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Inleiding

- Dr. Edward Bach

Deze uitspraak van Dr. Bach, de grondlegger van de Bach bloesemtherapie, kan ik alleen maar
beamen. Bach bloesems geven echt prachtige resultaten bij problemen waar emoties of psychische
toestanden mee verbonden zijn.
Het probleem die vele mensen echter ondervinden is een juiste selectie te maken uit de 38 Bach
bloesems, wetende dat je er niet meer dan 6 à 7 mag gebruiken in dezelfde samenstelling.
Daarom heb ik, op basis van mijn jarenlange ervaring, samenstellingen ontwikkeld waardoor het
gemakkelijker geworden is om de juiste keuze te maken. Deze samenstellingen hebben door de jaren
heen telkens opnieuw hun deugdelijkheid bewezen.
Indien je jezelf herkent in de beschrijving van een bepaalde samenstelling dan zal deze zeker hulp
bieden. Indien je jezelf echter niet volledig herkent of je vindt niet de gepaste samenstelling, dan
raad ik je aan om contact op te nemen met mij. Dan kijk ik om een persoonlijke samenstelling te
maken.
Ik wens je veel plezier met deze gids en als je vragen hebt aarzel niet mij te mailen
tom@bachbloesemadvies.nl
Warme groet,
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Wat is Bach bloesem?
Wat is Bach Bloesem?
Bach bloesem remedies zijn vloeibare plantenextracten die
positief inwerken op emoties. Voorbeelden van dergelijke
emoties zijn gebrek aan zelfvertrouwen, neerslachtigheid,
stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens. Een
Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om
te buigen in hun positieve pool. Zo zal iemand met een
minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde
Bach bloesem terug in zichzelf geloven en met meer
zelfvertrouwen de zaken aanpakken. Negatieve emoties
worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve
pool zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen in
zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.

Van waar komt de naam "Bach bloesem"?
Dr. Edward Bach heeft de Bach bloesem eind vorige eeuw ontdekt. Hij leefde van 1886 tot 1936 en
het is vooral na zijn dood dat de Bach bloesem een enorme bekendheid verworven heeft. Dr Bach
ontdekte 38 verschillende Bach bloesems die elk inwerken op een specifieke emotie. Nu worden
Bach bloesems gebruikt bij o.a. druk zijn, concentratieproblemen, neerslachtigheid, stress, vrijer
ademhalen, moeilijk zwanger worden en als ondersteuning bij het dieet.

Bach bloesem: 100% veilig en geen bijwerkingen
Het Bach bloesem extract is volledig natuurlijk en kan zowel door kinderen als door volwassenen met
veel succes worden gebruikt. Het is totaal veilig en onschadelijk. Er is geen enkele bijwerking, je kan
ze niet overdoseren en ze werken niet verslavend. Ze kunnen gebruikt worden in combinatie met
andere medicatie of behandelingsvormen, inclusief homeopathie, zonder de werking hiervan te
belemmeren.
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Gebruik van Bach bloesems
Bach bloesem: de dosering
Van de Bach bloesem neem je 6 x 4 druppels
per dag rechtstreeks op de tong. Je mag ze ook
in wat water doen of een ander drankje dat je
graag drinkt. Je neemt de druppeltjes ’s
morgens bij het opstaan, tweemaal in de
voormiddag, tweemaal in de namiddag en ’s
avonds voor het slapen gaan.
Tip: je mag ook 24 druppels in een fles water
doen en deze gedurende de dag opdrinken. De werking zal even sterk zijn.

Hoe lang Bach bloesem innemen?
De beste en blijvende resultaten bekom je met een kuur van 3 maand. De eerste resultaten zie je al
na een paar dagen of weken, afhankelijk van de ernst van de klacht. Met 1 flesje doe je ongeveer 1
maand.

Inname van Bach bloesem bij kinderen
Bij baby’s en kleine kinderen kan je de druppels mengen in hun eten of in hun papfles. Bij
borstvoeding kan de moeder zelf de bloesems innemen.
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Bach bloesem mix op maat
De Bach bloesem mix op maat
✓
✓
✓
✓

Samenstelling voor jou persoonlijk
Op basis van je klachten en karakter
Bach bloesem wordt door Tom uitgekozen
Geeft snel en goed resultaat

Wat is een Bach bloesem op maat?
Een Bach bloesem op maat is een mengeling van
verschillende Bach bloesems die perfect aansluiten bij je klacht en persoonlijkheid. Op basis van een
beschrijving van je karakter en je klachten worden de juiste Bach bloesems uitgekozen.

Wanneer kiezen voor een Bach bloesem op maat?
Indien je een gerichte, persoonlijke samenstelling wenst voor je probleem. Dit kan gaan van
emotionele, psychische klachten tot lichamelijke klachten. Voorbeelden zijn bange gevoelens,
gebrek aan zelfvertrouwen, paniek, stress, enz.

Op welke manier kan ik een Bach bloesem op maat verkrijgen?
Heel eenvoudig, je stuurt me mail waarin je jouw karakter beschrijft en de klachten waar je last van
hebt. Na analyse van je mail stuur ik je binnen de 48 uur een antwoord of een Bach bloesem op
maat je kan helpen.

Hoe lang duurt het voor ik een Bach bloesem op maat verkrijg?
Na ontvangst van je bestelling en betaling wordt je Bach bloesem op maat binnen de 2 werkdagen
verstuurd, meestal nog dezelfde dag.

Hoeveel kost advies mij?
Je hoeft niets te betalen voor het advies, enkel de Bach bloesem op maat moet worden betaald.
Klik hier om Bach bloesem “Mix op maat” te bestellen
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Bach Eerste Hulp Remedie
Bach Eerste Hulp Remedie voor
✓
✓
✓
✓

Noodsituaties
Hoge stress
Hevige bange en verontruste gevoelens
Hevige reacties

Wat is Bach Eerste Hulp?
De Bach Eerste Hulp bestaat uit de originele Bach Rescue Remedy met als extra Bach bloesems
White Chestnut en Larch. De White Chestnut en Larch zorgen ervoor dat je minder piekert en je
zelfvertrouwen vergroot. In de Bach Eerste hulp is het alcoholgehalte heel wat lager zodat kids en
zwangere vrouwen het zonder problemen kunnen gebruiken.

In welke gevallen Bach Eerste Hulp gebruiken?
Bach Eerste Hulp wordt gebruikt als je last hebt van emoties die alles overheersen bv. momenten
met veel stress, paniek, hevige bange en verontruste gevoelens, nervositeit, enz.

Gebruik Bach Eerste Hulp
Je gebruikt Bach Eerste Hulp bij momenten met veel stress of schrik. Je doet 4 druppeltjes op je tong
en je mag dit om de 5 à 10 minuten doen tot je rustiger geworden bent. Je mag er zoveel van nemen
als nodig.

Hoe lang mag ik Bach Eerste Hulp gebruiken?
Bach Eerste Hulp blijf je gebruikten tot je emoties die alles overheersen weg zijn. Het wordt wel
maar tijdelijk gebruikt, dus als je emoties blijven overheersen kan je een Bach bloesem op maat
nemen die het probleem oplost. Hiervoor kan je contact met me opnemen.

Bach Eerste Hulp is 100 % veilig
Bach Eerste hulp bestaat uit natuurlijke bloesems die zorgt dat het 100 % veilig is, ook voor zwangere
vrouwen en kids. Bach Eerste Hulp heeft geen bijwerkingen en je kan er geen overdosis van
innemen.

Vragen over Bach Eerste Hulp
Verschil tussen Bach Eerste Hulp en Bach Rescue Remedy uit de winkel
• Bach Eerste Hulp bezit 2 extra bach bloesems. White Chestnut die je minder laat piekeren, en
Larch die zorgt voor een groter zelfvertrouwen
• Zwangere vrouwen en kids kunnen het zonder problemen gebruiken want er zit weinig
alcohol in.
• Het flesje is groter, 50 ml in plaats van 20 ml.
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Waarom is de smaak anders?
Omdat er minder alcohol in de Bach Eerste Hulp zit, is de smaak zachter. Bach Eerste Hulp smaakt
neutraal terwijl de originele Rescue sterk naar alcohol smaakt.
Bach Eerste Hulp niet verkrijgbaar in de winkel
Bach Eerste Hulp wordt niet gecommercialiseerd naar winkels of apotheken. Bach Eerste Hulp is een
eigen bereiding, zorgvuldig met de hand samengesteld waardoor de kwaliteit gegarandeerd is.
Klik hier om Bach bloesem “Eerste hulp remedie” te bestellen
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De 38 Bach bloesems

Bach bloesem nr 1:
Agrimony

Bach bloesem nr 2:
Aspen

Bach bloesem nr 3:
Beech

Bach bloesem nr 4:
Centaury

Bach bloesem nr 5:
Cerato

Bach bloesem nr 6:
Cherry Plum

Bach bloesem nr 7:
Chestnut Bud

Bach bloesem nr 8:
Chicory

Bach bloesem nr 9:
Clematis

Bach bloesem nr 10:
Crab Apple

Bach bloesem nr 11:
Elm

Bach bloesem nr 12:
Gentian

Bach bloesem nr 13:
Gorse

Bach bloesem nr 14:
Heather

Bach bloesem nr 15:
Holly

Bach bloesem nr 16:
Honeysuckle

Bach bloesem nr 17:
Hornbeam

Bach bloesem nr 18:
Impatiens

Bach bloesem nr 19:
Larch

Bach bloesem nr 20:
Mimulus
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Bach bloesem nr 21:
Mustard

Bach bloesem nr 22:
Oak

Bach bloesem nr 23:
Olive

Bach bloesem nr 24:
Pine

Bach bloesem nr 25:
Red Chestnut

Bach bloesem nr 26:
Rock Rose

Bach bloesem nr 27:
Rock Water

Bach bloesem nr 28:
Scleranthus

Bach bloesem nr 29:
Star of Bethlehem

Bach bloesem nr 30:
Sweet Chestnut

Bach bloesem nr 31:
Vervain

Bach bloesem nr 32:
Vine

Bach bloesem nr 33:
Walnut

Bach bloesem nr 34:
Water Violet

Bach bloesem nr 35:
White Chestnut

Bach bloesem nr 36:
Wild Oat

Bach bloesem nr 37:
Wild Rose

Bach bloesem nr 38:
Willow
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Bach bloesem nr 1: Agrimony – Agrimonie – Agrimonia
Eupatoria
Bach bloesem Agrimonie helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

overgevoeligheid voor ruzie en spanningen
zich nodeloos zorgen maken op voorhand
innerlijke spanningen
mentale en lichamelijke kwelling
zorgen verbergen achter een glimlach

Groep V – Overgevoeligheid voor invloeden van anderen

Verberg je zorgen niet langer achter een masker dankzij de Bach bloesem
Agrimonie
Agrimonie is de remedie voor mensen die hun zorgen verbergen achter een masker van
opgewektheid. Mensen met immer een glimlach op het gezicht en met wie het altijd goed gaat.
Inwendig kunnen ze echter veel lijden. De vrienden van een Agrimonie-type zijn vaak de laatsten die
weten dat het niet zo goed met hen gaat.
De Bach bloesem Agrimonie helpt mensen die zich overmatig zorgen maken op voorhand, en met
die zorgen in hun maag zitten. Vaak zijn deze mensen niet graag alleen en zoeken ze manieren om
niet met hun zorgen geconfronteerd te worden. Een uitweg vinden ze in een goed glas wijn of bier of
in uitgaan. Soms gebruiken ze zelfs drugs om toch maar happy te blijven. ‘s Avonds, als ze gaan
slapen, of als ze plots toch alleen zijn, komen hun zorgen terug. Daarom slapen mensen die de Bach
bloesem Agrimonie nodig hebben meestal niet goed, of onrustig; woelen in het bed of knarsetanden,
komt vaak voor.
Agrimonie zorgt ervoor dat je je zorgen niet moet weglachen, maar dat je oprecht met je zorgen kan
lachen. Dat je die kan delen, je kan openstellen, en de confrontaties met je eigen problemen, met
anderen en met spanningen kan aangaan.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Agrimonie:
Dit zijn joviale, opgewekte, grappige mensen die houden van een goede sfeer en gestresseerd raken
door conflicten of ruzie. Om dit te vermijden zouden ze veel uit de weg gaan. In het algemeen
hebben ze veel zorgen en zijn ze gekweld, zowel mentaal als lichamelijk. Ze verbergen die zorgen met
hun grote gevoel voor humor en ze worden daarom meestal als heel goede leuke vrienden
beschouwd. Ze gebruiken vaak overmatig alcohol of drugs als roesmiddel en om zich zorgeloos te
kunnen blijven voelen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Agrimony” te bestellen
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Bach bloesem nr 2: Aspen – Ratelpopulier – Populus tremula
Bach bloesem Ratelpopulier helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

plotse onbenoembare schrik
bang zijn zonder bekende oorzaak
diepe ongerustheid
ongeruste voorgevoelens
fijngevoelig voor wat er in de lucht hangt

Groep I – Angst

Overwin je vage en onverklaarbare bange gedachten dankzij de Bach bloesem
Ratelpopulier
Ratelpopulier wordt gebruikt om je bange gedachten zonder bekende oorzaak te overwinnen.
Wanneer je plots overvallen wordt door bezorgde gevoelens, kan de Bach bloesem Ratelpopulier je
helpen. Het hebben van deze verontrustende gedachten kunnen verstorend werken, een
Ratelpopulier-type kan in paniek raken zonder duidelijke redenen.
Deze bange gevoelens kunnen vaak voorkomen. Als je hier last van hebt, kan je deze gevoelens niet
goed plaatsen. Er is sprake van onheilspellende en dreigende voorgevoelens. Als je deze
ongerustheid ervaart, ben je vaak ook bang om er met anderen over te praten.
De Bach bloesem Ratelpopulier zorgt voor een innerlijk gevoel van vertrouwen en veiligheid. Je
voelt je opnieuw onbevreesd en je durft meer nieuwe ervaringen aan te gaan. Bange gevoelens
zullen verminderen en er ontstaat opnieuw meer levensvreugde.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Ratelpopulier:
Ratelpopulier is voor mensen die vage verontrustende gedachten hebben, waarvoor men geen
verklaring kan geven. De patiënt kan zo bang zijn dat er iets ergs zou kunnen gebeuren, maar men
weet niet wat. Deze onverklaarbare bange gedachten kunnen zowel overdag als ’s nachts aanwezig
zijn. Mensen die hieraan lijden, zijn vaak bang om hierover met anderen te spreken.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Aspen” te bestellen
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Bach bloesem nr 3: Beech – Beuk – Fagus sylvatica
Bach bloesem Beuk helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

toleranter en verdraagzamer zijn
vlug oordelen
minachtende en onverdraagzame kritiek geven
scherp veroordelen
ergernis aan het gedrag van anderen

Groep VII – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Op het juiste moment en op de juiste manier iets ter sprake brengen dankzij de
Bach bloesem Beuk
Mensen die de Bach bloesem Beuk nodig hebben, kunnen weinig begrip kan opbrengen voor de
gebreken van anderen. Er is sprake van weinig verdraagzaamheid en invoelingsvermogen en je
ergert je vaak aan gewoonten en tics van anderen.
Een Beuk-type is iemand die vaak kalm lijkt, maar inwendig heel erg geërgerd is Er is veel - vaak
spottende of minachtende - kritiek op het gedrag van anderen die men kortzichtig of onnozel vindt.
Men ziet zichzelf als perfectionist, terwijl men het moeilijk heeft om te accepteren dat anderen ook
idealen kunnen hebben en hiernaar handelen.
De Bach bloesem Beuk kan je helpen om minder vlug te oordelen en verdraagzamer te zijn tegenover
anderen. Er ontstaat meer begrip, waardoor je beter zal kunnen communiceren. Je aanvaard dat
anderen andere waarden kunnen hebben en hierdoor anders kunnen reageren of handelen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Beuk:
Voor mensen die meer goeds en moois willen zien in alles wat hen omringt. Deze mensen hebben de
behoefte om het goede te zien, hoewel veel slecht schijnt te zijn. Beuk helpt om meer verdraagzaam
en toegevend te zijn, alsook om meer begrip te hebben, voor de diverse wijzen waarop ieder individu
en alle zaken streven naar hun perfectie.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Beech” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl

16

Bach bloesem nr 4: Centaury – Duizendguldenkruid –
Centaurium umbellatum
Bach bloesem Duizendguldenkruid helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

slaafse dienstbaarheid
te zwak zijn
geen ‘neen’ kunnen zeggen
durven opkomen voor jezelf
gebrek aan eigenwaarde

Groep V – Overgevoeligheid voor invloeden van anderen

Durven opkomen voor jezelf dankzij de Bach bloesem Duizendguldenkruid
Een Duizendguldenkruid-type vindt alles goed, staat altijd voor anderen klaar en zijn één en al
vriendelijkheid. Men wil niemand tegenwerken en heeft het hierdoor moeilijk om ‘neen’ te zeggen.
Wanneer je anderen steeds wil helpen, is er kans dat je je overwerkt voelt en hierdoor uitgeput
raakt. Je vindt jezelf dan zwak en voelt minachting tegenover jezelf. Door je zachte aard, wordt je
gemakkelijk overheerst en wordt er vaak misbruik gemaakt van hun goedaardigheid.
De Bach bloesem Duizendguldenkruid kan je helpen om jezelf opnieuw de moeite waard te vinden,
en vandaar uit de kracht te vinden om ‘neen’ te zeggen en om voor jezelf op te komen. De Bach
bloesem Duizendguldenkruid helpt je om jezelf te ontplooien en om gemotiveerd te helpen in plaats
van slaafs te volgen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Duizendguldenkruid:
Dit zijn vriendelijke, rustige mensen die anderen overdreven van dienst willen zijn. Hierbij
overschatten zij hun kracht. Door hun verlangen om te helpen worden ze meer bedienden dan
hulpvaardige helpers. Hun goedhartigheid zorgt ervoor dat men zich zo hard inzet en hierdoor meer
doen dan hun eigen aandeel in het werk. Het gevolg is dat ze hun eigen taak verwaarlozen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Centaury” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 5: Cerato – Loodkruid – Ceratostigma
willmottiana
Bach bloesem Loodkruid helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

te weinig vertrouwen in je intuïtie
twijfel aan je eigen oordeel
voortdurend raad of bevestiging vragen aan anderen
nood hebben aan vertrouwen in je eigen weten
tekort aan innerlijke zekerheid

Groep II – Onzekerheid

Meer vertrouwen in je eigen intuïtie dankzij de Bach bloesem Loodkruid
Deze remedie kan je helpen wanneer je geen vertrouwen hebt in je eigen oordeel. Wanneer je een
besluit moet nemen en hierover vaak praat met anderen om hun raad te vragen om je zekerder te
voelen en bevestiging te krijgen. Loodkruid helpt wanneer je vaak behoefte hebt aan meningen van
anderen om je eigen gedachten duidelijk te krijgen.
De vele informatie die men krijgt door mensen te bevragen, kan ervoor zorgen dat Loodkruid-types
misleid worden en de verkeerde keuze maken. ‘Had ik maar mijn eerste gedacht gevolgd,’ is een zin
die je hen vaak zal horen zeggen. Ondanks dat men te weinig vertrouwen heeft in eigen oordeel en
intuïtie, hebben ze wel vertrouwen om uitdagingen aan te gaan eens ze iets hebben doordacht.
De Bach bloesem Loodkruid kan je helpen om meer innerlijke zekerheid en oordeelsvermogen te
ontwikkelen. Je zal meer vertrouwen in je eigen oordeel krijgen waardoor je meer je eigen intuïtie
zal durven volgen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Loodkruid:
Door te weinig vertrouwen te hebben in zichzelf om hun eigen beslissingen te nemen, vragen ze
steeds raad aan anderen. Deze mensen worden vaak misleid.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Cerato” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 6: Cherry Plum – Kerspruim – Prunus
cerasifera
Bach bloesem Kerspruim helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

schrik om de controle te verliezen
plotse uitbarstingen of zelfbeheersing verliezen
het gevoel dat je op ontploffen staat
bang zijn van jezelf
radeloosheid en uiterste vertwijfeling

Groep I – Angst

Minder schrik hebben om de controle te verliezen dankzij de Bach bloesem
Kerspruim
Kerspruim is de remedie die je kan helpen wanneer je bang bent dat je gek wordt of dat je anderen
of jezelf iets zal aandoen. Het wordt ook gebruikt wanneer je donkere gedachten hebt.
Je kan last hebben van deze gedachten na een lange periode van neerslachtigheid of wanneer je je
veel zorgen hebt gemaakt. Je hebt het gevoel dat je op de rand van een crisis staat of dat je op punt
staat gek te worden.
De Bach bloesem Kerspruim kan je ook helpen wanneer de stemming van plotselinge aard is.
Namelijk op alle momenten dat er geen emotionele controle is. Bijvoorbeeld bij plotselinge
uitbarstingen. Deze Bach bloesem zorgt voor een ontspannen gemoedsrust, openheid en kalmte. Er
zal meer zelfbeheersing ontstaan en het geeft moed om confronterende ervaringen aan te gaan
zonder schrik te hebben om de controle over jezelf te verliezen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Kerspruim:
Wanneer men bang is dat de geest overbelast zal geraken en hierdoor zijn verstand zal verliezen.
Men heeft schrik dat men vreselijke dingen zal doen, die men niet wil en waarvan men weet dat ze
fout zijn. Deze mensen hebben vaak deze gedachten dat ze geneigd zijn dit te doen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Cherry Plum” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 7: Chestnut Bud – Knop van de
Paardenkastanje – Aesculus hippocastanum
Bach bloesem Knop van de Paardenkastanje helpt
bij:
✓
✓
✓
✓
✓

van de hak op de tak springen
niet leren uit gemaakte fouten
onopmerkzaam zijn
voorop lopen in gedachten
snel afgeleid zijn

Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Leren uit vroegere ervaringen dankzij de Bach bloesem Knop van de
Paardenkastanje
Knop van de Paardenkastanje is de remedie die je kan helpen wanneer je de lessen van het leven
niet onder de knie krijgt. Als je niets doet met eerdere ervaringen en steeds dezelfde fouten maakt.
De Bach bloesem Knop van de Paardenkastanje kan je helpen om elke ervaring te onthouden en
hieruit te leren. Hierdoor zou je niet meer lijden onder stress van steeds dezelfde fouten te maken.
Door gebrekkige opmerkzaamheid, innerlijke ongedurigheid en het niet evalueren van de
gebeurtenissen, hervalt men steeds in dezelfde fouten. Het gebruik van de Bach bloesem Knop van
de Paardenkastanje zorgt ervoor dat je makkelijker ervaringen kan verwerken en eruit leren. De
grotere opmerkzaamheid zorgt ervoor dat zaken met volle aandacht kunnen beleefd worden.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Knop van de Paardenkastanje:
Voor mensen die hun waarnemingen en ervaringen te weinig benutten en meer tijd nodig hebben
dan anderen om te leren van de lessen van het dagelijks leven. Deze personen hebben soms
meerdere ervaringen nodig voordat men hun les leert. Bij diverse situaties begaan ze vaak dezelfde
vergissing, terwijl één keer deze fout maken voldoende zou kunnen of moeten zijn. Anderen
observeren zou hen zelfs besparen om die ene fout te maken.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Chestnut Bud” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 8: Chicory – Cichorei – Chicorium intybus
Bach bloesem Cichorei helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

zelfmedelijden
geven om te krijgen
te bemoederend zijn
dankbaarheid, liefde, erkenning zoeken
bindende liefde

