOLSKINNMETODEN

En tynn glassbolle blir tatt og nesten fylt med det reneste 
vannet oppnåelig, om mulig fra en kilde i nærheten.

Plantens blomster plukkes og legges straks på overflaten av 
vannet, slik at det dekker den. Så etterlates den i det klare solskinnet 
for tre eller fire timer, eller mindre dersom blomstene begynner å 
vise tegn til falming. Blomstene blir da forsiktig løftet ut av vannet, 
vannet fylt i flasker, slik at de blir halvfylte. Flaskene blir deretter 
fylt  opp  med  konjakk  for  å  bevare  remediet.  Disse  flaskene  er 
beholdning,26 og blir ikke brukt for å gi doser. Noen få dråper blir 

25 Mot slutten av 1970-årene besluttet Nora Weeks å trekke tilbake en bok 
om remedie-laging, som hun hadde skrevet sammen med Victor Bullen, 
grunnet bekymring for at essenser tilberedt ved hjelp av Bachs metode 
ville bli sett på som deler av hans system, uavhengig av hvilke planter 
som ble brukt. Det meste av dette avsnittet ble fjernet på samme tid. 
Bachsenteret utga boken til Weeks og Bullen på nytt i 1998: se forordet 
til The Bach Flower Remedies: Illustrations and Preparations. 

26 Bach omtaler modertinktur som “beholdning”. Faktisk involverer den 
normale uttynningsprosessen tre steg: energisert vann blandet med 
cognac for å lage modertinktur, modertinktur utblandet etter forholdet to 
dråper til 30 ml. cognac, for å lage lagerremedie, og siden uttynnes 
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tatt fra denne til en annen flaske, fra hvis pasienten blir behandlet, 
slik  at  beholdningene27 besitter  et  stort  forråd.  Forsyningene  fra 
apotekerne bør bli brukt på samme måte.28

De følgende remediene blir tilberedt som nevnt over:
Agrimony,  Centaury,  Cerato,  Chicory,  Clematis,  Gentian, 

Gorse,  Heather,  Impatiens,  Mimulus,  Oak, Olive,  Rock Rose,  Rock 
Water, Scleranthus, Wild Oat, Vervain, Vine, Water Violet,  White 
Chestnut blomst.29

Rock Water.  Det har lenge vært kjent at visse brønner og 
kildevann har hatt kraften til å helbrede visse mennesker, og slike 
brønner  eller  kilder  har  blitt  berømte  for  denne egenskapen.  En 
hvilken som helst brønn eller kilde, som har blitt kjent for å ha hatt 
helbredende kraft, og som fortsatt er latt fri i sin naturlige tilstand, 
utilsmusset av menneskehender, kan bli brukt.

KOKEMETODEN

De  gjenværende  remediene  blir  tilberedt  ved  hjelp  av 
koking, på følgende måte:

Eksemplarene,  som nå  skal  beskrives,  blir  kokt  i  en  halv 
time i pur rent vann.

lagerremediet før det inntas, som beskrevet i kapittelet om dosering. Det 
er uklart hvorfor Bach kun omtaler to steg i dette avsnittet, men det er 
tenkelig at han ikke anså mellomstadiet for nødvendig for mennesker 
som lagde små mengder, til personlig bruk. 

27 For “beholdninger” les “modertinkturer” - se forrige punkt.
28 Apotekernes forråd var standard styrke lagerremedier.
29 “White Chestnut blomst” er navngitt slik for å skille den fra knoppene 

på samme tre, brukt til å lage Chestnut Bud. Se kokemetoden under.
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Den avsilte  væsken helles  i  flasker,  til  de er  halvfylte,  og 
videre, når de er kalde, tilsettes som tidligere nevnt konjakk, for å 
fylle opp og bevare.

Chestnut Bud.  For dette remediet blir knoppene samlet fra 
White Chestnut-treet, rett før de bryter ut i løv.

I  andre bør blomstene brukes sammen med små deler av 
stilken eller stengelen, og når de har unge, friske blader.