Groep VII – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Meer durven loslaten en ruimte geven dankzij de Bach bloesem Cichorei
Deze remedie kan de liefhebbende en aardige ‘moederlijke types’ helpen die neiging hebben om zich
druk te maken en te beschermend te worden. Deze mensen zijn het meest gelukkig wanneer ze zich
nodig voelen, met het gezin om zich heen, om te kunnen helpen en besturen. Deze remedie werkt
ook goed voor kinderen die steeds aandacht willen, de beste willen zijn, en bezitterig zijn over
vriendjes en speelgoed.
Cichorei-types proberen zich vast te klampen aan hun dierbaren. Er ontstaan hierdoor egoïstische en
bezitterige gevoelens en ze voelen zich snel afgewezen en gekwetst. Men neemt een houding aan
van ‘niemand-houdt-van-mij’.
De Bach bloesem Cichorei kan je helpen om los te laten, om te houden van anderen zonder liefde
en aandacht terug te verlangen. Daarnaast zal je jezelf meer erkennen zonder nood aan waardering.
Er zal meer onzelfzuchtige liefde en moederlijke zorg ontstaan.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Cichorei:
Voor mensen die zeer attent zijn op de noden van anderen. Zij zijn geneigd overbezorgd te zijn voor
hun kinderen, familieleden en vrienden. Wat zij verkeerd vinden, wordt voortdurend door hen
gecorrigeerd. Deze mensen verlangen ernaar dat elkeen voor wie ze zorgen, dicht bij hen is.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Chicory” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 9: Clematis - Bosrank - Clematis vitalba
Bach bloesem Bosrank helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

dagdromen
leven in je eigen wereld
verstrooid en onoplettend zijn
vluchten in fantasiewereld
verstrooide professor

Groep III - Onvoldoende interesse in het hier en nu

Actieve belangstelling in hier en nu dankzij de Bach bloesem Bosrank
Een Bosrank-type is vaak creatief en fantaseert graag. Het gevolg hiervan is dat de belangstelling
voor hier en nu ontbreekt, de gedachten bestaan vooral uit hoop en toekomstdromen. De kans
bestaat dat deze persoon in zijn eigen wereld lijkt te zitten, waardoor hij niet beseft van wat erom
hen heen gebeurt. Dit type hoort vooral zonder te luisteren, ziet zonder te kijken en vergeet wat men
zegt of wat er tegen hem gezegd wordt.
De Bach bloesem Bosrank kan je helpen wanneer je je vaak slecht kan concentreren of gauw
verveelt. Deze remedie is ook aangewezen wanneer je afgeleid bent om de werkelijkheid te
ontvluchten.
Bosrank wordt gebruikt bij bewustzijnsverlies, flauwtes en versufte gemoedstoestand. Door het
innemen van Bosrank, kom je terug in een heldere toestand, waardoor je actief kan meewerken
aan herstel.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Bosrank:
Dit is een middel voor de dromers of mensen die slaperig zijn. Voor mensen die geen grote
belangstelling hebben voor het leven. Voor rustige mensen die niet echt gelukkig zijn in hun situatie.
Deze mensen leven meer in de toekomst dan in het heden. Men hoopt op gelukkiger tijden, waarin
hun wensen vervuld zullen worden. Als deze mensen ziek zijn, dan ondernemen sommigen weinig of
niets om te herstellen. Soms wensen ze de dood, hopend op meer geluk of op een mogelijk weerzien
met hun overleden dierbaren.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Clematis” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 10: Crab Apple - Appel - Malus pumila
Bach bloesem Appel helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

minder obsessief en perfectionistisch zijn
fixeren op details
onrein, onzuiver gevoel
drang naar orde en netheid
overdreven reinheidsideaal

Groep VI - Moedeloosheid en wanhoop

Zaken in de juiste proporties ervaren dankzij de Bach bloesem Appel
Appel wordt gezien als dé reinigingsremedie die gebruikt wordt wanneer je een gevoel van walging
hebt voor jezelf, als je eigen spiegelbeeld afkeer oproept, of wanneer je afkeer zou hebben van
voedsel en eten, lichamelijke functies, seks of ziekte. Een intens gevoel van vies zijn overheerst en
er is een sterke drang om zich hiervan te verlossen.
De Bach bloesem Appel kan je helpen wanneer je een hevig gevoel hebt om je steeds te moeten
wassen, omdat je zeker bent dat je op een of andere manier bevuild bent. Wanneer je in huis
overdreven proper bent, of alles op de juiste plaats moet liggen en je je ambetant voelt als dat niet
zo is, behoorlijk veeleisend bent qua hygiëne in het algemeen, een mes en vork ‘onderzoekt’ in een
restaurant voordat je ermee eet, ….
Deze remedie helpt wanneer je gedachten uitsluitend bij alledaagse details zijn dan aan belangrijkere
zaken te denken. Zo zal iemand zich vooral ergeren aan de huiduitslag aan de arm, in plaats van te
denken aan de niet meer te opereren tumor. Deze Bach bloesem helpt om zaken in ware proporties
te zien, waarbij er een gevoel van schoon- en reinheid ontstaat.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Appel:
Deze remedie wordt gebruikt voor reiniging op alle niveaus. Voor hen die het gevoel hebben dat er
iets onzuiver is aan henzelf. Vaak is dit een detail, iets wat niet zo belangrijk is, maar waar men wel
zwaar aan tilt. Voor hen die een ernstige ziekte of kwaal verwaarlozen omdat men te veel gefixeerd is
op een (minder belangrijk) detailaspect. Deze mensen verlangen om zich te bevrijden van wat zij
onrein vinden, wat zij denken dat belangrijk is om genegen te worden. Er ontstaan moedeloosheid
wanneer de verzorging geen resultaat oplevert.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Crab Apple” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 11: Elm - Veldiep - Ulmus procera
Bach bloesem Veldiep helpt bij:
✓ omgaan met een te groot
verantwoordelijkheidsgevoel
✓ tijdelijke uitputting, onzekerheid of ontmoediging
✓ het gevoel overweldigd te zijn door taken
Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Herstel van vertrouwen in eigen draagkracht dankzij de Bach bloesem Veldiep
Veldiep is een remedie voor wie het gevoel heeft dat de druk en verantwoordelijkheid van werk of
andere verplichtingen hun te veel wordt en hierdoor het gevoel krijgt dat men er niet geschikt voor
is. Als de last van de verantwoordelijkheden zich begint op te stapelen, dan wordt dit op termijn
zwaar om te dragen. Een Veldiep-toestand kan hierdoor leiden tot paniek en onvermogen om
hiermee om te gaan.
Wanneer je lijdt onder de druk van de verantwoordelijkheden en het gevoel krijgt dat je het niet
langer aan kan, dan kan dit zorgen voor stress. Vooral wanneer je een belangrijke positie hebt of
wanneer je belangrijke taken moet uitvoeren.
De Bach bloesem Veldiep kan je helpen om terug rust te vinden en om het probleem te kunnen
plaatsen. Je zal zien dat je ook taken kan delegeren, dat je mits gespreid werken er wel geraakt. Als
gevolg hiervan komt je vertrouwen dat weg was, terug.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Veldiep:
Voor mensen die goed werk doen en hun levenstaak volgen. Wanneer men het gevoel heeft dat de
taak die ze opgenomen hebben te moeilijk is en boven de kracht van een mens uitgaat, kan er een
instorting ontstaan.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Elm” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 12: Gentian – Gentiaan – Gentiana
amarella
Bach bloesem Gentiaan helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

ontmoedigd en teleurgesteld zijn
te sceptisch zijn
pessimistisch ingesteld zijn
zwartkijken
twijfelen

Groep II – Onzekerheid

Positief ingesteld zijn dankzij de Bach bloesem Gentiaan
Gentiaan wordt gebruikt bij hopeloosheid en moedeloosheid die plaatsvindt na een teleurstelling.
De teleurstelling kan zo groot zijn dat je je er neerslachtig door voelt.
De Bach bloesem Gentiaan kan je helpen wanneer je twijfelt over je eigen mogelijkheden om te
slagen als er in het begin iets fout gaat, en je de neiging hebt om alle vertrouwen te verliezen. Er
ontstaat meer doorzettingsvermogen en weerbaarheid na een tegenslag.
Deze remedie geeft de moed die nodig is om vol te houden of om het opnieuw te proberen. Door het
innemen van deze Bach bloesem zal je een positieve houding accepteren, waardoor het negatief
denken zal verminderen. Je ontwikkelt veerkracht. Hierdoor zal je veel optimistischer uitdagingen
aangaan, in plaats van zelftwijfel te hebben en neerslachtig te zijn. Het motto van een Gentiaan-type
in balans is ‘het zal me lukken’.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Gentiaan:
Voor mensen die gemakkelijk ontmoedigd zijn. Als een persoon herstelt na ziekte of alles loopt naar
wens, is er maar een kleine vertraging of belemmering nodig om de persoon te laten twijfelen en
moedeloos te maken.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Gentian” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 13: Gorse – Gaspeldoorn – Ulex europaeus
Bach bloesem Gaspeldoorn helpt bij:
✓ verloren hoop of vertrouwen in de mogelijkheden
tot hulp
✓ opnieuw hoop geven
✓ ‘niets kan me nog helpen’
✓ geen hoop meer hebben op een goede afloop
✓ wanhoop en hopeloze vertwijfeling
Groep II – Onzekerheid

Geloof en hoop wordt versterkt dankzij de Bach bloesem Gaspeldoorn
Moedeloosheid kan vlug veranderen in wanhoop. Als iemand zo wanhopig wordt kan men in een
extreme hopeloosheid belanden. Hierdoor lijkt het zinloos om nog eens een kans te grijpen en
opnieuw te proberen na een grote mislukking. Het gevolg is dat een Gaspeldoorn-type niet nog eens
probeert. Wanneer vrienden van dit type aandringen op hulp zoeken, dan zal deze persoon dit wel
doen maar zal duidelijk maken dat hij er niet in gelooft en dat het geen zin heeft om het te proberen.
De Bach bloesem Gaspeldoorn zorgt dat je meer zal geloven in een goede afloop. Het zorgt ervoor
dat je meer kracht hebt om je te blijven inzetten ondanks de tegenslagen of moeilijkheden die je
meemaakt.
Deze remedie helpt om geleidelijk aan weer hoop te krijgen, waardoor je uit een toestand van
mistroostigheid geraakt. Je realiseert je dat niet al je verwachtingen en kansen verkeken zijn.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Gaspeldoorn:
Deze remedie wordt gebruikt in gevallen van uiterste hopeloosheid. Voor mensen die het geloof en
de hoop hebben opgegeven dat er nog iets voor hen gedaan zou kunnen worden. Deze personen
proberen verschillende behandelingsmethoden omdat ze worden overgehaald door anderen of om
hen een plezier te doen. Toch zullen zij iedereen vertellen dat voor hen maar weinig hoop op
verbetering of verlichting is.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Gorse” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 14: Heather – Struikheide – Calluna vulgaris
Bach bloesem Struikheide helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

egocentrisch zijn
niet alleen kunnen zijn
minder te willen praten
het opeisen van alle aandacht
het minder bezig zijn met jezelf

Groep IV – Eenzaamheid

Meer luisteren naar anderen hun verhaal dankzij de Bach bloesem Struikheide
Dr. Bach noemde deze Struikheide-types ‘klevers’, omdat ze graag dicht bij iemand staan om de
persoon ‘onder vier ogen’ te spreken. Hierbij raken ze de persoon graag aan, zoals porren in de zij of
de arm beetnemen, om de aandacht vast te houden.
Deze remedie wordt gebruikt wanneer je volledig opgaat in jezelf en vooral bezig bent bent met je
eigen problemen. Als je aan niets anders kan denken, kan Struikheide je hierbij helpen. Daarnaast
kan deze Bach bloesem je steun bieden wanneer je niet alleen kan zijn, wanneer je anderen hun
gezelschap nodig hebt.
De Bach bloesem Struikheide kan je helpen om beter te luisteren naar het verhaal van anderen. Je
zal hulpvaardiger zijn en je empathisch vermogen wordt vergroot. Hierdoor zal je je minder
eenzaam voelen, mensen voelen zich gehoord door jou en zoeken je opnieuw op. Deze Bach bloesem
helpt om je gedachten te verzetten, waardoor je aandacht kan verdeeld worden over de belangrijke
levensthema’s die zich afspelen rondom jou.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Struikheide:
Struikheide is voor mensen die altijd behoefte hebben aan gezelschap van anderen om met hen te
spreken. Zij worden erg ongeduldig wanneer ze niemand om zich heen hebben. Zij kunnen niet alleen
zijn.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Heather” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 15: Holly – Hulst – Ilex aquifolium
Bach bloesem Hulst helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

jaloersheid en afgunst
leedvermaak
inwendig lijden zonder oorzaak
boosheid, kwaadheid
achterdocht en wantrouwen

Groep V – Overgevoeligheid voor invloeden van anderen

Anderen succes en liefde gunnen dankzij de Bach bloesem Hulst
Hulst is de remedie voor jaloezie, afgunst en achterdocht. Deze emoties kunnen sterk aanwezig zijn
en tot woede-uitbarstingen leiden. Deze Bach bloesem zorgt dat driftbuien verminderen.
De Bach bloesem Hulst kan je helpen wanneer je snel geprikkeld bent, jaloersheid ervaart of wanneer
je wantrouwig bent. Het zorgt ervoor dat je meer empathisch bent en begrip kan opbrengen voor
de situaties die zich rondom jou afspelen.
Deze remedie buigt haat en jaloezie om tot een liefdevol begrip. Er ontstaat allesomvattende liefde
waarbij we aanvaarden wat anderen bereiken in hun leven.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Hulst:
Voor mensen die soms gedachten hebben van jaloezie, afgunst, wraak en achterdocht. Hulst wordt
gebruikt voor de verschillende vormen van ergernis of plagerijen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Holly” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 16: Honeysuckle – Tuinkamperfoelie –
Lonicera caprifolium
Bach bloesem Tuinkamperfoelie helpt bij:
✓
✓
✓
✓

nostalgische vlucht
blijven hangen in de goeie ouwe tijd
het verleden leren loslaten
pijnlijke ervaringen uit het verleden niet kunnen
loslaten
✓ verheerlijken van het verleden, heimwee
Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Het verleden leren loslaten dankzij de Bach bloesem Tuinkamperfoelie
Mensen die blijven hangen in het verleden missen veel van het leven, ze worden geobsedeerd
door vroegere gebeurtenissen. Dit kan gaan van gedachten aan hun kinderjaren tot spijt over
begane fouten of gemiste kansen. Mensen die behoefte hebben aan de Bach bloesem
Tuinkamperfoelie zeggen vaak ‘als er maar’, of besteden al hun tijd en gedachten aan ‘de goeie oude
tijd’.
Wanneer je te vaak bezig bent met het verleden, kan dit zorgen voor een gebrek aan aandacht voor
belangrijke zaken in het heden. Onaangename herinneringen kunnen storend werken, het kan
weerslag hebben op je dromen en nachtmerries.
Tuinkamperfoelie kan je helpen om herinneringen te koesteren zonder daarbij het zicht op de
betekenis van het leven in het heden te verliezen. Je zal je gedachten richten naar het dagelijks
leven en de toekomst, waarbij je het verleden in perspectief kan. Hierdoor kan er worden gedacht
aan ervaringen en herinneringen zonder dat deze domineren. Deze Bach bloesem helpt je om de
nodige stappen vooruit te zetten.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Tuinkamperfoelie:
Voor zij die veel in het verleden leven, dit kan gaan over positieve en negatieve herinneringen. Deze
mensen rekenen er niet op dat ze het ooit gekende geluk nog verder kunnen beleven in het heden en
in de toekomst.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Honeysuckle” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 17: Hornbeam – Haagbeuk – Carpinus
betulus
Bach bloesem Haagbeuk helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

tekort aan innerlijke levendigheid
maandagmorgengevoel
geestelijke uitputting
moe en futloos zijn
de nood aan startkracht

Groep II – Onzekerheid

Een frisse startkracht en innerlijke levendigheid dankzij de Bach bloesem Haagbeuk
Een Haagbeuk-type beleeft eerder moeheid bij het idee wat je moet gaan doen, dan moeheid door
iets gedaan te hebben. Het zorgt voor treuzelend gedrag en het maakt dat het werk dat ooit plezier
gaf, nu een karwei wordt.
Dit maandagochtendgevoel komt vaak voor aan het begin van de taak. Als je eenmaal begint met de
dagelijkse routine of met de taak, verdwijnt het gevoel vanzelf.
De Bach bloesem Haagbeuk is de remedie die je emotionele kracht geeft wanneer je opziet tegen
de startende dag of wanneer je geen enthousiasme kan opbrengen voor een taak die je moet
doen. Er ontstaat opnieuw meer belangstelling voor de zaken die je moet uitvoeren.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Haagbeuk:
Voor zij die het gevoel hebben mentaal of lichamelijk niet sterk genoeg zijn om de last van het leven
die zij ervaren, te dragen. Het dagelijks leven lijkt teveel te vragen om te volbrengen, hoewel het lukt
om hun taak te vervullen. Voor hen die geloven dat ze sterker dienen te worden, mentaal of
lichamelijk, voordat ze hun taak rustig en gemakkelijk kunnen afwerken.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Hornbeam” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 18: Impatiens – Reuzenbalsemien –
Impatiens glandulifera
Bach bloesem Reuzenbalsemien helpt bij:
✓
✓
✓
✓

onrust
ongeduld en stress
irritatie bij traagheid
alles snel en efficiënt handelen

Groep IV – Eenzaamheid

Meer rust en geduld dankzij de Bach bloesem Reuzenbalsemien
Reuzenbalsemien is voor het ongeduldige en prikkelbare karakter. Wanneer je dit temperament
hebt zal je vaak snel zijn in denken en handelen. Alles wordt haastig uitgevoerd en men heeft moeite
met wachten.
Een Reuzenbalsemien-type kan grof zijn tegen mensen die traag zijn en komt vaak in de verleiding
om zinnen voor hen af te maken of het werk waarmee ze bezig zijn zelf af te maken. Dit type heeft
een opvallende lichaamstaal, zo zal iemand zenuwachtig kijken op zijn uurwerk wanneer hij gehaast
is.
De Bach bloesem Reuzenbalsemien kan je helpen wanneer je rusteloos, prikkelbaar en wispelturig
bent. Het zorgt voor een beter evenwicht te vinden, zodat je tijd kan nemen om te genieten van
een normaal ritme van je leven. Deze remedie zorgt ook voor een kalmerende werking wanneer er
sprake is van een onverwerkte emotionele gebeurtenis.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Reuzenbalsemien:
Voor mensen die snel denken en handelen. Als zij ziek zijn, willen zij snel genezen. Deze mensen
willen dat alles gedaan wordt zonder aarzelen of uitstel. Deze mensen hebben er moeite mee
geduldig te zijn met mensen die traag zijn, zij vinden dat verkeerd en tijdverspilling. Zij proberen
steeds deze mensen, in alles wat ze doen, sneller te doen handelen. Werken vaak liever ‘alleen’,
zodat ze alles op hun eigen tempo kunnen doen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Impatiens” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 19: Larch – Lariks – Larix decidua
Bach bloesem Lariks helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

gebrek aan zelfvertrouwen
bang zijn om te falen
minderwaardig voelen ondanks bekwaamheid
gebrek aan initiatief
misplaatste bescheidenheid

Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Meer geloven in jezelf dankzij de Bach bloesem Lariks
Deze remedie is voor mensen die, ook al hebben ze de capaciteiten of vaardigheden, dit niet van
zichzelf geloven. Hierdoor staan ze vaak op de achtergrond en in de schaduw van anderen. Door het
gebrek aan zelfvertrouwen missen ze veel kansen die hen worden aangeboden.
De Bach bloesem Lariks kan je helpen wanneer je te weinig vertrouwen in jezelf hebt en als je vlug
geneigd bent om te zeggen dat je bang bent om te falen.
De Lariks-remedie helpt om meer daadkracht te hebben en meer succesvol te ondernemen. Je zal
geen schrik hebben om fouten te maken, met als gevolg dat je eruit kan leren.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Lariks:
Voor zij die zichzelf minder goed of bekwaam vinden dan anderen in hun omgeving. Deze mensen
verwachten dat ze zullen falen. Zij riskeren niets en zetten zich niet krachtdadig genoeg in om te
slagen. Zij hebben het gevoel nooit succesvol te zullen zijn.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Larch” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 20: Mimulus – Maskerbloem – Mimulus
guttatus
Bach bloesem Maskerbloem helpt bij:
✓ concrete, benoembare en alledaagse bange
gedachten
✓ bang zijn voor bekende zaken (zoals voor de
tandarts, ziek worden, autorijden, …)
✓ verlegenheid en schaamte
Groep I – Angst

Alledaagse bange gedachten verminderen dankzij de Bach bloesem Maskerbloem
Deze remedie zorgt voor meer dapperheid, vertrouwen in gebeurtenissen en een juister begrip van
de realiteit. Het wordt gebruikt wanneer je schrik hebt voor bekende dingen, wanneer je
bijvoorbeeld bang bent om alleen te zijn, om te reizen, voor de dood of om ziek te worden.
Een Maskerbloem-type is iemand die vaak wat mensenschuw is, iemand die nerveus bedeesd of
teruggetrokken is. Men houdt niet minder van grote sociale bijeenkomsten of van de uitbundigheid
van anderen die men niet goed kent.
De Bach bloesem Maskerbloem helpt jou wanneer je niet op je gemak bent bij mensen die je niet
kent, vlug bloost of snel stottert. Het geeft je moed om de confrontatie met je schrik aan te gaan.
Wanneer je dit doet, dan zal je schrik minderen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Maskerbloem:
Veel mensen hebben schrik voor concrete, benoembare bange gedachten: ongelukken, ziekte,
armoede, het donker, … Zij verbergen hun schrik en spreken er niet makkelijk over met anderen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Mimulus” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 21: Mustard – Herik – Sinapis arvensis
Bach bloesem Herik helpt bij:
✓
✓
✓
✓

plotse neerslachtigheid
down zijn zonder de oorzaak te kennen
geïsoleerd gevoel
somberheid en zwaarmoedigheid

Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Somberheid en zwaarmoedigheid aanpakken dankzij de Bach bloesem Herik
Soms kan je het gevoel hebben dat je erg down bent, ook al verloopt alles goed. Deze onverwachte
neerslachtigheid kan ook even vlug weer verdwijnen.
Herik is de remedie die kan helpen bij deze soort neerslachtige gevoelens, alsook wanneer je het
gevoel hebt geïsoleerd en afgezonderd te zijn. Je kan zo erg naar binnen gekeerd zijn, dat je niets
meer waarneemt van het hier en nu.
De Bach bloesem Herik kan je helpen bij deze plots opkomende zwaarmoedigheid. Het zorgt voor
opklaring, helderheid en vreugde. Het gevoel van isolement verdwijnt en je kan terug actief
deelnemen aan het leven.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Herik:
Voor mensen die plots overvallen worden door aanvallen van somberheid en wanhoop. Dit kan
gebeuren zonder reden of verklaring. Onder deze toestand is het bijna onmogelijk om gelukkig te
zijn.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Mustard” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 22: Oak – Eik – Quercus robur
Bach bloesem Eik helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

een overdreven plichtsgevoel
onvermoeibaar doorgaan, niet stoppen
het niet opgeven, buigt niet, maar barst
het niet accepteren van de nodige pauzes
meer economisch met je krachten omgaan

Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

De natuurlijke grenzen erkennen en de nodige pauzes accepteren dankzij de Bach
bloesem Eik
Een Eik-type is een vechter, geeft de hoop niet op, zelfs niet wanneer er tegenstand is. Deze persoon
is sterk en betrouwbaar. Er wordt gestreefd vanuit een overdreven plichtsgevoel en men staat
steeds klaar om anderen te helpen. Men wordt vaak gezien als de steunpilaar van het gezin of het
bedrijf. Vaak wordt dit type gevraagd naar advies of troost.
Als je zo’n type bent, wil je niet stoppen met vechten, zelfs niet wanneer je lichaam rust nodig heeft.
Het zijn nochtans deze rustmomenten die zorgen voor nieuwe krachten en een frisse geest om
taken verder uit te voeren.
De Bach bloesem Eik kan je helpen wanneer je behoefte hebt aan het opnieuw opbouwen van je
krachten. Je leert economisch omgaan met je krachten en gunt jezelf pauzes.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Eik:
Voor zij die hard zwoegen en vechten, om gezond te worden of om de taken in het dagelijks leven te
vervullen. Men staakt de inspanningen niet, ook al lijkt hun situatie hopeloos. Wanneer deze mensen
ziek zijn en hierdoor verhinderd worden om hun plichten te vervullen, zijn zij ontevreden.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Oak” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl

35

Bach bloesem nr 23: Olive – Olijf – Olea europaea
Bach bloesem Olijf helpt bij:
✓
✓
✓
✓

helemaal uitgeput zijn
grote lichamelijke en/of geestelijke uitputting
het gevoel hebben dat alles een last is
behoefte hebben aan meer vitaliteit

Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Herstelde energie en meer daadkracht dankzij de Bach bloesem Olijf
De Olijf-remedie is voor mensen die totaal op zijn. Deze uitputting is het gevolg van te veel werk of
overspannenheid. Als hun krachten eenmaal uitgeput zijn, wordt het leven zelf zwaar. Er wordt geen
plezier meer ervaren.
Er kan sprake zijn van geestelijke en/of lichamelijke uitputting. Bepaalde levensomstandigheden als
fysieke aandoeningen kunnen zorgen voor een dalend energiepeil.
De Bach bloesem Olijf kan je helpen om de verloren energie terug aan te vullen. Het kan ook
gebruikt worden wanneer je nog zwak en moe voelt na ziekte.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Olijf:
Voor mensen die geestelijk en/of lichamelijk hebben afgezien en zo uitgeput zijn dat zij het gevoel
hebben geen kracht meer hebben tot eender welke inspanning. Het dagelijks leven is voor deze
mensen een zware taak zonder vreugde.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Olive” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 24: Pine – Den – Pinus sylvestris
Bach bloesem Den helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

schuldgevoelens
zelfverwijt
nooit tevreden van jezelf
perfectionisme
echte tekortkomingen erkennen en eruit leren

Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Zichzelf en anderen vergeven dankzij de Bach bloesem Den
Wanneer je voortdurend de schuld aan jezelf geeft, zelfs wanneer het gaat om fouten van anderen,
dan heb je nood aan Den. Er is sprake van zelfverwijten en verontschuldigingen, ook al heb je niets
verkeerds gedaan.
Deze remedie is voor de aanwezige schuldgevoelens, zowel voor zaken uit het verleden als voor
recente gebeurtenissen. Je bent vaak ontevreden met de resultaten en vindt dan ook dat het beter
kon.
De Bach bloesem Den helpt om jezelf te waarderen, jezelf naar waarde te schatten. Je kan tevreden
zijn met wat je doet en hoeft je nergens voor te verantwoorden vanuit schuldgevoel.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Den:
Voor mensen die zichzelf verwijten maken. Zij denken altijd dat ze het beter hadden kunnen doen,
zelfs wanneer zij succes hebben. Deze mensen zijn nooit tevreden over hun behaalde resultaten.
Deze harde werkers lijden veel onder de fouten die zij zichzelf toekennen. Men voelt zich zelfs
verantwoordelijk voor de fouten dat anderen maken.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Pine” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 25: Red Chestnut – Rode Kastanje –
Aesculus carnea
Bach bloesem Rode Kastanje helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

bang zijn dat je dierbaren iets zou overkomen
teveel willen je geliefden beschermen
overbezorgdheid voor geliefden, vrienden, kennissen
overdreven bang zijn om anderen
vrijheid geven aan anderen

Groep I – Angst

Minder overbezorgd zijn om anderen dankzij de Bach bloesem Rode Kastanje
Deze remedie kan je helpen als je bang bent dat je dierbaren iets zal overkomen. Het is normaal dat
je bezorgd bent wanneer je kind nog niet lang zijn rijbewijs heeft of wanneer je ouders een verre reis
moet maken. Maar de schrik van een Rode Kastanje-type is buiten proportie. Zo zal je al het ergste
vrezen als zoon- of dochterlief alleen maar van de glijbaan wil gaan of dat je ze ziek worden als ze
zich niet goed aankleden. Je krijgt pas rust als je dierbaren veilig thuis zijn.
Deze zorgen kunnen zo overdreven zijn dat de mensen die je liefhebt beperkt worden in hun
vrijheid. Het kan zo ver komen dat deze verontrustende gedachten worden doorgegeven aan je
kinderen en hierdoor hun zelfvertrouwen wordt aangetast.
De Bach bloesem Rode Kastanje helpt om schrik juist te ervaren. Hierdoor kan je voor je dierbaren
zorgen zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Rode Kastanje:
Voor zij die bang zijn om andere mensen. Zij maken zich vaak zorgen over hen die zij liefhebben. Men
is bang dat er iets met hen zal gebeuren of dat ze ongelukkig zouden worden.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Red Chestnut” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 26: Rock Rose – Zonneroosje –
Helianthemum nummularium
Bach bloesem Zonneroosje helpt bij:
✓
✓
✓
✓

hevige verontrustende gevoelens
extreme schrik
paniek
verstijfd of verlamd zijn van schrik

Groep I – Angst

Hevige bange verontrustende gedachten en paniek verminderen dankzij de Bach
bloesem Zonneroosje
Zonneroosje is de remedie die gebruikt wordt voor hevige schrik, hele bange gedachten en paniek.
Als je bij het minste hoestje al meteen aan een zware longontsteking denkt of zelfs longkanker, als de
schrik je bij het horen van gierende banden meteen om het hart slaat, als de stress voor een examen
zodanig groot is dat je helemaal blokkeert, dan kan zonneroosje je kalmte brengen.
Je kan verlamd zijn van schrik na een ongeluk of een zware operatie, maar ook wanneer je last hebt
van nachtmerries. Deze remedie zal zorgen voor een rustiger gevoel en een groter
relativeringsvermogen.
Wanneer schrik overgaat in paniek of verschrikking, dan is de Bach bloesem Zonneroosje de beste
remedie. Het zal je helpen om hysterische reacties om te zetten in kalme en heldere handelingen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Zonneroosje:
Deze remedie wordt gebruikt bij noodsituaties zoals bij ongelukken, plots optredende ziekte en
hevige pijn of wanneer iemand erg geschrokken is. Deze grote schrik kan ook zorgen voor paniek bij
anderen in de omgeving.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Rock Rose” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 27: Rock Water – Bronwater
Bach bloesem Bronwater helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

zichzelf verloochenen voor een ideaalbeeld
voorbeeldgedrag stellen ten koste van zichzelf
principiële zelfdiscipline
overdreven perfectionistisch
strenge levenshouding

Groep VII – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Een minder strenge levenshouding dankzij de Bach bloesem Bronwater
Een Bronwater-type is zeer hard tegenover zichzelf, een strakke agenda of een streng dieet volgen
zijn voor dit type niet onbekend.
Je kan zo erg godsdienstig zijn of bepaalde idealen voor ogen hebben dat het je leven kan domineren.
Je streeft zo erg naar hetgeen waarin je gelooft, dat je jezelf zou straffen wanneer je durft afwijken
van het uitgestippelde pad.
Het streven naar perfectie in alles wat je doet, zorgt dat je dit ook van anderen verwacht. Je hebt
niet openlijk kritiek op wat anderen doen, maar toont hun het voorbeeld dat ze moeten volgen. Je
bent een martelaar van je idealen.
De Bach bloesem Bronwater helpt je wanneer je hoge eisen aan jezelf zo strak worden dat je je de
kleinste genoegens in het leven ontzegt. Deze remedie helpt om minder hard te zijn en toegeeflijker
te worden tegenover jezelf.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Bronwater:
Deze mensen leven volgens een zeer nauwgezette levenswijze met starre principes. Zij vinden dat
vreugde en genot hun zouden kunnen verstoren tijdens hun werk. Deze harde meesters voor zichzelf
wensen gezond, sterk en actief te zijn. Zij zullen alles doen waarvan ze geloven dat dit hiervoor zorgt.
Zij hopen een voorbeeld te zijn voor anderen en dat zij betere mensen zullen worden door het volgen
van hun ideeën.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Rock Water” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 28: Scleranthus – Hardbloem – Scleranthus
annuus
Bach bloesem Hardbloem helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

het niet kunnen maken van keuzes
besluiteloosheid
knopen doorhakken als je blijft twijfelen
stemmingswisselingen
nood aan innerlijk evenwicht

Groep II – Onzekerheid

Knopen doorhakken en keuzes maken dankzij de Bach bloesem Hardbloem
Een Hardbloem-type heeft vaak te maken met dilemma’s tijdens het maken van keuzes. Zelfs na
het nemen van een keuze blijft er steeds twijfel. Door dit ‘jo-jo’-denken kunnen er geestelijke
trauma’s ontstaan, want men wil niet praten over zijn problemen. Het worstelen in hun eentje met
hun moeilijkheden kan heel vermoeid worden en uitputtend werken.
Deze remedie helpt je wanneer je lijdt onder emotionele spanningen door onzekerheid en
besluiteloosheid. Dit kan gaan van de dagdagelijkse situaties tot belangrijke beslissingen in het leven.
De Bach bloesem Hardbloem helpt je om te kiezen als je twijfelt tussen diverse mogelijkheden en
ook bij je keuze te blijven. De aanwezige stemmingswisselingen verminderen en er ontstaat meer
een innerlijk evenwicht.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Hardbloem:
Deze mensen zijn niet in staat om te kiezen tussen twee dingen, want beide wordt voor hen als juist
beschouwd. Zij lijden sterk onder het maken van keuzes, maar dragen hun moeilijkheden alleen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Scleranthus” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 29: Star of Bethlehem – Vogelmelk –
Ornitholagum umbellatum
Bach bloesem Vogelmelk helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

onverwerkt verdriet of emotionele pijn
geblokkeerd zijn
verwerken van emotionele gebeurtenis of shock
nood aan troost
gepaste rouw

Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Verdriet en emotionele schok verwerken dankzij de Bach bloesem Vogelmelk
Vogelmelk is de remedie voor de schok door een ongeluk of schokkend nieuws. Het helpt om te
kunnen omgaan met de emotionele pijn.
De Bach bloesem Vogelmelk helpt om de blokkade weg te nemen, om zo de schok onder woorden
te brengen of om te kunnen huilen. Het verzacht de droevige emoties en gedachten, er ontstaat
gepaste rouw om met dit verdriet te kunnen omgaan.
Het kan soms jaren duren vooraleer een shock aan de oppervlakte komt. Deze Bach bloesem kan
worden gegeven terwijl er naar iets anders worden gezocht. De shock kan reeds een lange periode
aanwezig zijn en de oorzaak van de problemen aantonen. De shock krijgt minder impact wanneer
deze onmiddellijk kan aangepakt worden.

Wat Dr. Bach zegt over Vogelmelk:
Deze mensen zijn diep bedroefd en tijdelijk zeer ongelukkig door omstandigheden, zoals het horen
van slecht nieuws, het verlies van een geliefde of de schrik na een ongeluk. Deze remedie zorgt voor
verlichting voor zij die niet willen getroost worden.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Star of Bethlehem” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Bach bloesem nr 30: Sweet Chestnut – Tamme Kastanje –
Castanea sativa
Bach bloesem Tamme Kastanje helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

diepe wanhoop
mensen die het niet meer zien zitten
radeloosheid
diep lijden
gevoel van totaal isolement

Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Diepe wanhoop en radeloosheid aanpakken dankzij de Bach bloesem Tamme
Kastanje
Deze remedie is voor de radeloze wanhoop, wanneer je het gevoel hebt van uitzichtloosheid en
geen licht ziet aan het einde van de tunnel. Je hebt nood aan deze Bach bloesem wanneer je het
gevoel hebt dat het leven je niets meer te bieden heeft behalve verdriet, wanhoop en
gebrokenheid. Je voelt je zo ellendig dat je liefst zou dood gaan, maar je gelooft niet dat de dood je
verlichting zal geven.
De Bach bloesem Tamme Kastanje helpt om de wanhoop te verminderen en opnieuw vertrouwen
te krijgen. Het zal je helpen om weer helderheid en hoop te zien in het leven. Je zal terug openstaan
voor steun en begrip door mensen in je omgeving en je zal de levensstroom aanvaarden.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Tamme Kastanje:
Wanneer mensen die het gevoel hebben dat hun geest of lichaam de grens van
uithoudingsvermogen heeft bereikt en zal breken. Als het lijkt alsof enkel nog de ondergang voor hen
bestemd is.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Sweet Chestnut” te bestellen
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Bach bloesem nr 31: Vervain – IJzerhard – Verbena
officinalis
Bach bloesem IJzerhard helpt bij:
✓ overenthousiast zijn
✓ te veel willen overtuigen, bekeren
✓ sterk rechtvaardigheidsgevoel, opkomen voor de
zwakkere
✓ opdringerige missionaris, wereldverbeteraar
✓ roofbouw op je lichaam door fanatisme
Groep VII – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Passend enthousiasme en zelfbeheersing dankzij de Bach bloesem IJzerhard
Een IJzerhard-type heeft sterke principes en gedragscodes die hij naar voren zal brengen wanneer
hij in een situatie terechtkomt die tegen zijn principes indruist. Men wil dan de ander overtuigen
van zijn manier van denken. Deze enthousiaste mensen weten van geen ophouden als het voor de
goede zaak is. Ze zijn vaak sterk betrokken bij zaken zoals politiek, godsdienst en armoede. Indien ze
geen gehoor vinden of mensen niet kunnen enthousiasmeren voor hun ideeën raken ze gefrustreerd
en voelt men zich machteloos.
Als je een IJzerhard-persoon bent, dan ben je iemand die diverse werken opneemt en heel actief
bezig bent. Er is zoveel enthousiasme, dat je al aan het nadenken bent over de volgende taken. Je
geniet zo van diverse uitdagingen dat je snel te veel opjaagt en niet in staat bent om te
ontspannen.
De Bach bloesem IJzerhard helpt je om af en toe in te tomen en je te beheersen. Door het gebruik
van deze remedie kan je zaken beter loslaten en kan je jezelf meer ontspannen en rust gunnen. Er
ontstaat ook een open uitwisseling met anderen, je zal merken dat je anderen niet moet overtuigen
ten koste van alles.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem IJzerhard:
Voor mensen die zich houden aan strakke principes en ideeën, waarvan ze maar zelden afwijken. Zij
willen iedereen overtuigen van hun levensvisie. Hun sterke wil en moed versterkt hun
overtuigingskracht om anderen hun levensvisie mee te geven. Blijven doorwerken, ook al zijn ze ziek,
lang nadat ze hun plichten hebben nagekomen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Vervain” te bestellen
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Bach bloesem nr 32: Vine – Wijnstok – Vitis vinifera
Bach bloesem Wijnstok helpt bij:
✓
✓
✓
✓

belust zijn op macht
autoritair gedrag
overdreven dominantie
onbuigzaamheid

Groep VII – Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Begripvol leiderschap in plaats van overdreven dominantie dankzij de Bach bloesem
Wijnstok
Deze remedie is voor de zelfverzekerde, dominante karakters of voor de leiders. Deze ambitieuze en
vastberaden types hebben geen schrik om problemen aan te gaan, ze hebben er alle volle
vertrouwen in. Ze zijn zeker van hun eigen mening en nemen beslissingen zonder te aarzelen. Vaak
zijn aardige en zeer behulpzame mensen het slachtoffer van dit type. Kinderen met Wijnstokkarakter zijn veeleisend, agressief en leiders in groepen. In extreme situaties zijn het pestkoppen
tegenover kinderen met een zachter karakter.
Wanneer je anderen aanspreekt met directheid en geen tegenspraak accepteert, dan kan de Bach
bloesem Wijnstok je helpen. Je zal een meer open houding aannemen, een begripvol leiderschap
uitoefenen en minder spreken vanuit autoritair gezag.
De Bach bloesem Wijnstok kan je helpen om minder streng te zijn en meer begrip te hebben voor
anderen hun standpunt en hun minder sterke positie. Deze remedie zal je mooie eigenschappen zelfverzekerdheid en/of leiderscapaciteiten - niet weg nemen. Het helpt vooral wanneer het extreme
van dit karakter de overhand krijgt.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Wijnstok:
Deze zeer bekwame mensen zijn zelfverzekerd en hebben er alle vertrouwen in dat ze zullen slagen.
Door hun zelfzekerheid denken zij dat anderen net zoals zij moeten handelen. Wanneer zij ziek zijn
zullen zij hun verzorgers nog aanwijzingen geven. Deze mensen kunnen in noodgevallen van
onschatbare waarde zijn.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Vine” te bestellen
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Bach bloesem nr 33: Walnut – Walnoot – Juglans regia
Bach bloesem Walnut helpt bij:
✓ verandering en vernieuwing
✓ loslaten van oude patronen
✓ beïnvloedbaar zijn voor sterke meningen van
buitenaf
✓ nieuwe situaties aangaan
✓ twijfel voor een nieuwe start
Groep V – Overgevoeligheid voor invloeden van anderen

Oude gewoonten doorbreken en nieuwe situaties durven aangaan dankzij de Bach
bloesem Walnoot
Walnoot is de remedie voor verandering en vernieuwing. Het kan je helpen wanneer je je weg moet
vinden in een nieuwe baan, nieuw huis, … Het helpt om aan een nieuw hoofdstuk te kunnen
beginnen in je leven.
Wanneer er grote veranderingen gebeuren in je leven, zoals een ontwikkelingsfase van een kind (het
krijgen van tandjes, …), een huwelijk of een verhuizing, dan kan de Bach bloesem Walnoot hulp
bieden.
Je hebt nood aan Walnoot als je een gevoelig persoon bent, die gemakkelijk zijn balans verliest door
verstoorde invloeden. Deze remedie helpt om het gekozen levenspad te blijven volgen en om je
doel voor ogen niet te verliezen. Het beschermt je tegen te sterke ideeën en invloeden van anderen.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Walnoot:
Voor mensen die idealen en ambities hebben en deze realiseren, maar in sommige omstandigheden
deze zouden veranderen door anderen hun enthousiasme of hun meningen. Deze remedie zorgt
voor meer standvastigheid.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Walnut” te bestellen
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Bach bloesem nr 34: Water Violet – Waterviolier – Hottonia
palustris
Bach bloesem Waterviolier helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

ontoegankelijkheid
te weinig contact met je gevoel
trots en gereserveerdheid
onbereikbaarheid en uit de hoogte gedragen
te rationeel gedrag

Groep IV – Eenzaamheid

Minder gereserveerd en afstandelijk zijn dankzij de Bach bloesem Waterviolier
Als je een Waterviolier-type bent, ben je graag op jezelf. Je geeft voorkeur aan meer rustige zaken in
het leven en komt daarom vaak gereserveerd over. Je bent geen groepsmens, niet graag afhankelijk
van anderen, en je motto is: leven en laten leven.
Als anderen zich tot jou wenden voor raad, doe je dat graag, maar steeds vanuit een rationeel en
pragmatisch standpunt, je hebt het moeilijk om empathisch mee te voelen met iemand. Voor jezelf
echter, merk je daar weinig van; er is voor jou helemaal geen probleem. Je krijgt alleen wel vaak te
horen dat je je moeilijk kan inleven, dat mensen je precies niet kunnen peilen, dat je nogal koel bent.
Toegegeven, je hebt ook wel vaak het gevoel dat je net al dat stapje verder staat in je evolutie dan
een ander. Een Waterviolier-type bespreekt daarnaast z’n eigen problemen liever niet, hij zal die zelf
wel oplossen. Er is sprake van een zekere trots en afstandelijke houding.Een waterviolier-type is
bovendien zeer gesteld op zijn privé en komt daarom vaak gesloten over. Deze remedie helpt om
toegankelijker te zijn tegenover anderen en je te durven blootgeven.
De Bach bloesem Waterviolier helpt je om de barrière van afstandelijkheid en koelheid te
doorbreken. Hierdoor verdwijnt je soms arrogante indruk en kom je dichter bij andere mensen. Dat
kan je het gevoel geven niet alleen te zijn.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Waterviolier:
Dit zijn rustige mensen die graag alleen zijn en hun gang gaan. Zij laten anderen met rust.
Waterviolier-types spreken weinig, maar op een vriendelijke manier. Het zijn heel onafhankelijke,
bekwame mensen die veel zelfvertrouwen hebben. Hun rustig karakter is een zegen voor hun
omgeving.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Water Violet” te bestellen
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Bach bloesem nr 35: White Chestnut – Paardenkastanje –
Aesculus hippocastanum
Bach bloesem Paardenkastanje helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

constant piekeren
kwellende gedachten
gedachten die blijven malen
een overactieve, onrustige geest
mentale onhelderheid

Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Mentaal rust ervaren in plaats van kwellende gedachten dankzij de Bach bloesem
Paardenkastanje
Deze remedie wordt gebruikt wanneer je geest door zorgen wordt gekweld of er steeds herhalende
ongewenste gedachten aanwezig zijn. Het is de ‘grammofoonplaat-remedie’ volgens Dr. Bach,
waarbij de constante gedachten of gesprekken blijven ronddraaien in je hoofd.
Het stoppen van deze aanhoudende, kwellende gedachten vraagt zoveel energie, dat je uitgeput
geraakt en het onmogelijk wordt om je te kunnen concentreren.
De Bach bloesem Paardenkastanje helpt je om te kalmeren bij deze gedachten en om weer rust in je
hoofd te brengen. Het zorgt voor mentale helderheid en orde in je geest.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Paardenkastanje:
Voor mensen die vaak last hebben van ongewenste gedachten, ideeën en redeneringen. Meestal op
momenten dat hun interesse voor het heden niet sterk genoeg is om de geest te vervullen. Deze
aanhoudende, hinderlijke gedachten keren vaak terug. Het zorgt voor een mentale kwelling waarbij
er weinig gemoedsrust is. Men kan zich ook weinig concentreren op het werk of genieten van de dag.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “White Chestnut” te bestellen
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Bach bloesem nr 36: Wild Oat – Ruwe Dravik – Bromus
ramosus
Bach bloesem Ruwe Dravik helpt bij:
✓
✓
✓
✓
✓

opnieuw richting in je leven
onvoldaan gevoel, gebrek aan vervulling
het niet vinden van de weg in het leven
zoekend zijn
niet weten wat je écht wil doen

Groep II – Onzekerheid

Doelgericht zijn en zicht op je bestemming krijgen dankzij de Bach bloesem Ruwe
Dravik
Ruwe Dravik is de remedie voor wanneer je het gevoel hebt dat je niet weet welke kant je moet
kiezen. Je bent op zoek naar iets dat je voldoening kan geven. Je bent nog steeds niet tevreden bij de
carrière of leefstijl die je momenteel hebt. Het is niet zozeer dat je twijfelt tussen bepaald opties, je
weet gewoon tout court niet welke richting je uit moet.
Je bent een Ruwe Dravik-type wanneer je onzeker bent als je moet beslissingen nemen wanneer je
‘kruispunten’ in je leven nadert. Als het gaat om dagelijkse keuzes dan heb je geen probleem om te
kiezen, je bent dan vastberaden en je gedachten zijn helder.
De Bach bloesem Ruwe Dravik helpt je om je weg duidelijker te zien, om zo beter je ware roeping te
kunnen volgen. Je krijgt meer zicht op je bestemming en je wordt alert op wat het leven je biedt.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Ruwe Dravik:
Deze mensen streven ernaar om iets te bereiken in hun leven. Voor zij die ervaringen willen opdoen
en genieten van alles wat op hun pad tevoorschijn komt. Zij ervaren moeilijkheden bij het kiezen van
hun carrière. Ondanks de aanwezige ambities, voelen ze geen speciale roeping. Dit kan zorgen voor
een tragere ontwikkeling en ontevredenheid.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Wild Oat” te bestellen
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Bach bloesem nr 37: Wild Rose – Hondsroos – Rosa canina
Bach bloesem Hondsroos helpt bij:
✓ opnieuw motivatie en interesse in het leven
✓ apathie, lusteloosheid
✓ gebrek aan innerlijke motivatie, je leven laten
gebeuren
✓ desinteresse en onverschilligheid
✓ noch ervaren van vreugde of verdriet
Groep III – Onvoldoende interesse in het hier en nu

Opnieuw meer actieve belangstelling in het leven dankzij de Bach bloesem
Hondsroos
Hondsroos is de remedie die gebruikt wordt wanneer je geen enthousiasme of ambitie hebt om iets
in je leven te veranderen, waardoor je verder ploetert zonder enige passie of motivatie. Je hebt de
neiging om apathisch te worden en je terug te trekken van alles en iedereen uit je omgeving. Bij
tegenslag wordt dit gezien als iets dat bij het leven hoort en dat je ermee moet leren leven.
Als je een Hondsroos-type bent, dan kan je je emotioneel afgestompt voelen. Je ervaart geen geluk
of verdriet, je bent niet enthousiast maar ook niet neerslachtig. Dit kan ervoor zorgen dat je een
tekort hebt aan energie en aanmoediging om zaken te ondernemen. Je neemt geen initiatief meer, je
voelt je uitgedoofd.
De Bach bloesem Hondsroos kan je helpen om opnieuw innerlijke enthousiasme voor het leven te
ervaren. Op deze manier kan je terug op tevreden wijze bewust leven in plaats van alles
ongeïnteresseerd voorbij te laten gaan.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Hondsroos:
Dit zijn mensen die zich overal bij neerleggen, bij alles wat er gebeurt en aan het leven
voorbijschuiven. Zij nemen het leven zoals het is, zonder ook maar iets te ondernemen om de
situatie te verbeteren en om opnieuw vreugde te vinden. Deze mensen leveren zich over zonder te
klagen.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Wild Rose” te bestellen
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Bach bloesem nr 38: Willow – Wilg – Salix vitellina
Bach bloesem Wilg helpt bij:
✓
✓
✓
✓

loslaten van verbittering
altijd anderen de schuld geven
wrokkig en verbitterd zijn
het gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn door het
leven
✓ wraakzucht, smeulende kwaadheid
Groep VI – Moedeloosheid en wanhoop

Aanvaarding en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen situatie dankzij de Bach
bloesem Wilg
Wilg is de remedie voor mensen die zo gefixeerd zijn op hun eigen ongelukkig leven, dat ze in hun
ongeluk blijven zitten. Ze maken zich inwendig kwaad dat ze zo slecht behandeld zijn door het leven
en vragen wat ze verkeerd hebben gedaan.
Je hebt nood aan Wilg wanneer je zelfmedelijden hebt, moppert of chagrijnig bent en dat je met
moeite het positieve kan zien wanneer er iets verkeerd loopt. Je kan dan moeilijk vergeven en
vergeten. Als je tegenwerking ervaart, dan houdt je dit voor jezelf en reageer je vaak licht geraakt en
denk je dat het niemand kan schelen wat er met je gebeurd of hoe je je voelt. Je geeft anderen de
schuld van het feit dat je ongelukkig bent.
De Bach bloesem Wilg kan je helpen om het leven optimistischer en positiever te bekijken en aan te
pakken. Je aanvaardt de omstandigheden en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen situatie.

Wat Dr. Bach zegt over de Bach bloesem Wilg:
Voor mensen die hun tegenslag of ongeluk moeilijk aanvaarden zonder te klagen. Zij beoordelen het
leven vooral naar het succes dat het brengt. Deze mensen hebben het gevoel dat zij deze tegenslag
niet verdienen, dat het onrechtvaardig is. Hierdoor worden zij verbitterd. Vaak hebben zij geen
interesse meer in zaken waar ze voordien plezier aan beleefden.
Vrij vertaald vanuit: The Twelve Healers and Other Remedies – Dr. E. Bach
Klik hier om Bach bloesem “Willow” te bestellen
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Bach bloesems bij kinderen

Mix 55: Drukke kinderen
met concentratietekort

Mix 82: Puberteit

Mix 74: Examenstress

Mix 64: Strak gedrag en
moeilijk sociaal contact

Mix 57: Echtscheiding en
kinderen

Mix 66: Neerslachtigheid
bij jongeren

Mix 90: Huilbaby

Mix 76: Pesten op school

Mix 46: Bedplassen
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Mix 55: Drukke kinderen met concentratietekort
De Bach bloesem mix 55 helpt om
✓
✓
✓
✓

Zich beter te concentreren
Rustiger te zijn
Minder snel gefrustreerd te geraken
Beter te kunnen functioneren op school en
op het werk

Drukke kinderen met concentratietekort
Concentratie
Als je drukke kinderen hebt, weet je dat het soms
heel moeilijk is voor hen om de aandacht bij de taak te houden. Ze worden snel afgeleid door andere
prikkels, waardoor ze snel zaken zullen vergeten, problemen hebben met studeren en dingen niet
afwerken. Bach bloesems verhogen de concentratie en zorgen ervoor dat je minder snel afgeleid
bent.
Impulsiviteit
Een druk kind met concentratiekort wordt gekarakteriseerd door een erg impulsief karakter. Ze doen
dingen vooraleer ze nadenken over de gevolgen die hun acties kunnen hebben. Het lijkt wel of het ze
ontbreekt aan innerlijke controle. Hierdoor is het erg moeilijk voor hen om hun gedrag te sturen in
een bewuste richting - alles gebeurt impulsief! De Bach bloesems zorgen ervoor dat je weer controle
krijgt over je gedrag, dat er eerst wordt nagedacht vooraleer te handelen.
Rustiger zijn
Vooral jonge kinderen met concentratietekort zijn voortdurend in beweging. Ze lopen de hele dag
van her naar der, kunnen niet stil blijven zitten op hun stoel en moeten als het ware constant bezig
zijn. Ze zijn de onrust zelve en werken daardoor constant op de zenuwen van de omgeving. Rust en
kalmte is hetgeen Bach bloesems geven waardoor het zowel voor de omgeving als henzelf
aangenamer leven wordt.
Verdraagzamer zijn
Drukke kinderen met concentratietekort zijn snel gefrustreerd. Vooral voor zaken die, naar hun
beleving, te traag vooruit gaan. Alles moet snel gaan en ze hebben moeite met mensen die trager zijn
dan zijzelf. Ze leven als een raket en iedereen die niet meekan werkt op hun systeem. Bach bloesems
geven meer verdraagzaamheid en begrip. Het brengt de nodige rust waardoor men zich minder gaat
ergeren aan de traagheid van anderen.
Klik hier om Bach bloesem mix 55 “Drukke kinderen met concentratietekort” te bestellen
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Mix 82: Puberteit
De Bach bloesem mix 82 helpt om
✓
✓
✓
✓

De weg te vinden in je leven
Minder te rebelleren
Emotionele stabiliteit te geven
Rust en kalmte te brengen in het gemoed

Bach bloesem biedt ondersteuning tijdens
de puberteit
Eigen identiteit opbouwen
Tijdens de puberteit gaat men op zoek naar zichzelf en naar de richting in zijn leven. Je
jongvolwassene gaat op zoek naar een antwoord op de vragen “wie ben ik” en “waar wil ik
naartoe”. Bach bloesem helpt je puber de richting te vinden die past bij zijn leven en zo zijn eigen
identiteit op te bouwen.
Emotionele labiliteit
Twijfelen is een gemoedstoestand die men veel terug ziet komen tijdens de puberteit. Je kind is
zoekende, probeert van alles, zet zich af tegen gevestigde waarden en wil zijn eigen weg vinden.
Onzekerheid en twijfel verstoren vaak de emotionele rust van je puber. Bach bloesem helpt om
emotionele stabiliteit te krijgen en zelfzekerder te worden.
Wisselende stemmingen
Wisselende stemmingen is ook een typisch fenomeen tijdens de puberteit. Het ene moment hebben
ze het gevonden en zijn ze euforisch, het andere moment zijn ze agressief en boos tegen de hele
maatschappij. Bach bloesem helpt om die stemmingswisselingen op te vangen en meer evenwicht te
krijgen in het gevoelsleven.
Minderwaardigheidsgevoel
In de puberteit heeft je tiener soms het gevoel minder te zijn dan anderen. Je tiener wil graag
behoren tot een groep en vindt zichzelf soms dommer, minder interessant of hebben beperktere
mogelijkheden omwille van de maatschappelijke positie van hun ouders. Dit leidt tot een
minderwaardigheidsgevoel en een laag zelfbeeld. Met de Bach bloesems kunnen we dit
minderwaardigheidsgevoel verminderen en het zelfbeeld weer opkrikken.
Opstandigheid
Puberen ofwel rebelleren tegen de maatschappij, hun ouders, gevestigde waarden en normen, is
typisch tijdens de puberteit. Opstandig gedrag en tegen de schenen schoppen van anderen is een
manier om zich een plaats te bemachtigen binnen de volwassenen wereld. Bach bloesem gaat zorgen
dat dit opstandig gedrag niet leidt tot excessen en bieden daarvoor de nodige rust en kalmte in het
gemoed.
Klik hier om Bach bloesem mix 82 “Puberteit” te bestellen
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Mix 74: Examenstress
De Bach bloesem mix 74 helpt om
✓
✓
✓
✓

Kalm en ontspannen te blijven
De moed niet te verliezen na een minder examen
Het geloof in je eigen kunnen te behouden
Minder te piekeren en beter te slapen

Examenstress: Bach bloesem 74 houdt je kalm en
geconcentreerd
Minder piekeren
De stress die examens met zich meebrengen is zo groot dat je
het moeilijk uit je gedachten kan zetten. Het constante
piekeren en zorgen maken putten je uit en verminderen je
concentratievermogen. Bach bloesem helpt die ronddraaiende gedachten stil te leggen en je te
focussen op je leerstof. Daardoor zorgen ze ook voor een goede nachtrust waardoor je niet zo snel
uitgeput geraakt.
Meer zelfvertrouwen
Een gebrek aan zelfvertrouwen is wel de grootste boosdoener bij examens. Je denkt het niet te
kunnen of niet slim genoeg te zijn, waardoor je op voorhand al de handdoek in de ring gooit. Bach
bloesem herstelt het vertrouwen in jezelf en zorgt ervoor dat je voldoende zelfvertrouwen hebt.
Minder nerveus zijn
In de examenperiode is rust en kalmte heel belangrijk. Nervositeit maakt het alleen maar moeilijker
om je te concentreren en de leerstof tot u te nemen. Deze rust en kalmte verkrijg je door het
innemen van de juiste Bach bloesem.
Prikkelbaarheid
Tijdens de examenperiode zijn de meeste studenten vrij prikkelbaar en vlugger op hun tenen
getrapt. Dit komt door de spanning en stress veroorzaakt door de examens. Doordat de Bach
bloesem de stress vermindert en rust brengt zal je ook minder prikkelbaar zijn naar de buitenwereld
toe.
De moed niet laten zakken
Als je een slecht examen gemaakt hebt kan dit sterk doorwegen op je moraal. Je hebt geen zin meer
om verder te doen, je zal toch gezakt zijn. Bach bloesem helpt je de moed samen te rapen en verder
te doen, ondanks het mindere examen.
Klik hier om Bach bloesem mix 74 “Examenstress” te bestellen
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Mix 64: Strak gedrag en moeilijk sociaal contact
De Bach bloesem mix 64 helpt om
✓
✓
✓
✓

Sociaal contact te bevorderen
Gemakkelijker om te gaan met veranderingen
Minder snel te paniekeren
Beter te leren omgaan met stress situaties

Strak gedrag en moeilijk sociaal contact
Contact leggen
Als je in je eigen wereld leeft, heb je moeite met sociaal contact.
Je ben geheel in jezelf gekeerd en bent moeilijk te bereiken. Je
neemt geen initiatief en je vermijd oogcontact. Bach bloesems
kunnen helpen een grotere openheid te creëren naar de
buitenwereld. Zo zal de contactname vlotter verlopen.
Niet paniekeren bij verandering
Als je een persoon bent met strakke gedragingen, heb je meestal stijve gedragspatronen waarvan je
nooit afwijkt. Je hebt het moeilijk met veranderingen zoals veranderen van school, werkomgeving,
een nieuwe televisie, enz. Je hebt veel behoefte aan routine en slaat in paniek als er iets niet is zoals
gewoonlijk. De Bach bloesem mix 64 helpt om gemakkelijker en vlotter om te gaan met nieuwe
zaken. Je hebt minder behoefte om vast te houden aan vertrouwde zaken, kan de dingen
gemakkelijker loslaten en je openstellen voor wat komt.
Stressgevoeligheid
Door een te snelle opvolgingen van indrukken en gebeurtenissen kan je als een persoon met moeilijk
sociaal gedrag heel veel stress ervaren. Het ervaren van die stress kan een inzinking tot gevolg
hebben. De meeste mensen met strakke gedragingen die moeilijk sociaal contact leggen, krijgen in
hun leven te maken met neerslachtigheid. Bach bloesems kunnen de stress verminderen waardoor
de neerslachtigheid minder kans heeft om door te komen.
Neerslachtigheid
Zoals hierboven vermeld, ben je als persoon met strakke gedragingen gevoelig voor stress, waardoor
je makkelijk neerslachtig kan worden. Indien de neerslachtigheid reeds aanwezig is kunnen Bach
bloesems ook veel ondersteuning bieden. Ze zorgen ervoor dat je sneller uit de neerslachtigheid
geraakt en dat de intensiteit minder hevig is.
Klik hier om Bach bloesem mix 64 “Strak gedrag en moeilijk sociaal contact” te bestellen
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Mix 57: Echtscheiding en kinderen
De Bach bloesem mix 57 helpt om
✓
✓
✓
✓

De emotionele schok van de echtscheiding te verwerken
Zich vlotter aan te passen aan de veranderingen
Geen schuldgevoelens te hebben
De boosheid te minderen naar de ouders

Help je kinderen de echtscheiding verwerken
Alles verandert plotseling
Bij een echtscheiding gaat het kind bij één van de ouders inwonen, dus het moet wennen dat vader
en moeder niet meer samen voor hem of haar zorgen. Of bij een echtscheiding met co-ouderschap
moet het leren leven met het wekelijks heen en weer pendelen tussen vader en moeder. Vaak moet
een kind ook verhuizen, dus ook de huiselijke omgeving verandert. Maar ook gewone dingen zoals
samen eten, een verhaaltje voor lezen voor het slapen gaan zijn niet meer hetzelfde. Bach bloesems
zorgen ervoor dat deze veranderingen het kind niet teveel door elkaar schudt en dat het zich vlot
kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
Geen schuldgevoel
Vaak voelt een kind zich schuldig voor de echtscheiding. Ook wanneer de ouders daarvoor geen
aanleiding toe gegeven hebben. Ze dichten zich een grote rol toe aan hetgeen er gebeurd is. Vooral
peuters kunnen de schuld voor de echtscheiding erg naar zich toetrekken. De Bach bloesems gaan dit
schuldgevoel wegnemen en laten inzien dat er geen reden is om zichzelf iets te verwijten.
Bange en verontruste gevoelens
Echtscheiding brengt ongerustheid en een bang gevoel met zich mee. Bang zijn om volledig verlaten
te worden, ongerust zijn om niet meer graag gezien te worden, schrik hebben om aan zijn lot
overgelaten te worden en nog veel meer. De Bach bbloesems zorgen ervoor dat al deze verontruste
gevoelens overspoeld worden door een gevoel van vertrouwen. Ze hebben vertrouwen en hebben
de moed om met de nieuwe situatie om te gaan.
Boosheid en haat
Na de echtscheiding hebben sommige kinderen een boosheid naar de ouders toe. Deze boosheid
houdt vooral verband met het zich in de steek gelaten voelen door één van de ouders. Zeker als de
echtscheiding het gevolg is van een derde persoon die in het spel gekomen is, kan boosheid, tot zelf
diepe haat, de boventoon voeren in de emoties van het kind. De Bach bloesems gaan deze boosheid
of haat ombuigen tot een meer liefdevolle houding.
Schaamte
Ondanks het toch regelmatig voorkomen van echtscheiding schamen veel kinderen zich ervoor. Ze
vinden het moeilijk om er met leeftijdsgenoten over te praten omdat ze er zich voor schamen. Soms
speelt schaamte ook een rol omdat ze op materieel gebied erop achteruit gegaan zijn. De bloesem
mix 57 lost dit schaamtegevoel op en laat inzien dat ze geen reden hebben om zich te schamen over
de echtscheiding van hun ouders.
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Zich niet afzonderen
Daarnaast zien we ook kinderen die zich na een echtscheiding gaan terugtrekken. Ze tonen weinig
emoties, de echtscheiding lijkt hen weinig te raken. Maar meestal is het tegendeel waar. Ze
verwerken de echtscheiding op hun eentje en spreken er met niemand over. Ze gaan zich isoleren en
leven in hun eigen wereldje. Bach bloesems gaan ervoor zorgen dat ze weer sociaal contact leggen
met de omgeving en hun gevoelens ter sprake brengen zodat ze niet verdrongen worden waardoor
dit later aanleiding zou kunnen geven tot ergere problemen.
Schok en verdriet
Soms hebben de kinderen de echtscheiding niet zien aankomen en komt ze als een totale verrassing.
Aangezien ze nooit gedacht hadden dat hun vader en moeder zouden scheiden kan de echtscheiding
een ingrijpende en blijvende invloed betekenen voor het kind. Bach bloesems zorgen voor de
verwerking van deze schok en het verdriet die eraan verbonden is.
Klik hier om Bach bloesem mix 57 “Echtscheiding en kinderen” te bestellen
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Mix 66: Neerslachtigheid bij jongeren
De Bach bloesem mix 66 helpt om
✓
✓
✓
✓

De neerslachtigheid weg te nemen
Een positief zelfbeeld te ontwikkelen
Terug actief deel te nemen aan het leven
Niet in isolement te gaan

Neerslachtigheid bij jongeren oplossen met Bach
bloesem
Onverschilligheid en hangerigheid
Als je als jongere last hebt van neerslachtigheid, ga je dat kunnen merken aan een verandering in je
gedrag. Je wordt hangerig, onverschillig en prikkelbaar. Je vindt alles saai en vervelend. Bach
bloesem mix 66 gaat de zin in het leven weer aanwakkeren en aansporen tot activiteit. Het lusteloos
gedrag zal na verloop van tijd verdwijnen en plaats maken voor actie.
Opvliegend, boos en driftig
Als je als jongere te kampen hebt met neerslachtigheid, voel je je veel humeuriger dan anders. Bij
het minste ben je geraakt en vlieg je boos uit. Soms lijk je wel een echte driftkikker, terwijl je
voorheen misschien net een rustige persoonlijkheid was. De bloesem mix 66 brengt kalmte in het
gemoed waardoor de driftbuien verminderen en de boosheid verdwijnt.
Positief zelfbeeld
De neerslachtigheid komt vaak ook tot uiting in schuldgevoelens en het gevoel tekort te schieten. Je
voelt je mislukt, minderwaardig aan je leeftijdsgenoten en buitengesloten. Ook over je uiterlijk ben je
ongelukkig. Bach bloesem mix 66 plaatst je zelfbeeld in het juiste perspectief en versterkt het geloof
in jezelf.
Zich niet isoleren
Misschien behoor jij wel tot die bepaalde jongeren die zich, als ze zwaarmoedig zijn, zich gaan
afzonderen. Je trekt je terug in je eigen wereldje en verbreekt alle contact met de buitenwereld. Je
gaat misschien wel naar drank of drugs grijpen om je beter te voelen. De Bach bloesems maken dat je
je niet gaat isoleren en het sociaal contact blijft behouden met je vrienden en familie.
Klik hier om Bach bloesem mix 66 “Neerslachtigheid bij jongeren” te bestellen
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Mix 90: Huilbaby
De Bach bloesem mix 90 helpt om
✓ De baby rustiger te maken
✓ De emotionele schok van de geboorte te
verwerken
✓ De baby beter te doen slapen
✓ Overgevoeligheid verminderen