Alle de oppgitte remediene kan bli funnet naturlig voksende 
på de britiske øyer, foruten Vine, Olive, Cerato, selv om noen har sin 
sanne opprinnelse i andre land, langs midt- og sør Europa til nord 
India og Tibet.

De engelske og botaniske navnene til hvert remedie er som 
følger:

* AGRIMONY . Agrimonia Eupatoria30

ASPEN . . Populus Tremula
BEECH . . Fagus Sylvatica

* CENTAURY . Erythræa Centaurium31

* CERATO . Ceratostigma Willmottiana32

30 Sedvanen med de latinske navnene til planter er å bruke stor forbokstav 
på det første ordet, og ikke det andre: Agrimonia eupatoria. I tidlige 
utgaver av The Twelve Healers and Other Remedies var begge delene av 
de latinske navnene oppgitt med stor forbokstav, og vi har latt dette være 
urettet.

31 Det latinske navnet gitt en plante reguleres av De internasjonale 
lovregler for botanisk nomenklatur. De regler som brukes forandres fra 
tid til annen, og noen av navnene i 1941-utgavens tekst, er nå utgått på 
dato. Det moderne navnet til planten brukt for å lage Centaury-remediet, 
for eksempel, er Centaurium umbellatum.

32 Den greske endingen - ma er i virkeligheten ikke feminin, og det 
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CHERRY PLUM . Prunus Cerasifera
CHESTNUT BUD . Æsculus Hippocastanum

* CHICORY . Cichorium Intybus
* CLEMATIS . Clematis Vitalba

CRAB APPLE . Pyrus Malus33

ELM . . Ulmus Campestris34

* GENTIAN . Gentiana Amarella
GORSE . . Ulex Europæus
HEATHER . Calluna Vulgaris
HOLLY . . Ilex Aquifolium
HONEYSUCKLE . Lonicera Caprifolium
HORNBEAM . Carpinus Betulus

* IMPATIENS . Impatiens Royleii35

LARCH . . Larix Europea36

* MIMULUS . Mimulus Luteus37

MUSTARD . Sinapis Arvensis
OAK . . Quercus Pedunculata38

OLIVE . . Olea Europæa
PINE . . Pinus Sylvestris
RED CHESTNUT . Æsculus Carnea

korrekte latinske navnet på denne planten er Ceratostigma 
willmottianum. Vi har beholdt willmottiana her, da det er så utbredt 
brukt i bøker om remediene.

33 Det moderne navnet er Malus pumila.
34 Moderne navn Ulmus procera.
35 Moderne navn Impatiens glandulifera.
36 Moderne navn Larix decidua.
37 Moderne navn Mimulus guttatus.
38 Moderne navn Quercus robur.
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* ROCK ROSE . Helianthemum Vulgare39

ROCK WATER .
* SCLERANTHUS . Scleranthus Annuus

STAR OF BETHLEHEM Ornithogalum Umbellatum
SWEET CHESTNUT . Castanea Vulgaris40

* VERVAIN . Verbena Officinalis
VINE . . Vitis Vinifera
WALNUT . Juglans Regia

* WATER VIOLET . Hottonia Palustris
WHITE CHESTNUT Æsculus Hippocastanum
WILD OAT . Bromus Asper†41

WILD ROSE . Rosa Canina
WILLOW . Salix Vitellina

† Det finnes ikke noe engelsk navn for Bromus Asper.42

Bromus er et gammelt ord for havre.

39 Moderne navn Helianthemum nummularium.
40 Moderne navn Castanea sativa.
41 Moderne navn Bromus ramosus.
42 Denne fotnoten vedrørende Wild Oat er del av 1941-teksten.
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Og måtte vi alltid ha glede og takknemlighet i 
hjertene våre, for at Den Store Skaperen av alle 
ting, i sin kjærlighet til oss, har satt plantene på 
markene for vår helbredelse.
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For mer informasjon om Dr. Bach og hans arbeid....For veiledning om selvhjelp med Dr. Bachs remedier...For anbefalte bøker....For hjelp med å velge remedier...For tilgang til utdannede terapeuter....For utdannelse....For gratis nedlastninger...For meninger og kommentarer...For nyhetsbrev....For lenker til informasjon på mange språk...
www.bachcentre.com
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