Bach bloesem mix 90 helpt je huilbaby weer te
slapen
Rustiger worden
Vanuit hun onrust duurt het soms een heel eind vooraleer je huilbaby in slaap geraakt. Als ze dan in
slaap zijn komen ze dikwijls meerdere keren per nacht wakker. De Bach bloesem mix 90 brengt rust
waardoor je baby een betere slaap zal hebben.
Ondersteuning voor het verwerken van het geboortetrauma
Voor een baby is geboren worden een spannende gebeurtenis: plots wordt hij uit zijn of haar
vertrouwde omgeving weggerukt en bovendien is mama nu niet meer altijd vlakbij! Onbewust
ervaart elke baby zo een emotionele schok op - ondanks het feit dat we ons hier later niets meer van
herinneren. Dit kan echter aanleiding zijn tot afwijkend slaapgedrag en veelvuldig huilen. Bach
bloesem mix nr. 90 zal uw baby ondersteuning bieden om dit trauma sneller te verwerken.
Aanpassen aan de nieuwe omgeving
In het begin is alles nieuw voor de baby: een wiegje of bedje, vreemde gezichten, rare geluiden, heel
wat nieuwe indrukken om te verwerken. De mix nr 90 zorgt ervoor dat je baby snel gemakkelijk
aanpast aan zijn nieuwe omgeving met als gevolg minder huilbuien en beter slapen.
Overgevoeligheid
Sommige baby's zijn heel gevoelig aan omgevingsprikkels: bij het minste geluidje of de minste
beweging reageren ze al. Deze overgevoeligheid zorgt voor een innerlijke onrust. Bach bloesem mix
nr 90 vermindert deze overgevoeligheid waardoor je baby rustiger wordt en minder heftig reageert
op de prikkels.
Neem bange en verontruste gevoelens weg
Niettegenstaande het feit dat je baby het nog niet kan uitspreken, kan hij of zij ook last hebben van
bange of verontruste gevoelens. Dankzij de Bach bloesems kan je deze gevoelens wegnemen,
waardoor je baby minder last zal hebben van slapeloze momenten en onverklaarbare huilbuien.
Klik hier om Bach bloesem mix 90 “Huilbaby” te bestellen
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Mix 76: Pesten op school
De Bach bloesem mix 76 helpt om
✓
✓
✓
✓

Je gevoel van eigenwaarde te verhogen
Op te komen voor jezelf
Je schrik te overwinnen
Een positieve ingesteldheid te behouden

Pesten op school? Hoe mee omgaan?
Verlies aan zelfvertrouwen
Als je het onderwerp bent van pesten, heeft dit nefaste gevolgen voor je zelfvertrouwen. In eerste
instantie zal je onzeker worden en je minderwaardig voelen. Dit kan op latere leeftijd ernstige
gevolgen hebben op sociaal en relationeel vlak. Bach bloesems helpen het kind om voldoende
vertrouwen en geloof te behouden in zichzelf.
Bange en verontruste gevoelens
Kinderen krijgen plotseling last van ongemakken in de buik of zijn vaker afwezig van school. Dit is
vaak het gevolg van het gepest worden op school. De schrik om naar school te gaan uit zich in
lichamelijk ongemakken waardoor men toch kan thuis blijven. De bloesems helpen om voldoende
kracht en moed te hebben en die bange en verontruste gevoelens te overwinnen.
Neerslachtigheid
Een van de oorzaken van neerslachtigheid bij kinderen is pesten op school. Als pesterijen lang
aanslepen kunnen ze leiden tot neerslachtigheid en in ernstige gevallen kan dit zelf erger worden en
kan men dit jarenlang met zich meedragen. Met de bloesems is het mogelijk om een positieve
ingesteldheid te blijven behouden en je niet te laten meesleuren in negativiteit.
Zich niet schamen voor zichzelf
Slachtoffers praten zelden uit zichzelf over de pesterijen die ze ondergaan. Ze hebben vaak het
gevoel dat hun eigen schuld is. Of ze schamen zich omdat ze niet “populair” zijn. Bach bloesem mix
76 helpen je inzien dat de anderen niet beter zijn en je je niet moet schamen voor jezelf.
Zich niet gaan afzonderen
Veel kinderen die gepest worden op school zonderen zich af. Ze zitten in een hoekje op de
speelplaats, spelen niet mee met de anderen en ontwijken ieder contact. Zo willen ze voorkomen dat
anderen hen gaan pesten. De Bach bloesems gaan deze neiging tot afzonderen afzwakken door hun
zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde op te krikken waardoor ze weer contacten durven
leggen met hun schoolkameraden.
Klik hier om Bach bloesem mix 76 “Pesten op school” te bestellen
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Mix 46: Bedplassen
De Bach bloesem mix 46 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Bedplassen te stoppen
Schrik te verminderen
Innerlijk rustiger te worden
Schok door nare ervaringen te verwerken
Meer zelfvertrouwen te krijgen

Bedplassen? Help je kind met Bach bloesems!
Bange en verontruste gevoelens
Als men op latere leeftijd blijft bedplassen kan dit heel vaak veroorzaakt worden door bange en
verontruste gevoelens. Niet zelden hebben kinderen die bedplassen op latere leeftijd een situatie
meegemaakt die erg beklijvend is voor hen. Bach bloesem mix 46 helpt intense, nare ervaringen en
bange en verontruste gevoelens te verwerken waardoor ze het kind niet meer beïnvloeden.
Overgevoeligheid
Overgevoelige kinderen ervaren overdag alles veel intenser dan andere kinderen. Ze beleven
geluiden, emoties en ook ongemakken veel intenser dan andere kinderen. Niet zelden merkt men dat
hypersensitieve kinderen ’s nachts bedplassen. Dat komt eigenlijk omdat de fel beleefde emoties
’s nachts worden losgelaten, waardoor ook de blaas zich ontspant. Bach bloesems helpen om de
zintuigelijke indrukken beter te filteren en er minder onderhevig aan te zijn.
Minder overspannen zijn
Kinderen die aan bedplassen doen, zijn vaak overspannen. Er worden aan deze kinderen, bewust of
onbewust, hoge eisen gesteld die zij niet kunnen waar maken. Overdag merkt men niets aan deze
kinderen en kunnen zij perfect meedraaien. Als zij ’s nachts dan tot rust komen, ontspannen zij
helemaal. Het negatieve is dat ook hun blaas dan ontspant waardoor zij gaan bedplassen. Dit kan
positief opgelost worden met Bach bloesems. Deze verminderen bewuste en onbewuste spanningen.
Geen schaamte meer voelen
Bedplassen veroorzaakt bij kinderen een gevoel van schaamte. Men wil zeker niet dat hun vriendjes
dit weten en als het toch uitkomt schamen ze zich dood. Als ze dan weer in hun bed geplast hebben
schamen ze zich terug en zo komt men in een vicieuze cirkel terecht. Bach bloesem mix 46 helpt deze
vicieuze cirkel te doorbreken en vermindert het schaamtegevoel.
Positief zelfbeeld
Bedplassen kan bij kinderen leiden tot een verminderd zelfbeeld, ze hebben er geen controle over
en verwijten zichzelf daarvoor. Zo brengen ze zichzelf onder extra spanning wat het bedplassen
dikwijls nog verergert. Bach bloesem mix 46 zorgt ervoor dat ze zichzelf minder gaan verwijten
waardoor hun zelfbeeld positiever wordt.
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Nieuwe situaties
Bedplassen kan ook veroorzaakt worden omdat kinderen in een nieuwe situatie terechtkomen. Er is
bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, het schooljaar gaat opnieuw beginnen, men gaat
verhuizen, mama en papa gaan uit elkaar. Dit zijn allemaal situaties waarvan het kind weet dat ze
invloed op zijn/haar leven zullen hebben. Hierdoor kan het gebeuren dat zij opnieuw gaan
bedplassen. Deze onzekerheid over de toekomst kan met Bach bloesem mix 46 veranderd worden in
een zelfzeker en rustig gevoel.
Klik hier om Bach bloesem mix 46 “Bedplassen” te bestellen
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Bach bloesems bij vrouwen

Mix 51: Ondersteuning bij
afslanken

Mix 69: Zwanger worden

Mix 53: Zwangerschap

Mix 40: Overgang /
Menopauze

Mix 60: Irritatie bij
menstruatie
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Mix 51: Ondersteuning bij afslanken
De Bach bloesem mix 51 helpt om
✓
✓
✓
✓

Te veranderen van eetgewoontes
Te blijven doorzetten
Minder prikkelbaar te zijn
Rustiger te worden

Gezond afvallen? Bach Bloesems ondersteunen je bij het
afvallen
Doorzetten
Diëten levert in het begin dikwijls snel resultaat op en is daarom
gemakkelijk vol te houden. Na verloop van tijd gaan de kilo’s er
minder snel af en vergt het moed om het dieet te blijven volhouden.
Op dat vlak helpt Bach bloesem je om voldoende doorzettingsvermogen op te brengen waardoor
het verwachte resultaat bereikt wordt met het dieet.
Zelfdiscipline
Bepaalde omstandigheden kunnen heel lastig zijn als je gaat afvallen zoals bijvoorbeeld op een
verjaardagsfeestje van je beste vriend. Als je dan, omwille van je dieet, geen champagne mag
drinken levert dat de nodige stress op. Het vereist een ijzersterke zelfdiscipline om op dat moment
niet toe te geven en te volharden in je dieet. Bach bloesem helpt je om de nodige zelfdiscipline aan
de dag te leggen.
Afvallen: ontmoediging bij onvoldoende resultaat
Afvallen vergt inspanning. Als het resultaat niet in verhouding staat tot de geleverde inspanning raak
je snel ontmoedigd. Of als er plotseling een stagnatie is tijdens het dieet, zoals bij het Dukan dieet,
kan twijfel de kop op steken. Bach bloesem geeft je de kracht om ondanks het tijdelijke mindere
resultaat verder te doen met het dieet en niet ontmoedigd te geraken tijdens het afvallen.
Humeurigheid en prikkelbaarheid
Humeurigheid en prikkelbaarheid zijn gemoedstoestanden die vaak optreden als je gaat afvallen. Je
verdraagt niet zoveel, bent vlug boos, de kinderen werken op je zenuwen, kortom je loopt
gespannen rond. Op dit vlak biedt Bach bloesem de nodige kalmte en rust waardoor het afvallen
veel gemoedelijker en minder stresserend verloopt.
Ongeduldig zijn bij het afvallen
Als je het voornemen hebt om af te vallen wil je zo snel mogelijk resultaat zien. Het liefst wil je uw
ideale gewicht binnen de maand bereikt hebben. In de praktijk is het echter zo dat afvallen een
geleidelijk proces is die de nodige tijd vergt. Meestal is men echter heel ongeduldig en kan het niet
rap genoeg gaan. Dit ongeduld kan door middel van Bach bloesem omgebogen worden naar een
vorm van kalmte en geduld. Geduldig zijn en weten dat het beter is geleidelijk aan af te vallen zodat
het resultaat blijvend is in plaats van op korte termijn veel te willen afvallen en nadien de kilo’s even
vlug er weer bij te krijgen.
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Zelfverwijt, schuldgevoelens
Mensen kunnen streng zijn voor zichzelf. Als men zich tijdens een zwak moment toch eens laat gaan
en zich niet houdt aan het dieet kan men last hebben van schuldgevoelens. Deze schuldgevoelens
werken alleen maar stress in de hand die, zoals bewezen is, negatieve invloed heeft op het dieet.
Bach bloesem zorgt ervoor dat deze schuldgevoelens je minder parten gaan spelen.
Stress
Bach bloesems werken in op het emotionele en psychische aspect van de mens. Iemand die een
dieet volgt wordt automatisch geconfronteerd met een reeks aan emoties en gemoedstoestanden.
Stress zal daar zeker deel van uitmaken. Op dat vlak helpt bach bloesem om tijdens het dieet
voldoende kalmte en rust te bewaren waardoor spanning niet de kans heeft om het afvallen
negatief te beïnvloeden.
Klik hier om Bach bloesem mix 51 “Ondersteunt bij afslanken" te bestellen
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Mix 69: Zwanger worden
De Bach bloesem mix 69 helpt om
✓
✓
✓
✓

Geduldig te blijven en de kalmte te bewaren
Blijven erin te geloven
Niet verbitterd te raken
Jaloersheid t.o.v. anderen tegen te gaan

Zwanger worden: Bach bloesem vervult je kinderwens
Ongeduldig zijn
Eenmaal je beslist hebt zwanger te willen worden ben je vol verlangen en wil je zo snel mogelijk
zwanger worden. Dit ongeduld kan een belemmering vormen voor het natuurlijk proces en het
zwanger worden tegenwerken. Dit zorgt voor spanning en irritatie, zowel bij de man als bij de vrouw.
Daarom is het aangewezen om samen, zowel jij als je man, Bach bloesem in te nemen, dit
vermindert de irritatie en helpt je berusten in de natuurlijke gang van zaken.
Teleurstelling
Zwanger worden lukt meestal niet vanaf de eerste maand. Soms gaan er een aantal maanden over
vooraleer je zwanger wordt. Na een paar maanden wordt je ontmoedigd en twijfel je of de kans om
zwanger te worden nog reëel is. Bach bloesem helpt je de twijfel te overwinnen en de moed niet te
laten zakken.
Twijfelen aan zichzelf
Het niet zwanger geraken kan ervoor zorgen dat je overal raad gaat vragen, allerhande medische
artikels gaat lezen en verschillende dokters gaat raadplegen. Je gaat twijfelen aan jezelf en steun
zoeken bij anderen. Bach bloesem geeft je je het geloof terug in uw eigen weten waardoor je leert te
vertrouwen op jezelf in plaats van te twijfelen en overal raad te vragen.
Verbittering
Je ziet dat anderen veel gemakkelijker zwanger worden en begrijpt niet waarom dit niet kan bij jou.
Je hebt het moeilijk om de vreugde te delen die anderen beleven als ze vertellen dat ze zwanger zijn.
Waarom zij en ik niet? Op den duur geraak je verbitterd. Bach bloesem zorgt ervoor dat de
verbittering wegebt en dat je kan delen in de vreugde van de ander. Het verdriet en de verbittering
ruimen plaats voor een gevoel van acceptatie en vreugde in het leven.
Jaloersheid en boosheid
Soms kan een gevoel van jaloersheid of kwaadheid zich meester maken van je. Vooral op momenten
dat je geconfronteerd wordt met mensen die zwanger zijn en het bij jou niet lukt. Deze jaloersheid is
sterker dan jezelf en kan omslaan in een hevige kwaadheid waarbij je je soms sterk moet inhouden
om deze niet op een kwetsende manier te uiten. Bach bloesem helpt je om te gaan met die
jaloersheid, kwaadheid en deze emoties om te buigen tot liefdevolle vriendelijkheid naar anderen
toe.
Klik hier om Bach bloesem mix 69 “Zwanger worden” te bestellen
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Mix 40: Overgang / Menopauze
De Bach bloesem mix 40 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Beter te slapen en minder vermoeid te zijn
Emotioneel stabieler te zijn
Minder snel geïrriteerd te zijn
Je libido te stimuleren
Je gewicht onder controle te houden

Doorkom de menopauze zonder overgangsklachten!
Beter slapen
Heb je ook last van menopauze klachten, zoals opvliegers en
nachtzweet? Lig je ook 's nachts vaak wakker? Dit is een veel
voorkomend probleem: het heeft te maken met de verandering van hormonen. Echter, ook het
piekeren, bange en verontruste gevoelens en zwaarmoedige gedachten zorgen ervoor dat je slecht
en weinig slaapt. Bach bloesem mix 40 menopauze helpt je beter te slapen zodat je minder
vermoeid bent bij het ontwaken.
Geen wisselende stemmingen
Het ene moment ben je vrolijk en blij, dan plots voel je je weer huilerig en down. Dit is heel typisch
en normaal tijdens de menopauze. Bach bloesem mix 40 menopauze helpt je emotioneel in balans te
komen en minder ups en downs te ervaren.
Vitaliteit en levensvreugde
Je hebt nergens zin meer in, je bent moe en je ziet er tegen op om te beginnen aan je werk. Bach
bloesems geven je terug vitaliteit en levensvreugde zodat het leven geen opgave meer is.
Minder geïrriteerd en prikkelbaar
In de menopauze kan je weinig verdragen van anderen. Je bent snel geïrriteerd. Bach bloesem mix
40 menopauze vergroot je draagvlak waardoor je minder snel geïrriteerd geraakt door het gedrag
van anderen.
Geen neerslachtige gevoelens
Alles zwart zien, verlies aan belangstelling, nergens meer plezier aan beleven, het gevoel nutteloos te
zijn, dat zijn allemaal gevoelens die je tijdens de menopauze kan ervaren. Bach bloesem mix 40
menopauze doet die sombere gedachten verdwijnen en laten je het glas halfvol zien in plaats van
halfleeg.
Geen verminderd libido
Dikwijls heb je als vrouw minder zin in sex, het hoeft allemaal niet meer want je beleeft er toch geen
plezier aan. Dit kan soms doorwegen op je relatie. Bach bloesem combinatie 40 menopauze helpt je
een gezond sexueel verlangen te behouden en ook plezier aan het gebeuren te beleven.
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Je gewicht behouden
Je lichaam verandert met ouder worden, zeker tijdens de menopauze. Je moet meer opletten wat je
eet en alles lijkt wel eraan te plakken. Bach bloesem mix 40 menopauze helpen je de discipline op te
brengen om niet teveel te eten en zo je gewicht te behouden.
Minder bange en verontruste gevoelens
Veel vrouwen hebben bange en verontruste gevoelens in de menopauze - misschien jij ook wel!
Deze gevoelens kunnen gaan van vage verontrustheid tot echte hevige reacties. Dikwijls gaan ze
gepaard met een snelle hartslag en eventueel zelfs een snelle oppervlakkige ademhaling. Bach
bloesem mix 40 menopauze brengt rust en zorgt ervoor dat die bange en verontruste gevoelens snel
verminderen.
Gevoel van eigenwaarde
Als vrouw in de menopauze voel je je vaak oud en afgeschreven, mannen kijken liever naar een
jonge, aantrekkelijke vrouw. Door Bach bloesem mix 40 menopauze kan je je gevoel van
eigenwaarde beter behouden en ga je terug geloven in jezelf.
Meer concentratie
Het is verrassend hoe moeilijk het wordt je te concentreren. Het geheugen lijkt een zeef,
verwardheid alom. De Bach bloesem mix 40 menopauze helpt je geheugen fris te houden zodat je
concentratie op peil blijft.
Klik hier om Bach bloesem mix 40 “Overgang / Menopauze” te bestellen
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Mix 53: Zwangerschap
De Bach bloesem mix 53 helpt om
✓
✓
✓
✓

Kalmer en rustiger te zijn
Meer pit en energie te hebben
Minder zorgen te maken
Prikkelbaarheid weg te nemen

Emotioneel tijdens je zwangerschap?
Bach bloesems helpen!
Geen wisselende stemmingen
Zwangerschap en wisselende stemmingen gaan meestal samen. Het ene moment voel je je stralend
en blij en het andere moment ziet je overal problemen en voel je je zelfs zwaar neerslachtig. Je
wordt werkelijk een speelbal van je eigen emoties. Deze situatie is zeer belastend voor jezelf, maar
ook voor je omgeving. Bach bloesems gaan de stemmingswisselingen verminderen en zorgen voor
meer evenwicht waardoor men het gevoel heeft niet meer overgeleverd te zijn aan zijn emoties.
Kalmte en rust
Onder invloed van de wisselende hormonenspiegel kan je tijdens de zwangerschap plots hevige
reacties hebben. Die voelen heel bedreigend aan en je zal merken dat je snel in paniek raakt.
Bepaalde Bach bloesems, die verwerkt zitten in de zwangerschapssamenstelling, zorgen ervoor dat
kalmte en rust de bovenhand krijgen tijdens de zwangerschap.
Geen lusteloosheid
Omwille van de algemene uitputting, vooral tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, heb je
maar weinig zin om iets te doen. Het ontbreekt je aan de nodige vitaliteit en levenskracht waardoor
je meer geleefd wordt dan dat je er daadwerkelijk zelf aan deelneemt. De Bach bloesems zorgen
ervoor dat je, ondanks de moeheid, voldoende vreugde aan het leven beleeft en actief eraan
deelneemt.
Zorgen maken
Tijdens de zwangerschap maken de meeste vrouwen zich overmatig zorgen over de baby in hun
buik, jij misschien ook wel. Je voelt je soms overbezorgd en heel bang dat er eventueel iets zou
mislopen tijdens de zwangerschap. De spanning heeft onbewust ook uitwerking op de foetus en kan
zorgen voor een slechte nachtrust. Wat de bevalling betreft maken ze zich reeds maanden op
voorhand zorgen. Bach bloesems zorgen ervoor dat men de nodige voorzichtigheid toont tijdens de
zwangerschap maar dat er geen bange overbezorgdheid is die de zwangerschap negatief beïnvloedt.
Neerslachtigheid
Meestal is er sprake van wisselende stemmingen, maar het is echter ook mogelijk dat je je
gedurende de ganse zwangerschap meer neerslachtig voelt dan vrolijk. Je sluit je af van de
buitenwereld, hebt geen zin in iets, voelt je zwaarmoedig, vindt het allemaal zinloos… De Bach
bloesems kunnen je helpen door de donkere wolken te verdrijven zodat de zon weer kan schijnen in
jouw leven.
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Verdraagzaamheid
Bepaalde vrouwen zijn tijdens de zwangerschap echt niet te genieten. Misschien ben jij ook wel zo
iemand die kritiek heeft op alles wat je doet en het altijd beter weet. Je kan niks meer verdragen en
wordt slechtgezind bij het minste wat tegenslaat. Daar kunnen de Bach bloesems helpen om
verdraagzamer te zijn en ook de goede bedoelingen te zien van wat de anderen doen.
Klik hier om Bach bloesem mix 53 “Zwangerschap” te bestellen
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Mix 60: Irritatie bij menstruatie
De Bach bloesem mix 60 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Je prikkelbaarheid te verminderen
Stemmingswisselingen te doen verdwijnen
Zich minder bang te voelen
Geen negatieve gevoelens te ondervinden
Geen huilbuien meer te hebben

Irritatie voor menstruatie? Bach bloesem mix 60 helpt!
Prikkelbaarheid
Irritatie voor de menstruatie hangt vaak samen met gevoelens van prikkelbaarheid. Je voelt je snel
geïrriteerd, iedereen werkt op je zenuwen en het liefst van al zou je in een hoekje wegkruipen en
gerust gelaten worden. Dankzij de Bach bloesem mix 60 kan je deze gevoelens makkelijker aan de
kant zetten. Je voelt je rustiger en je ergert je niet meer zo aan de anderen.
Stemmingswisselingen
Stemmingswisselingen, een van de voornaamste kenmerken van voor de menstruatie. Waar je het
ene moment nog vrolijk en opgewekt bent, kan je het volgende moment ongelukkig zijn zonder
aanwijsbare reden. De Bach bloesem mix helpt om deze stemmingswisselingen te onderdrukken
zodat je minder in extremen leeft.
Bange en verontruste gevoelens
Tijdens de periode voor de menstruatie kan je last hebben van onverklaarbare bange en verontruste
gevoelens. Plotseling voel je je niet meer op je gemak, je gaat bang om je heen kijken en dat terwijl
er helemaal niets aan de hand is. Bach bloesem mix 60 kan je helpen om deze bange en verontruste
gevoelens tegen te gaan. Hoewel je in het begin nog wel de neiging tot paniek of stress zal hebben,
zal je rationeel beseffen dat je bange en verontruste gevoelens ongegrond zijn. Na verloop van tijd
zullen de gevoelens zelfs volledig verdwijnen.
Positieve gevoelens
Iets anders waar je last kan van hebben voor de menstruatie zijn de negatieve, soms zelfs echt
zwaarmoedige gevoelens. Je ziet alles zwart in, je ziet nergens nog een lichtpuntje en de hoop is
volledig verdwenen. Sommige vrouwen hebben zelfs geen zin meer om het huis te verlaten! Gelukkig
laten de Bach bloesems je weer de mooie kanten van het leven zien. Niet alles is negatief en zwart,
het leven kan best mooi zijn.
Onverklaarbare huilbuien
Voor de menstruatie of ook tijdens de menstruatie kan je last hebben van huilbuien – hoewel je geen
echte reden kan geven voor dit fenomeen. Dankzij de Bach bloesem mix 60 zullen deze huilbuien
verdwijnen en plaats maken voor een glimlach!
Klik hier om Bach bloesem mix 60 “Irritatie voor menstruatie” te bestellen
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Bach bloesems bij neerslachtigheid

Mix 65: Neerslachtig zijn

Mix 88: Wisselende
stemmingen

Mix 68: Overlijden van
een dierbare

Mix 89: Neerslachtigheid
na geboorte

Mix 92: Neerslachtigheid
tijdens de winter

Mix 93: Liefdesverdriet
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Mix 65: Neerslachtig zijn
De Bach bloesem mix 65 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

De sombere wolken te doen wegtrekken
Weer zin te krijgen in het leven
Minder zorgen te maken en rustiger te worden
Je terug moed en energie te geven
Je gevoel van eigenwaarde te verhogen

Bach bloesem helpt je neerslachtigheid snel en veilig te overwinnen
Neerslachtigheid
Somberheid is misschien wel het belangrijkste kenmerk bij neerslachtigheid. Je leven is gekleurd in
tinten van grijs en zwart. Je beleeft nergens nog lol aan en ziet het vaak niet meer zitten. Bach
bloesem is in staat om op korte tijd weer licht te brengen en de donkere wolken te doen oplossen.
Gebrek aan vitaliteit
Als je neerslachtig bent heb je weinig energie. Zelf neem je nog weinig initiatief. Je bent heel
apathisch en hebt de zin voor het leven verloren. Bach bloesem heeft de eigenschap je vitaliteit
weer op te wekken waardoor het lusteloze gevoel smelt als sneeuw voor de zon.
Concentratieproblemen en vergeetachtigheid
In een neerslachtige stemming kan je jezelf moeilijk lang concentreren. Gevolg is dat je niet alles
opgenomen hebt en veel zaken vergeten bent. Bach bloesem helpt je aanwezig te blijven in het hier
en nu waardoor je alerter wordt.
Zorgen maken
Soms heb je zin om een hele dag niks te doen. Uiterlijk doe je niks maar mentaal zit je constant te
piekeren over van alles en nog wat. Dit zorgt ervoor dat je enorm vermoeid kan zijn ook al heb je
geen fysieke inspanning geleverd. Bach bloesem stopt dit gepieker en zorgt voor mentale rust
waardoor je jezelf ook minder moe zal voelen.
Positieve gedachten
Als je last hebt van zware neerslachtigheid, loop je misschien wel rond met negatieve gedachten.
Deze komen bij momenten naar boven en je moet alert blijven om er niet aan toe te geven. Bach
bloesem lost deze gedachten geleidelijk aan op en als ze nog opkomen ga je er geen belang meer aan
hechten.
Eigenwaarde opkrikken
Het gevoel niets waard te zijn is kenmerkend bij neerslachtigheid. Je eigenwaarde is heel laag en je
hebt nog maar weinig geloof in jezelf. Door dit gebrek aan eigenwaarde, kan je een gebrek aan
zelfvertrouwen en onderneem je praktisch niks meer. Bach bloesem gaat het gevoel van
eigenwaarde opkrikken waardoor je het vertrouwen in jezelf herwint.
Klik hier om Bach bloesem mix 65 “Neerslachtigheid” te bestellen
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Mix 88: Wisselende stemmingen
De Bach bloesem mix 88 helpt om
✓
✓
✓
✓

Minder impulsief te reageren
Kalmer te worden
Zin voor realiteit bij te brengen
Emotioneel stabieler te worden

Last van wisselende stemmingen? Bach
bloesems kunnen je helpen!
Impulsiviteit
Als je wisselende stemmingen hebt, zal je merken
dat je in een neerslachtige periode heel impulsief
handelt. Eerst doen en daarna denken. Dat leidt er
vaak toe dat je dingen doet waar je later spijt van
krijgt. Bach bloesems geven de nodige rust om eerst
bepaalde afwegingen te maken vooraleer te
handelen.
Agressie
Als je een persoon bent met wisselende stemmingen, weet dan dat je nogal opdringerig kan
overkomen. Soms kan dit zelfs uitmonden tot ongehoord agressief gedrag waarbij je jezelf niet meer
onder controle hebt. Door de kalmte en rust dat de bloesems geven zal deze agressie weinig of niet
meer voorkomen.
Realiteitszin
In deze periode heb je vaak een opgepept gevoel van eigenwaarde. Als last hebt van wisselende
stemmingen, ben je rotsvast overtuigd van je gelijk en is het moeilijk om je op andere gedachten te
brengen. Dit leidt tot onredelijk gedrag en spanningen met de omgeving. Bach bloesems zetten aan
tot realiteitszin en laten ruimte voor andermans ideeën.
Gevoelens van wanhoop en pessimisme overwinnen
Als je wisselende stemmingen hebt, zal je in de neerslachtige periode alles zien door een donkere
bril. Je ziet de zin niet in van het leven en voelt je wanhopig. Bach bloesems helpen om de draad
terug op te nemen en de wanhoop te overwinnen.
Meer belangstelling voor werk en hobby’s
Het kost veel moeite om met wisselende stemmingen nog belangstelling te tonen in je werk. Soms
lukt het je nog net om interesse te hebben in je hobby's, maar meestal is dat ook niet veel meer. De
bloesems zorgen ervoor dat de interesse levendig gehouden wordt waardoor dat het werk niet echt
een sleur wordt.
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Onterechte schuldgevoelens
Dikwijls heb je in de neerslachtige fase last van buitensporige schuldgevoelens. Deze zijn meestal
onterecht en wegen sterk door op je. Met de Bach bloesem mix 88 wordt dit zelfverwijt aangepakt
met als resultaat dat je je niet meer schuldig gaat voelen voor zaken waar je niet verantwoordelijk
voor bent.
Klik hier om Bach bloesem mix “Wisselende stemmingen” te bestellen
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Mix 68: Overlijden van een dierbare
De Bach bloesem mix 68 helpt om
✓
✓
✓
✓

De schock te verwerken van het overlijden
Het verdriet te verzachten
De neerslachtigheid tegen te gaan
De dood van de dierbare een plaats te geven

Verlies van een dierbare: Bach bloesem helpt bij de verwerking
Shock
Ook al weet je misschien dat één van je dierbaren binnenkort zal sterven, het moment van de dood
is nog altijd een schokkende ervaring. Dit is zeker het geval bij een plotse dood door bijvoorbeeld
een ongeval. Bach bloesem helpt deze shock te neutraliseren zodat het geen verdere blokkade
vormt voor je dagelijkse functioneren.
Verdriet
Het verdriet bij het verlies van een dierbare kan enorm groot zijn. Sommige mensen hebben het
gevoel het niets aan te kunnen en duwen het weg. Anderen hebben maanden, soms jaren een
missend gevoel in het hart. Bach bloesem helpt het intense verdriet te verwerken waardoor de
lichamelijke gevolgen beperkt blijven.
Woede
Het verlies van een dierbare persoon kan een enorme woede of agressie naar boven brengen.
Meestal is dit een compensatie voor het zware verdriet. De woede kan zich uiten naar de
overledene, de partner, de vrienden of de collega’s op het werk. Bach bloesem helpt deze woede te
kanaliseren en te laten inzien dat woede niets aan de situatie zal veranderen.
Neerslachtigheid
Soms heb je het gevoel in een zwart te vallen na de dood van een dierbare. Het leven heeft geen zin
meer, je hebt constant huilbuien, verwaarloost jezelf en trekt je terug. Bach bloesem helpt om de
nodige interesse te behouden in het leven en je niet te laten wegglijden in negativiteit.
Aanpassen aan een nieuw leven
Het leven is nooit meer hetzelfde na de dood van de dierbare. De overledene had wellicht veel
betekenis als partner, vriend of kind. Deze rollen vallen weg en je komt in een totaal nieuwe situatie
terecht. Het loslaten en aanpassen aan het nieuwe leven kan goed ondersteund worden met Bach
bloesem. Bach bloesem gaat ervoor zorgen dat je u snel thuis voelt in je nieuwe levenspatroon.
Aanvaarden van de dood van de dierbare
Dikwijls blijf je jaren na de dood van je partner, vriend of kind vasthangen aan die persoon. Je kan
hem of haar niet loslaten. Je volledige functioneren wordt er nog door bepaald. Je blijft vasthangen
aan het verleden. Bach bloesem helpt het verleden los te laten en de blik op de toekomst te richten.
Klik hier om Bach bloesem mix 68 “Dood van een dierbare” te bestellen
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Mix 89: Neerslachtigheid na geboorte
De Bach bloesem mix 89 helpt om
✓
✓
✓
✓

Terug zin te krijgen in het leven
In paniek raken voorkomen
Emotionele stabiliteit te handhaven
Bange en verontruste gevoelens te overwinnen

Baby blues? Bach bloesems helpen je er door!
Neerslachtigheid
Als je neerslachtig bent na de geboorte van je kind, loop je rond met sombere gedachten. Je ziet
alles zwart en je bent pessimistisch ingesteld. Je hebt geen zin om iets te doen, je bent apathisch en
lusteloos. De Bach bloesems zorgen ervoor dat de neerslachtigheid omgepoold wordt naar een
luchtigheid en levendigheid. Je ziet het weer zitten en is positief ingesteld.
Niet in paniek raken
Plotseling in paniek raken is typisch tijdens neerslachtigheid na een geboorte. Deze kunnen vrij
hevig zijn en op onverwachte momenten zich uiten. De Bach bloesems zullen deze hevige reacties
temperen door rust en kalmte te brengen.
Schuldgevoelens
Bij neerslachtigheid na je bevalling ben je voortdurend ongelukkig. Je voelt je schuldig en hebt het
gevoel tekort te schieten, je voelt je geen goede moeder. De Bach bloesems helpen je deze
schuldgevoelens te overwinnen en je eigenwaarde te herstellen.
Wisselende stemmingen
Je kan op het ene moment manisch en uitgelaten zijn en het volgende moment heel neerslachtig zijn.
De omgeving heeft geen vat meer op jou en je voelt jezelf een speelbal van je voortdurend
wisselende stemmingen. De bloesemsamenstelling gaat de emoties weer in evenwicht brengen
waardoor je jezelf weer onder controle krijgt.
Bange en verontruste gevoelens
Plotse bange en verontruste gevoelens kunnen de kop opsteken. Zaken waarvoor je vroeger totaal
geen schrik had kunnen je nu de stuipen op het lijf jagen. Bange nervositeit is ook één van de zaken
die voorkomen bij een neerslachtigheid na de bevalling. De Bach bloesem mix 89 gaat ook daarop
werken door de bange en verontruste gevoelens om te buigen in vertrouwen en rust.
Klik hier om Bach bloesem mix 89 “Neerslachtigheid na geboorte” te bestellen
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Mix 92: Neerslachtigheid tijdens de winter
De Bach bloesem mix 92 helpt om
✓
✓
✓
✓

De winterperiode goed gemutst door te komen
Neerslachtigheid tegen te gaan
Verdraagzamer te worden
Meer energie te hebben

Winterblues? Bach bloesems halen je uit je
winterdip!
Neerslachtigheid
Het niet zien zitten, geen interesse hebben in iets, een somber gemoed, lusteloosheid, enz... Het
zijn allemaal gemoedstoestanden die vaak voorkomen in de wintermaanden. Deze kunnen allen
gegroepeerd worden onder de noemer winterblues. Bach bloesem mix 92 kan dit vrij snel
wegwerken en ombuigen tot een optimistische en vrolijke ingesteldheid.
Prikkelbaarheid
Als je last hebt van neerslachtigheid tijdens de winter, ben je vrij gevoelig en prikkelbaar. Je kan
weinig verdragen en je bent vlug geïrriteerd door het gedrag van een ander. De Bach bloesem mix 92
gaat die gevoeligheid minderen waardoor de omgeving minder snel op de “zenuwen” gaat werken.
Minder vermoeid zijn
Tijdens de winter voel je je vaak heel moe en heb je een gebrek aan energie, ook al slaap je soms
meer dan 12 uur per dag. Deze futloosheid zorgt ervoor dat je weinig aandachtig bent en voor de
buitenwereld nogal afwezig lijkt. De Bach bloesems gaan je terug energie geven.
Neiging om zich terug te trekken
Als je neerslachtig bent tijdens de winter heb je de neiging om je terug te trekken en op je eigen
eilandje te gaan leven. Je gaat je afzonderen en vermijdt sociale contacten. Bach bloesem mix 92
gaat ervoor zorgen dat je contact blijft houden met je omgeving zodat je niet nog meer in de put
geraakt.
Klik hier om Bach bloesem mix 92 “Neerslachtigheid tijdens de winter” te bestellen
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Mix 93: Liefdesverdriet
De Bach bloesem mix 93 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Het verdriet te verzachten
Wraakgevoelens en jaloezie te temperen
De teleurstelling op te vangen
Schuldgevoel weg te nemen
Zelfvertrouwen op te krikken

Liefdesverdriet? Bach bloesems kunnen je helpen!
Verdriet
Als er een einde komt je relatie, of die nu lang of kort was, zorgt dit voor een intens verdriet. Je hebt
je ex-geliefde altijd graag gezien en nu moet je deze persoon loslaten. Bach bloesems helpt om je
gebroken hart te helen.
Woede, wraak en jaloezie
Vaak gaat liefdesverdriet gepaard met gevoelens als woede, wraak en jaloezie. De gedachte dat jou
ex-geliefde een nieuwe vriend of vriendin heeft maakt je verdrietig, kwaad en jaloers. Bach
bloesems kunnen je helpen om met deze gevoelens beter overweg te kunnen.
Schuldgevoelens weg nemen
Voel je je als enige persoon schuldig aan de breuk van de relatie? Denk je dat de andere persoon
niets verkeerd gedaan heeft, dat alles gebeurt is omwille van jouw gedrag? Dan is dit een zware last
die op je schouders rust. Bach bloesems zullen je helpen om de schuldgevoelens weg te nemen.
Meer zelfvertrouwen
Als je afgewezen wordt, zal je een serieuze deuk in je zelfvertrouwen ervaren. Je bent niet meer
zeker over jezelf en je hebt schrik om terug aan een nieuwe relatie te beginnen. Gebrek aan
zelfvertrouwen neemt de overhand. Bach bloesem mix 93 kan je helpen om je zelfvertrouwen terug
op te krikken.
Neerslachtig gevoel
Het is vanzelfsprekend dat al deze nare gevoelens ervoor kunnen zorgen dat je in de put zit. Je voelt
je down, het lijkt alsof alles tegen zit en je beleeft geen plezier meer aan je leven. Kortom, je ziet alles
zwart. Bach bloesems kunnen terug kleur brengen in je leven.
Het verleden loslaten
Het is belangrijk dat je na een relatie het verleden leert loslaten. De wereld draait niet alleen maar
om de liefde. Je moet leren om terug je eigen leven op te nemen. Als je een lange relatie achter de
rug hebt is dit zeker niet gemakkelijk. Je bent gewoon om altijd alles met z’n tweetjes te doen en van
de ene dag op de ander moet je alles zelf zien te klaren. Bach bloesems zullen je helpen om terug op
eigen benen te staan en je oude leven weer op te pikken.
Klik hier om Bach bloesem mix 93 “Liefdesverdriet” te bestellen
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Bach bloesems bij stress

Mix 71: Algemene stress

Mix 84: Vrijer ademhalen

Mix 83: Overwerkt zijn

Mix 56: Echtscheiding

Mix 42:
Concentratieproblemen

Mix 43: Spanningen in het
hoofd

Mix 48: Druk en
concentratietekort

Mix 87: Goede nachtrust

Mix 63: Instabiliteit en
impulsiviteit

Mix 47: Meer energie

Mix 41: Libido

Mix 61: Gebrek aan
eetlust
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Mix 77: Hoog sensitiviteit

Mix 94: Spieren en
gewrichten

Mix 96: Bloeddruk

Mix 97: Ondersteuning bij
allergie
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Mix 71: Algemene stress
De Bach bloesem mix 71 helpt om
✓
✓
✓
✓

Innerlijke spanning te verminderen
Beter met stress te kunnen omgaan
Rustiger te worden
Voorkomen dat men zich neerslachtig voelt

Stress, Bach bloesem helpt je er snel vanaf!
Irritatie
Eén van de typische stress klachten is snel geïrriteerd zijn. Je loopt op de toppen van je tenen en je
kan weinig verdragen. Bach bloesem gaat rust brengen en zorgen dat er een grotere tolerantie komt
naar anderen toe.
Nervositeit en ongeduld
Nervositeit en ongeduld zijn ook kenmerkende stress klachten. Alles moet snel vooruit gaan. De
zenuwachtigheid is soms af te leiden uit de manier waarop men zich gedraagt. Bach bloesem zorgt
ervoor dat je geduldiger wordt en minder nerveus.
Niet in paniek raken
In paniek raken is ook typisch als je stress hebt. Plots zie je dat iets niet loopt zoals verwacht en
word je bang en paniekerig. Soms voel je paniek in je opkomen zonder dat daar enige reden voor is.
Met de Bach bloesems gaan we deze paniek neutraliseren zodat je vanzelf kalmer wordt en niet
meer in paniek slaat.
Meer concentratie
Doordat je zoveel aan je hoofd hebt is het moeilijk om er de volle concentratie bij te houden. Je
vergeet bepaalde zaken waardoor je nog meer gestresst geraakt. Bach bloemems helpen je om één
ding per keer aan te pakken en niet vooruit te lopen op de zaken. Dit zorgt ervoor dat je je volle
aandacht bij de zaak houdt.
Neerslachtigheid
Bij stress klachten is de kans groot dat je het op een bepaald moment niet meer ziet zitten. Dan
belandt je in een periode van neerslachtigheid die lange tijd kan aanhouden. Met Bach bloesem
remedies kan je dit voorkomen. Bach bloesem geeft lichtheid en vreugde die deze somberheid doet
wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Klik hier om Bach bloesem mix 71 “Algemene stress” te bestellen
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Mix 84: Vrijer ademhalen
De Bach bloesem mix 84 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spanningen te minderen
Onverwerkte emoties op te lossen
Gepast om te springen met je energie
Schrik en bange gevoelens te overwinnen
Kalmer te worden en je woede te beheersen
Verdriet en leed te verzachten

Vrijer ademhalen dankzij Bach bloesem mix 84
Spanningen
Spanningen en stress zijn de belangrijkste uitlokkende factoren die vrij ademhalen belemmeren.
Deze spanningen kunnen komen van je werk, uit je gezin,... Bach bloesems helpen om spanningen te
milderen en meer rust en kalmte te brengen.
Verdriet
Hevig verdriet kan ook je ademhaling verhinderen. Bach bloesems hebben de eigenschap om
verdriet en leed te verzachten waardoor het je minder emotioneel overhoop haalt.
Woede
Als je je enorm kwaad gemaakt hebt op iemand is de kans veel groter dat je niet meer rustig kunt
ademhalen. Bach bloesems zorgen voor een evenwichtiger gemoed waardoor je minder snel tot een
woede uitbarstingen zal komen.
Schrik
Ook schrik kan nefast zijn voor je ademhaling. Dit is een heel benauwde ervaring is. Bach bloesems
helpen je de schrik te overwinnen en vertrouwen te hebben. Tevens zorgen ze er voor dat de schrik
niet zal uitgroeien tot paniekerig gedrag.
Geen onverwerkte emoties
Een emotionele schok door een nare ervaring in het verleden kan je plots het gevoel geven dat je
niet meer vrij kan ademen. Bach bloesems helpen je nare ervaringen uit het verleden te verwerken,
waardoor ze geen invloed meer kunnen uitoefenen op je huidig functioneren.
Kans op overbelasting verminderen
Misschien heb jij ook wel de neiging teveel hooi op je vork te nemen. Daardoor zal je op den duur
overbelast geraken. Dit kan de oorzaak zijn voor het krijgen van een belemmerde ademhaling. De
Bach bloesem mix 84 gaat je leren gepast om te springen met je energie en op tijd te stoppen
waardoor de kans op overbelasting sterk vermindert.
Klik hier om Bach bloesem mix 84 “Vrijer ademhalen” te bestellen
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Mix 83: Overwerkt zijn
De Bach bloesem mix 83 helpt om
✓ Je negatieve gemoedstoestanden te
overwinnen
✓ Vitaliteit en levenslust terug te brengen
✓ Je eigenwaarde te behouden
✓ Je niet terug te trekken maar actief te
blijven deelnemen

Overwerkt? Tekenen van je werk beu te
zijn?
Verhoogt de concentratie
Als je overwerkt bent put je geen plezier noch voldoening meer uit je werk. Daarom heb je de
grootste moeite om je te concentreren. Bach bloesems helpen je aandacht scherp te houden en je
taken vol aandacht uit te voeren.
Behouden waardigheid
Je hebt het gevoel je werk niet meer goed te doen en ook niet meer aan te kunnen. Wat je vroeger
kon, kan je nu niet meer. Dit zorgt voor een daling van je eigenwaarde en het gevoel nog maar
weinig waard te zijn. De bloesems zorgen dat je jezelf niet de grond inboort en voldoende
waardigheid behoudt.
Sociaal zijn
Wie zich overwerkt heeft, heeft de neiging zich terug te trekken en zich eerder introvert te
gedragen. Je ziet dat je het er niet meer goed vanaf brengt en maakt je onzichtbaar voor de collega’s.
Bach bloesems geven je de kracht om in de situatie te blijven en niet in je schelp terug te trekken.
Interesse in je job
Als je overwerkt bent, zal je merken dat je het soms 's ochtends bij het ontwaken al niet meer ziet
zitten. Alleen al de gedachte aan het werk maakt je ellendig en moe. De Bach bloesems helpen je
om dit "maandagmorgengevoel" te overwinnen en weer interesse te krijgen in de job.
Energie en vitaliteit
Verveling en lusteloosheid zijn typische kenmerken van overwerkt zijn. Je hebt er geen zin meer in
en je verveelt je omdat je geen enthousiasme meer kan opbrengen voor je werk. De bloesems
helpen je de nodige energie en vitaliteit terug te vinden en weer arbeidsvreugde te beleven.
Opgewekt en blij
Overwerkt zijn is een vorm van neerslachtigheid. Gevoelens van zwaarmoedigheid komen dan ook
vaak voor bij overwerkt zijn. Bach bloesem mix 83 helpt om niet ten onder te gaan aan deze
gemoedstoestanden en geleidelijk aan deze sombere gedachten te doen verdwijnen.
Klik hier om Bach bloesem mix 83 “Overwerkt zijn” te bestellen
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Mix 56: Echtscheiding
De Bach bloesem mix 56 helpt om
✓
✓
✓
✓

Het verdriet van de echtscheiding te verwerken
De draad terug op te nemen
Niet neerslachtig te worden
Zich niet schuldig te voelen over de echtscheiding

Echtscheiding verwerken? Bach bloesems
helpen!
Het verdriet te verwerken
Een echtscheiding is het verbreken van een relatie en dit gaat bijna altijd gepaard met verdriet en
leed. De verwerking van dit leed en dit verdriet kan sneller en minder intens verlopen als men
gebruik maakt van Bach bloesems, meer bepaald van Bach bloesem mix 56. De bloesems zijn een zalf
op de emotionele wonde gemaakt door de echtscheiding.
Schuldgevoelens te verminderen
Voel je je verantwoordelijk voor de echtscheiding en ben je geneigd alle schuld op jou te nemen?
Deze last is zwaar om te dragen en soms ook volledig onterecht. Ook naar de kinderen toe kan je je
schuldig voelen. Dit zelfverwijt kan zodanig doorwegen dat je er neerslachtig en zwaarmoedig van
wordt. De Bach bloesem mix 56 echtscheiding zorgt voor een betere acceptatie van het gebeuren en
een vermindering van het schuldgevoel.
Aan te passen aan de nieuwe situatie
Een echtscheiding betekent dikwijls dat je zal moeten verhuizen en in een nieuwe omgeving terecht
zal komen. Daarnaast moet je je leven totaal anders gaan inrichten. Je staat er alleen voor en je bent
verantwoordelijk voor alles. Bach bloesems helpen je om deze overschakeling vlot te maken zodat je
snel de juiste manier vindt om in je nieuwe omgeving en bestaan goed te functioneren.
Onzekerheid over de toekomst te verminderen
Materieel en financieel verandert er veel bij een echtscheiding. Je gaat je zorgen maken over de
toekomst en hoe je het zal redden. Dikwijls steken in die periode bange gevoelens en onzekerheid
de kop op. De Bach bloesems gaan je het nodige zelfvertrouwen geven om de toekomst met
zekerheid tegemoet te treden.
Bezorgdheid over de kinderen te remmen
De kinderen zijn dikwijls het slachtoffer van de echtscheiding. Niet alleen voel je je daar schuldig
over, maar vooral heel bezorgd. Ook naar de verdere opvoeding en het bezoekrecht zijn er dikwijls
bange bezorgdheden. Deze emoties worden gemakkelijk opgepikt door de kinderen. Bach
bloesemmix 56 echtscheiding zal je helpen om met de nodige voorzichtigheid maar vol vertrouwen
in de situatie te staan.
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Het gevoel van het niet meer zien zitten weg te nemen
De emotionele tol die een echtscheiding eist kan heel zwaar zijn. De stress zorgt ervoor dat men het
bij momenten niet meer ziet zitten en neerslachtig wordt. Bach bloesems laten het niet zover komen
en zorgen voor voldoende draagkracht in die moeilijke periode.
Het verleden los te laten
Bij een echtscheiding kan je de neiging hebben te blijven vasthangen aan zaken die gebeurd zijn in
het verleden. Zaken die je door iemand anders zijn aangedaan kunnen de bron zijn van blijvende
ergernis en frustratie. Bach bloesem mix 56 helpt wat er gebeurd is in het verleden los te laten, je te
richten op de toekomst en nog iets te maken van het leven.
Klik hier om Bach bloesem mix 56 “Echtscheiding” te bestellen
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Mix 42: Concentratieproblemen
De Bach bloesem mix 42 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

In het hier en nu te leven
Beter te kunnen concentreren
Alerter te zijn
Minder zaken te vergeten
Planmatiger te werken

Concentratieproblemen? Bach bloesems verbeteren de concentratie!
Minder snel afgeleid
Als je concentratieproblemen hebt, zal je snel afgeleid zijn door beelden en geluiden die niet
belangrijk zijn voor de zaak waarmee je bezig bent. Je bent overgevoelig voor deze zintuigelijke
prikkels waardoor je snel afgeleid bent. Bach bloesem mix 42 helpt je om bij de zaak te blijven en
minder snel afgeleid te worden.
Afwezigheid
Tijdens een gesprek kan je heel afwezig zijn, je hoort de ander wel praten maar het dringt niet echt
tot je door. Het is alsof je in je eigen wereldje leeft. Je hebt dan ook veel fantasie. Bach bloesem mix
42 helpt je om beter te aarden en meer in het hier en nu te staan.
Aandachtiger en alerter zijn
Sleutels, geld of documenten vergeten of verliezen is typisch als je last hebt van verstrooidheid. Je
denkt er gewoon niet aan of bent vergeten waar je iets gelegd hebt. Dit dikwijls tot je eigen ergernis.
Met de Bach bloesem mix 42 zal je aandachtiger en alerter zijn waardoor je minder zaken gaat
vergeten of verliezen.
Slordigheidsfouten maken
Doordat je er moeilijk je gedachten kan bijhouden zie je soms details over het hoofd. Dit maakt dat je
meer foutjes maakt dan anderen, slordigheidsfoutjes zegt men wel eens. De Bach bloesem mix 42
verhoogt je alertheid zodat je de details beter ziet en ook minder foutjes maken.
Problemen met het voltooien van taken
Dikwijls begin je aan iets maar vrij snel verslapt je aandacht en zie je iets nieuws die interessanter
lijkt. Zo kan je wel aan tien zaken beginnen maar geen enkel afwerken. De Bach bloesem mix 42
verhoogt de taakspanning waardoor je jezelf langdurig kan concentreren op één taak en niet
afdwaalt naar iets anders.
Efficiënter werken
Plannen en organiseren is vaak moeilijk omdat er wel altijd iets is die je aandacht trekt waardoor je
afwijkt van je normale planning. Bach bloesems maken dat je minder moeite hebben om je planning
te volgen waardoor je efficiënter gaat werken.
Klik hier om Bach bloesem mix 42 “Concentratieproblemen” te bestellen
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Mix 43: Spanningen in het hoofd
De Bach bloesem mix 43 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓
✓

meer stressbestendig te zijn
minder te piekeren
innerlijk rustiger te worden
beter te slapen
neerslachtige gevoelens tegen te gaan
minder gevoelig te zijn

Spanningen in het hoofd? Bach bloesems helpen!
Stress
Stress wordt het meest vernoemd als belangrijkste oorzaak van spanningen in het hoofd. In de
huidige technologische maatschappij wordt iedereen verwacht altijd en overal onmiddellijk
beschikbaar te zijn en snel te antwoorden op emails of telefoons. Deze verwachtingen leggen een
grote druk op jou en zorgen voor spanningen. Bach bloesem mix 43 verhoogt je stress tolerantie
zodat je de zaken beter aankan en daardoor minder gevoelig wordt aan spanningen.
Minder zorgen en ongerustheid
Het hebben van zorgen of problemen kan spanning met zich meebrengen. Je kan een probleem
hebben waar je geen oplossing voor ziet of in een uitzichtloze situatie zitten. Dit maakt je heel
vatbaar voor allerhande leed. Bach bloesem mix 43 leert je minder zorgen te maken en meer
vertrouwen te hebben in een goede afloop. Je gaat minder piekeren en je meer ontspannen
waardoor de spanning in je hoofd sterk zal verminderen.
Neerslachtige gevoelens
Spanningen in het hoofd gaan vaak samen met neerslachtige gevoelens. Is de neerslachtigheid een
gevolg van de spanningen, of worden de spanningen door de neerslachtigheid veroorzaakt? Dokters
weten het niet. Feit is wel dat neerslachtige gevoelens vaak aanwezig zijn. Bach bloesem mix 43 helpt
je deze negatieve gevoelens tegen te gaan en positief te blijven.
Beter slapen
Slecht slapen kan ook aanleiding geven tot spanningen in het hoofd. Daarom helpt de Bach bloesem
mix 43 je ook beter in te slapen en door te slapen. Als je uitgerust bent zal stress minder vat hebben
op jou.
Minder overgevoeligheid
Dikwijls zijn mensen met hoofd spanningen overgevoelig voor invloeden van buitenaf. Harde
geluiden, fel licht, grote mensen massa's kunnen aanleiding zijn tot het krijgen van spanningen in het
hoofd. Bach bloesems helpen om minder gevoelig te reageren op deze zintuiglijke prikkels.
Klik hier om Bach bloesem mix 43 “Spanningen in het hoofd” te bestellen
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Mix 48: Druk en concentratietekort
De Bach bloesem mix 48 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

innerlijk rustiger te worden
minder snel afgeleid te zijn
meer geordend te werk te gaan
zaken niet uit te stellen
minder impulsief te handelen

Concentratieproblemen? Bach bloesems helpen je concentratie verbeteren!
Organisatie
Typerend voor volwassenen met een concentratietekort is dat men ontzettend moeilijk kan
organiseren. Een planning volgen is zo goed als onmogelijk, waardoor ze zeer chaotisch zijn en allerlei
dingen vergeten. Met Bach bloesems krijgt men meer zelfdiscipline en gaat men op die manier beter
georganiseerd te werk.
Impulsiviteit
Volwassenen die druk zijn en een concentratietekort hebben reageren vaak heel impulsief. Dit kan
er toe leiden dat men op een weinig tactvolle manier overkomt. In allerlei situaties kan deze
impulsiviteit zeer gênant zijn. Bach bloesem mix 48 vermindert dit impulsief handelen en gaat men
meer bedacht te werk.
Minder snel afgeleid zijn
Volwassenen met aandachtstekort zijn heel snel van hun taak afgeleid. Het geringste wat om hen
heen gebeurt, is voldoende om de concentratie op een bepaalde opdracht weg te halen. Bach
bloesem mix 48 helpt hen gefocust te blijven zodat men langer aan eenzelfde opdracht kan
doorwerken.
Alert blijven
Doordat ze met allerlei gedachten in hun hoofd zitten en gemakkelijk afgeleid zijn vergeten ze vaak
dingen zoals sleutels, gsm, handtas maar ook soms belangrijke afspraken. Bach bloesem mix 48 helpt
om met je gedachten erbij te blijven en minder snel zaken te vergeten.
Uitstellen, moeilijk starten
Je moet beginnen aan een opdracht, maar eerst raap je al je spullen samen, ga je zoeken wat je nog
meer nodig hebt, je loopt van hier naar daar. Je stelt uit wat je moet doen en geraakt maar niet van
start. Bach bloesem mix 48 pakt dit uitstel gedrag en laat je sneller starten met je opdracht.
Risico’s nemen
Volwassenen die druk zijn en een concentratietekort hebben zijn constant op zoek naar kicks,
onberekende risico’s. Het gevolg is dat deze mensen vaak betrokken zijn in ongevallen en dat
sporten zoals parachutespringen, bergbeklimmen en snelheidswedstrijden hun voorkeur wegdragen.
Bach bloesem mix 48 brengt rust en zorgt voor een kalmere geest.
Klik hier om Bach bloesem mix 48 “Druk en concentratietekort” te bestellen
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Mix 87: Goede nachtrust
De Bach bloesem mix 87 helpt om
✓
✓
✓
✓

Minder te piekeren
Kalmer te worden
Minder bang en verontrust te zijn
Beter in te slapen en door te slapen

Een goede nachtrust dankzij Bach bloesems
Minder piekeren
Als je wakker ligt is het vaak moeilijk om je gedachten stil te leggen. Als je in bed ligt, blijf je maar
piekeren over van alles en nog wat. Daardoor kan je moeilijk inslapen. Bach bloesems helpen deze
mentale activiteit stil te leggen waardoor je gemakkelijker in slaap zal vallen.
Kalm en rustig worden
Bepaalde mensen zijn heel opgejaagd en gespannen door hun drukke leven. Het werk, het gezin, de
kinderen vergen heel veel. Misschien ben jij ook wel zo iemand, en heb jij het ook moeilijk om ’s
avonds tot rust te komen. Bach bloesems helpen om kalmer en rustiger te worden waardoor je een
betere nachtrust zal hebben.
Geen bange en verontruste gevoelens
Als je van nature uit heel bang en verontrust bent, heb je soms schrik om in te slapen. Je hebt
moeite om je te laten gaan omdat je bang bent voor het onbekende, wat een goede nachtrust in de
war brengt. Ook als je vaak nachtmerries hebt, kan je bang zijn om te gaan slapen. De bloesems
brengen rust en helpen deze bange en verontruste gevoelens te overwinnen waardoor een rustige
slaap mogelijk wordt.
Minder moe zijn
Hoe contradictorisch het ook klinkt: sommige mensen zijn te moe om te kunnen slapen. Als je over
je grenzen van moeidheid heen bent gegaan, kan je soms totaal niet meer slapen. Bach bloesems
helpen om je grenzen te respecteren en op tijd te stoppen met werken zodat je de juiste verhouding
tussen activiteit en rust respecteert.
Overbezorgdheid verminderen
Misschien ben jij ook wel zo iemand die geen rust kan vinden. Je bent overbezorgd over het welzijn
van iedereen die je nauw aan het hart ligt o.a. je kinderen, je partner, je beste vrienden. Je vindt pas
rust als ze weten dat alles goed is met hen en dat ze geen gevaar lopen. Typisch voorbeeld is de
overbezorgde moeder die pas de slaap kan vatten als ze hoort dat haar zoon veilig thuisgekomen is
van een concert of feestje. Bach bloesem mix 87 helpt om deze bange overbezorgdheid te
verminderen en vertrouwen te krijgen dat de ander ook voor zichzelf kan zorgen.
Klik hier om Bach bloesem mix 87 “Goede nachtrust” te kopen
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Mix 63: Instabiliteit en impulsiviteit
De Bach bloesem mix 63 helpt om
✓
✓
✓
✓

Meer gematigd te zijn in je gedrag
Minder explosief te reageren
Geen destructieve gedachten te hebben
De schrik om verlaten te worden te verminderen

Last van instabiliteit en impulsiviteit? Probeer Bach
bloesem mix 63!
Impulsiviteit
Als impulsiviteit in je aard ligt, neem je vaak beslissingen in een
opwelling. Zonder over de gevolgen na te denken verander je van
job, ga je een opleiding volgen of verbreek je je relatie. Deze
impulsiviteit uit zich vaak ook in gebrek aan eetlust,
geldverkwisting en drankmisbruik. Met Bach bloesems kunnen we
deze impulsiviteit ombuigen tot een stilstaan bij de zaken en vanuit een rationele en emotionele
afweging beslissingen nemen.
Kalmte en rust
Als je te instabiel en te impulsief bent, kun je vaak woedend worden zonder dat er een aanleiding is.
Je hebt ook veel moeite om jezelf in de hand te houden en geen domme dingen te doen. De
bloesems gaan kalmte en rust brengen waardoor die woede-uitbarstingen veel verminderen en in
intensiteit afnemen.
Vrolijke gedachten
Als persoon geplaagd door instabiliteit voel je je vaak zo ongelukkig dat je het niet meer ziet zitten.
Veel mensen die hiermee te kampen hebben zijn dan ook enorm neerslachtig. De bloesems zorgen
ervoor dat je terug controle hebt over jezelf en laten de slechte gedachten verdwijnen.
Meer zelfvertrouwen
Mensen die last hebben van instabiliteit en impulsiviteit hebben weinig zelfvertrouwen en een
negatief zelfbeeld. Ze twijfelen constant aan zichzelf en weten niet goed wat ze willen in hun leven.
Bach bloesems ondersteunen het zelfvertrouwen en zo stappen ze vol vertrouwen het leven
tegemoet.
Stemmingswisselingen
Als je instabiel en overimpulsief bent, ben je vaak emotioneel gevoelig. Het geringste kan je uit
evenwicht brengen en vrolijkheid doen omslaan in schrik of enthousiasme in neerslachtigheid,… Met
de Bach bloesems gaan we emotionele stabiliteit geven zodanig dat je niet langer van het ene
uiterste in het andere valt.

https://www.bachbloesemadvies.nl

92

Minder bang om verlaten te worden
Als persoon die hieraan lijdt ben je doodsbang om alleen gelaten te worden. Daarom leg je beslag
op je partner en familie om te voorkomen dat je "verlaten" wordt. Deze schrik om verlaten te
worden, wordt sterk vermindert door Bach bloesem mix 63. Daardoor wordt ook voor de partners
de relatie minder beklemmend.
Klik hier om Bach bloesem mix 63 “Instabiliteit en impulsiviteit” te bestellen
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Mix 47: Meer energie
De Bach bloesem mix 47 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Meer energie te hebben
Je draagkracht te verhogen
Stressbestendiger te zijn
Minder te piekeren
Beter te slapen

Uitgeput en moe? Bach bloesem mix 47 geeft kracht & energie!
Energie en kracht
Je kan je op een bepaald moment aan het einde van je Latijn voelen. Je hebt nergens nog zin in en
alles wat je gevraagd wordt is er teveel aan. Je bent door je reserves heen. Bach bloesem mix 47
geeft je terug energie en kracht en helpt je uit het diepe dal komen.
Extra draagkracht
Zorg moeten dragen voor ouders of voor de kinderen, het alleen moeten dragen van allerlei
huishoudelijke taken. Je hebt als het ware teveel verantwoordelijkheden die op je schouders rusten
en je hebt het gevoel het niet meer te kunnen dragen. Bach bloesems mix 47 helpt je door deze
tijdelijk dip heen en geeft je extra draagkracht.
Beter slapen
Als je slaap tekort komt omdat het niet lukt om in te slapen, dan is het niet meer dan logisch dat je
binnen de kortste keren uitgeput geraakt. Spanningen, stress, zorgen kunnen redenen zjin waardoor
je niet goed slaapt. Bach bloesem mix 47 vermindert spanning en stress waardoor je beter gaat
slapen.
Stress
Stress is één van de belangrijkste factoren die je energiepeil naar beneden haalt. Onze huidige
maatschappij legt een enorme druk op ons waardoor er heel veel mensen dagelijks vermoeid
rondlopen. Bach bloesem mix 47 helpt je stressbestendiger en kalmer te worden waardoor stress
minder impact heeft op jou.
Minder overbezorgdheid
Je kan zodanig bezorgd zijn om je kinderen, je gezin, je familiedat het al jouw energie wegneemt.
Enerzijds is dit een natuurlijk instinct, maar anderzijds kan die overbezorgdheid ervoor zorgen dat je
er zelf aan ten onder gaat. Bach bloesem mix 47 geeft je meer vertrouwen waardoor je niet zo
overbezorgd bent en zaken gemakkelijker los kan laten.
Klik hier om Bach bloesem mix 47 “Meer energie” te bestellen
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Mix 41: Libido
De Bach bloesem mix 41 helpt om
✓
✓
✓
✓

Je libido te stimuleren
Meer te geloven in jezelf
Stress bestendiger te zijn
Een positief zelfbeeld op te bouwen

Libido verhogen? Bach bloesems verhelpen
je laag libido!
Neerslachtigheid
Neerslachtigheid, onverschilligheid, jezelf niet goed voelen in je hoofd. Het spreekt voor zich dat dit
een negatieve invloed heeft op je libido. Bach bloesem ‘libido’ helpt je over je somberheid heen
waardoor je vanzelf weer zin in het leven en seks krijgt.
Meer zelfvertrouwen
Als je al op voorhand denkt dat je gaat mislukken, zal je ook geen zin hebben om eraan te beginnen.
Je libido zal achteruit gaan. Dankzij Bach bloesem ‘libido’ wordt je zelfvertrouwen weer opgekrikt
zodat je de uitgaging in bed weer durft aan te gaan.
Minder Piekeren
Teveel nadenken zonder tot een oplossing of beslissing te komen is niet bepaald bevorderlijk voor
het seksleven. Bach bloesem ‘libido’ zorgt voor een rustige kalme geest, onverstoord door invloeden
van buitenaf, wat het libido ten goede zal komen.
Positief zelfbeeld
Ook een negatief zelfbeeld is een ernstige belemmering om van seks te genieten. Bach bloesem
‘libido’ helpt je om terug zelfvertrouwen te krijgen, waardoor je weer zin zal krijgen in lust en liefde.
Nervositeit
Intimiteit wekt zowel intense nieuwsgierigheid als intense nervositeit. Vragen als ‘hoe goed doe ik
het?’ en ‘wat doe ik misschien verkeerd?’ werken libido verlagend. Bach bloesemcombinatie ‘libido’
werkt deze nervositeit weer weg en werkt dus libido verhogend!
Geen schuldgevoel
Jezelf verwijten blijven maken omdat het niet meer lukt zijn dodelijk voor je libido. Bach bloesem
mix ‘libido’ helpt je over je schuldgevoelens heen, zodat je gemoed vanzelf weer rustiger wordt en
de zin in seks weerkeert.
Stress
Stress heeft nefaste gevolgen op je libido. Bach bloesems helpen je om de stress onder controle te
houden waardoor je libido intact blijft.
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Seksueel misbruik, mishandeling, emotionele schok of verwaarlozing
Wanneer je in je kindertijd seksueel misbruikt werd of een bepaalde ingrijpende emotionele
gebeurtenis hebt meegemaakt, is het niet meer dan normaal dat je later geen zin hebt in seks. Deze
Bach bloesem mix helpt je gevoel van onreinheid weg te werken en de emotionele schok te
verwerken.
Klik hier om Bach bloesem mix 41 “Libido” te bestellen
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Mix 61: Gebrek aan eetlust
De Bach bloesem mix 61 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Een positiever zelfbeeld te ontwikkelen
Te weerstaan aan de sociale verwachtingen
Schuldgevoelens weg te nemen
Bange gevoelens te overwinnen
Minder perfectionistisch te zijn

Gebrek aan eetlust? Bach bloesems helpen!
Perfectionisme
Vele jonge meisjes krijgen een gebrek aan eetlust als gevolg van
veelvuldig lijnen. Je spiegelt je aan de zogenaamde ideale maten en
streeft hetzelfde ideaal na die de media propageert. Je wilt niet
alleen een (in jouw ogen) perfect lichaam bekomen, maar bezit die drang naar perfectie in alles wat
je doet. Bach bloesems zorgen ervoor dat je soepeler omgaat met je idealen en normen. Je leert
inzien dat perfectie niet altijd nodig is, goed is ook voldoende.
Geen afkeer van zichzelf
Mensen met een gebrek aan eetlust vinden zichzelf meestal te dik, alhoewel ze in de ogen van
anderen heel mager zijn - té mager zelfs. Echter, voor jou als patiënt is het moeilijk vrede te nemen
met je eigen lichaam. Je spiegelt je voortdurend en vindt dat je niet slank genoeg bent. Bach
bloesems geven het inzicht dat je goed bent zoals je bent, zodat je je eigen lichaam leert
aanvaarden.
Geloven in jezelf
Wanneer je een gebrek aan eetlust hebt, heb je het gevoel niet goed genoeg te zijn. Je ziet jezelf als
minderwaardig en probeert door extreem af te slanken waardering te krijgen van anderen. Bach
bloesems gaan het geloof in jezelf teruggeven waardoor je minder nood hebt aan bevestiging van
anderen.
Geen schuldgevoelens
Schuldgevoelens komen vaak voor bij mensen met een gebrek aan eetlust. Je ziet wel het verdriet
dat je andere personen aandoet door je gebrek aan eetlust, en je voelt je daar schuldig over. Bach
bloesems helpen je om te gaan met dit zelfverwijt en verminderen de schuldgevoelens.
Bange en verontruste gevoelens
Als je een gebrek aan eetlust hebt, ben je enorm bang om bij te komen. Je houdt je gewicht heel
goed in de gaten. De bange en verontruste gevoelens om te verdikken wordt ondersteund door de
paniek om te mislukken. Mislukken door niet te beantwoorden aan het slanke ideaal. Bach bloesem
mix 61 doet deze ongerustheid verminderen waardoor je uit die vicieuse cirkel kan komen.
Klik hier om Bach bloesem mix 61 “Gebrek aan eetlust” te bestellen
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Mix 77: Hoog sensitiviteit
De Bach bloesem mix 77 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Minder bang te zijn
Emotionele gevoeligheid te verminderen
Weerbaarder te worden tegen externe prikkels
Stress en spanningen weg te nemen
Durven “nee” te zeggen

Hoogsensitief of HSP? Bach bloesems helpen!
Bange en verontruste gevoelens
Als je hoog sensitief bent heb je vaak last van bange en verontruste gevoelens. Je bent namelijk heel
gevoelig voor alles wat er in hun omgeving gebeurt. Bachhbloesem mix 77 gaat deze bange en
verontruste gevoelens verminderen, door de onderliggende overgevoeligheid aan te pakken.
Daardoor word je minder gevoelig voor de invloeden die je bange en verontruste gevoelens
veroorzaken.
Hoge emotionele gevoeligheid
Als je hoogsensitief bent, dan ervaar je zowel positieve als negatieve emoties heviger dan andere
mensen. Je gaat bijvoorbeeld vlugger huilen als je een opmerking krijgt of je sneller terneergeslagen
als je kritiek krijgt. Dit kan zelfs resulteren in extreme huilbuien of woedeaanvallen. De Bach
bloesem mix 77 helpt die extreme gevoeligheid te verminderen waardoor je minder last zal hebben
van deze uitersten.
Weerbaarder zijn
Externe prikkels zoals sirenes, harde muziek, fel licht of sterke geuren dringen bij hoogsensitieve
mensen sterk door. Wat voor anderen als normaal wordt beschouwd, is voor hoogsensitieve mensen
hinderlijk en kan hen een heel ongemakkelijk gevoel geven. Met Bach bloesem mix 77 word je
weerbaarder voor deze externe prikkels.
Verminderen van stress en spanning
Als je last hebt van een hoge gevoeligheid, dan ben je meer vatbaar voor stress en spanning. Iemand
die een hoge sensitiviteit heeft, zal zich problemen van andere ook meer aantrekken. Hierdoor
ontstaat veel stress en kan je moeilijk ontspannen. Bach bloesem mix 77 doet stress en spanning
verminderen waardoor je meer innerlijke rust zal ervaren.
Durven ‘nee’ zeggen
Als je hoog sensitief bent kost het je moeite om tegen iemand nee te zeggen. Je wil altijd iedereen
helpen en neemt daardoor maar al te vaak teveel hooi op je vork. De Bach bloesem mix 77 helpt je
om nee te zeggen en meer aan jezelf te denken.
Klik hier om Bach bloesem mix 77 “Hoog sensitiviteit” te bestellen
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Mix 94: Spieren en gewrichten
De Bach bloesem mix 94 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Minder te piekeren
Hopeloosheid weg te nemen
Minder prikkelbaar te zijn
Stress te verminderen
Makkelijker slaap te vatten
Meer energie te hebben
Bange gevoelens te overwinnen
Het sociale leven terug op te nemen

Bach bloesem geeft ondersteuning bij pijnlijke spieren en vermoeidheid
Bijkomende zaken
Als je last hebt van je spieren en gewrichten komen er meestal ook andere zaken om de hoek kijken
zoals moeilijk slapen, minder energie, bange en verontruste gevoelens, stress, neerslachtigheid,
enz… Bach bloesem mix 94 gaat ondersteuning bieden bij deze zaken waardoor je mogelijks ook
minder last zal hebben van je spieren en gewrichten.
Beter slapen en meer energie
Als je last heb van je spieren en gewrichten zal je sneller uitgeput zijn en ook minder goed slapen.
Mensen die weinig slapen zijn soms zo moe, dat ze zelfs daardoor niet in slaap vallen. Men staat dus
nooit op met een fit en fris gevoel. Bach bloesems kunnen helpen om makkelijker de slaap te vatten
en meer energie te hebben.
Stress
Stress is een echte boosdoener als je last hebt van je spieren en gewrichten. Stress kan op veel
manieren ontstaan: door de drukte op je werk, de thuissituatie die niet optimaal is, je kinderen die
druk zijn, te weing tijd hebben voor jezelf, enz. Bach bloesems kunnen helpen om innerlijk rust te
vinden waardoor je minder gevoelig zal zijn voor stress.
Hopeloosheid
Je spieren en gewrichten kunnen je zodanig parten spelen dat je er hopeloos van wordt.
Waarschijnlijk heb je al veel behandelingen geprobeerd maar ben je telkens ontgoocheld van het
resultaat. Op den duur geraak je in een neerwaartse spiraal en neemt de hopeloosheid toe. Bach
bloesem mix 94 kan helpen om de moed niet te laten zakken en hoopvol te blijven voor de
toekomst.
Neerslachtigheid
Door je lichamelijke ongemakken kan je niet meer alles doen zoals vroeger. Dat kan je neerslachtig
maken, je ziet het vaak niet zitten en hebt er geen zin meer in. Bach bloesems geven je de
veerkracht die nodig is om uit het dal te komen en je weer te engageren in het leven.
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Bange en verontruste gevoelens
Doordat je constant last hebt van je spieren en gewrichten maak je je zorgen over je toekomst. Je
bent bang wat er kan komen. Hoe zal mijn verdere leven er uit zien? Bach bloesems helpen om deze
bange gevoelens te overwinnen en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.
Sociaal isolement
Door je beperkte bewegelijkheid is het soms moeilijk om aanwezig te zijn op een feestje, een
daguitstap te doen of gewoonweg om te stoeien met de kinderen. Veel mensen in de omgeving
zullen dit ook aanstellerij vinden, omdat je er niet echt ziek uit ziet. Wat maakt dat bepaalde
vrienden zullen afvallen en je in een social isolement geraakt.aan. Bach bloesem mix 94 zal je helpen
om, ondanks je beperking, blijvend deel te nemen aan het sociale leven en contact te houden met je
omgeving.
Klik hier voor Bach bloesem mix 94 “Spieren en gewrichten“ te bestellen
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Mix 96: Bloeddruk
De Bach bloesem mix 96 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stress te verminderen
Irritaties weg te nemen
Spanningen tot een minimum te herleiden
Bange gevoelens te overwinnen
Minder te piekeren
Een rustiger leven te leiden

Bach bloesems ondersteunen een normale
bloeddruk
Emotionele factoren
Een lichamelijke aandoening kan een invloed hebben op je bloeddruk, maar bij 95% van de mensen
vindt men geen oorzaak. Dit komt omdat heel wat emotionele factoren een rol spelen bij je
bloeddruk. Bach bloesems zijn geen medicatie. Indien je langdurige problemen hebt met te hoge of
te lage bloeddruk, raadpleeg dan altijd een arts!
Stress
Stress is een boosdoener voor vele ziektes. Om een normale bloeddruk te behouden moet stress ten
allen tijde vermeden worden. De stress kan gelinkt worden aan een hoge werkdruk of de alledaagse
drukte van het leven maar ook paniek of perfectionisme kan tot stress leiden. Stress heeft directe
gevolgen op je lichaam zoals een hogere hartslag of een snellere ademhaling. Bach bloesems zorgen
ervoor dat je terug kalmte en rust kan vinden in je leven.
Bange en verontruste gevoelens
Bange en verontruste gevoelens zijn vaak de oorzaak van een ontregelde bloeddruk. Als we deze
kunnen overwinnen zal dit onze bloeddruk terug in evenwicht brengen. Bach bloesems kunnen
helpen om je bange en verontruste gevoelens onder controle te houden.
Perfectionisme
Perfectionisme en stress gaan hand in hand. Je stelt hoge eisen op je werk, thuis en aan je omgeving.
Dit kan heel wat stress bezorgen. Bach bloesems zullen je helpen om deze stress binnen de perken te
houden.
Niet piekeren
Sommige mensen maken zich zorgen om alles wat met hun leven te maken heeft, ook al zijn dat
kleine, soms minder belangrijke dingen. Bent je zo iemand waarvan de gedachtenmolen nooit
stilstaat? Dan moet je oppassen als je last hebt van je bloeddruk. Langdurige periodes van piekeren
kunnen zorgen voor een negatief effect. Bovendien zal piekeren vaak zorgen voor te weinig slaap,
wat op zich dan weer leidt tot een gebrek aan energie en prikkelbaarheid. Bach bloesems helpen je
om minder te piekeren.
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Minder prikkelbaar zijn
Ben je nogal prikkelbaar of snel geërgerd? Dit is nefast voor je bloeddruk. Deze prikkelbaarheid zorgt
ervoor dat je sneller boos wordt, er ontstaan spanningen in je lichaam, en dit kan zelfs leiden tot
neerslachtige gevoelens. Hierdoor zal je gemakkelijk geneigd zijn om geërgerd te reageren op alles
rond je heen. Je komt terecht in een vicieuze cirkel. Bach bloesems zullen helpen om deze vicieuze
cirkel te doorbreken.
Klik hier om Bach bloesem mix 96 “Bloeddruk” te bestellen
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Mix 97: Ondersteuning bij allergie
De Bach bloesem mix 97 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Je afweersysteem te versterken
Stressbestendiger te worden
Beter te slapen
Minder afgeleid te worden
Frustratie te minderen

Overgevoelig in de lente? Bach bloesem
mix 97 kan helpen!
Emotionele aanleiding
De oorzaak van een overgevoeligheid is bijna altijd lichamelijk. Toch kan deze lichamelijke oorzaak
gepaard gaan met een emotionele aanleiding. Je lichaam ziet ongevaarlijke stoffen als indringers,
waardoor vervelende reacties of irritaties ontstaan. Eens je afweersysteem een stof als indringer
beschouwt, zal het altijd slecht reageren erop. Dit veroorzaakt overgevoelige reacties. Indien je
immuunsysteem door een zware periode moet, is het hier veel gevoeliger voor.
Stress
Een lichaam onder stress is een goed voorbeeld van een immuunsysteem die een zware periode
door moet. Je wordt overgevoelig en je lichaam reageert negatief op onschadelijke stoffen. Bach
bloesem mix 97 als middel tegen overgevoeligheid in de lente helpt je stressbestendiger te worden
waardoor je natuurlijk afweersysteem optimaal blijft werken.
Beter slapen
Mensen die last hebben van een overgevoeligheid kunnen vaak niet slapen omwille van de
ongewenste reacties of omdat ze piekeren over hun overgevoeligheid. Bach bloesem mix 97 kan er
voor zorgen dat je rustiger wordt, waardoor je lichaam zich ontspant en je beter kan inslapen.
Concentratie verhogen
Een overgevoeligheid kan je ongewild afleiden van de zaken waarmee je je wil bezighouden. Je
aandacht wordt volledig opgeëist door ongewenste prikkels. Bach bloesem mix 97 zorgt ervoor dat je
minder afgeleid wordt door deze prikkels.
Minder frustratie
Het is frustrerend om constant geconfronteerd te worden met je overgevoeligheid. Soms zou je
liever geen moeite meer doen of dingen opgeven omdat je overgevoeligheid je in de weg staat. Bach
bloesem mix 97 helpt je om de negatieve gevoelens die je overgevoeligheid veroorzaakt weer in
balans te brengen waardoor je overgevoeligheid niet langer de hoofdrol speelt in je leven.
Klik hier om Bach bloesem mix 97 “Ondersteuning bij allergie” te bestellen
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Bach bloesems bij ongerustheid

Mix 85: Bang en
verontrust zijn

Mix 91: Goede vlucht

Mix 49: In paniek raken

Mix 44: Gebrek aan
zelfvertrouwen

Mix 45: Afstand in relatie

Mix 78: Bang om verlaten
te worden

Mix 98: Vertrouwen in de
auto
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Mix 85: Bang en verontrust zijn
De Bach bloesem mix 85 helpt om
✓ Minder bang en ongerust te zijn
✓ Momenten van paniek te vermijden
✓ Uitdagingen te durven aangaan

Bang en verontruste gevoelens
overwinnen met Bach bloesems
Alledaagse bange en verontruste gevoelens
Onder alledaagse bange en verontruste
gevoelens verstaan we gevoelens waarvan we
weten waarvoor we bang zijn zoals bang zijn
voor de dokter, bang zijn om ziek te worden,
bang zijn voor het donker, bang zijn om te
vallen, om te verdikken, om ons werk te verliezen, om alleen te zijn, enz. Waarschijnlijk kan je zelf
ook wel zo'n voorbeeld aanhalen, immers, iedereen is wel bang voor iets. Bach bloesems helpen dit
soort bange en verontruste gevoelens te overwinnen en de situatie vol vertrouwen tegemoet te
treden.
In paniek raken
Bepaalde bange en verontruste gevoelens kunnen zodanig escaleren dat ze uitmonden in paniek. In
paniek raken kan ook heel plots naar boven komen meestal naar aanleiding van iets die niet
verwacht werd. Dikwijls zien we dat ook voorkomen bij nachtmerries. Bach bloesems gaan rust
brengen en zorgen dat de situatie draaglijker wordt waardoor de gevoelens van paniek
verminderen.
Onverklaarbare bange en verontruste gevoelens
Soms ben je bang en weet je niet waarom. Bepaalde bange en verontruste gevoelens overvallen je
en je weet totaal niet waarom je bang bent. Het is een gevoel van onveiligheid alsof iets je plots kan
overkomen. Dit onbehaaglijk gevoel maakt zich meester van jou en blijft je achtervolgen. Bach
bloesems versterken je vertrouwen en zorgen ervoor dat deze vage bange en verontruste
gevoelens afnemen.
Meer zelfvertrouwen
Sommige mensen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen en denken dat ze bepaalde zaken niet gaan
kunnen, zoals bijvoorbeeld bij examens. Misschien ken je dit gevoel zelf ook wel! Weet dan dat een
gebrek aan zelfvertrouwen veel voorkomt, vooral bij mensen met een minderwaardigheidsgevoel. Je
vertrouwt niet op je eigen kunnen en vindt dat anderen het altijd beter doen dan jijzelf. Dit gebrek
aan zelfvertrouwen wordt door middel van Bach bloesems omgezet in geloof en vertrouwen in eigen
kunnen.
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Bang zijn dat anderen iets zal overkomen
Veel moeders zijn enorm begaan met hun kinderen. Ze zijn dan ook enorm bang dat hun kind iets zal
overkomen. Deze bange en verontruste gevoelens heeft zo’n greep op hen dat ze hun kind gaan
overbeschermen. Deze gevoelens uiten zich vooral naar mensen die men lief heeft: je kan deze
bange en verontruste gevoelens ondervinden met betrekking tot je kinderen, je partner, je ouders,
goede vrienden, enz. De bloesems gaan deze bange en verontruste overbezorgdheid milderen
waardoor ze niet meer zo beklemmend zal werken voor de omgeving. De Bach bloesems gaan leren
de gepaste voorzichtigheid aan de man te brengen en vertrouwen te hebben dat hun dierbare
voldoende voor zichzelf kan zorgen.
Bang zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan
De enige constante in ons leven is verandering. Toch proberen mensen zich soms koppig vast te
houden aan bepaalde gewoontes. Verandering van werk, verandering van relatie, verandering van
eetgewoontes, verhuizen zijn allemaal situaties die een bang en verontrust gevoel met zich
meebrengen. Men moet iets vertrouwd loslaten en in iets onbekend stappen. Bach bloesem mix 85
helpt om deze stap te zetten en de bange en verontruste gevoelens daarvoor los te laten.
Klik hier om Bach bloesem mix 85 “Bang en verontrust zijn” te bestellen
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Mix 91: Goede vlucht
De Bach bloesem mix 91 helpt om
✓
✓
✓
✓

Je zenuwen de baas te blijven
Rustig en kalm te blijven in het vliegtuig
Niet te panikeren tijdens het opstijgen en landen
De controle over jezelf niet te verliezen

Bang om te vliegen? Bach bloesems helpen je
je schrik om te vliegen overwinnen
Nervositeit
Bang om te vliegen begint meestal met lichte nervositeit en spanning. Van zodra je nog maar denkt
aan de vliegtuigreis begint de zenuwen op te spelen. Bach bloesems helpen om je zenuwen de baas
te blijven.
Paniek
Eenmaal in de luchthaven stijgt de spanning en begint er ongerustheid naar boven te komen. Op dat
moment is het zaak om je controle niet te verliezen en kalm te blijven. Op het vliegtuig kort voor het
opstijgen kan deze ongerustheid escaleren tot paniek en grote schrik. Bach bloesems helpen je deze
schrik te overwinnen en zo rustig mogelijk te blijven.
Vertrouwen hebben
Bang om te vliegen heeft vooral te maken met het feit dat je geen controle heeft over de situatie. Je
bent overgeleverd aan de piloot en zijn personeel. Je moet vertrouwen op hun deskundigheid en op
de goede staat van het vliegtuig. Ook als er iets zou gebeuren besef je dat je geen kant meer uit kan.
Bach bloesems helpen je om te gaan met dit gevoel van machteloosheid en leert je vertrouwen te
hebben in een goede afloop.
Irrationele gedachten
Mensen die bang zijn om te vliegen hebben soms heel irrationele gedachten. In hun fantasie zien ze
allerlei rampscenario’s de revue passeren. Dit maakt hun schrik om te vliegen alleen maar erger.
Bach bloesem mix 91 helpt je om met beide voeten op de grond te blijven en de zaken realistisch te
bekijken.
Klik hier om Bach bloesem mix 91 “Goede vlucht” te bestellen
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Mix 49: In paniek raken
De Bach bloesem mix 49 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Je bange en verontruste gevoelens te overwinnen
Hevige reacties te voorkomen
Nieuwe situaties aan te durven
Weer buiten te durven komen
Stress te verminderen

Voorkomen dat je in paniek raakt? Bach bloesems helpen bij paniek
Bange en verontruste gevoelens overwinnen
Bang zijn is een normaal gegeven maar je moet er wel voor zorgen dat je zelf de baas blijft over je
bange en verontruste gevoelens. Soms kunnen die gevoelens van benauwdheid je zo om het hart
slaan dat het omslaat in paniek. Om minder bang en verontrust te zijn en zo paniek te vermijden kan
Bach bloesem mix 49 je helpen.
Paniek voorkomen
Het is altijd beter om niet in een toestand van paniek verzeild te geraken. Daarom is het goed om te
leren aanvoelen wanneer paniek zich gaat aandienen. Paniek leren voorkomen is een kunst op zich.
Met behulp van Bach bloesem mix 49 kan men aankomende panieksituaties beter inschatten zodat je
tijdig paniek kan voorkomen.
Geen paniek meer voor iets nieuws
Als je snel panikeert, vermijd je vaak nieuwe situaties. Je doet dit voor je eigen veiligheid. Als je
vasthoudt aan het bekende zullen er zich geen situaties voordoen die voor problemen, en dus voor
paniek, gaan zorgen. Met Bach bloesem mix 49 durf je nieuwe uitdagingen aangaan, zonder schrik
te hebben om te panikeren.
Opnieuw buiten durven komen
Wanneer paniek dusdanige proporties aanneemt, kan het gebeuren dat je het huis niet meer durft te
verlaten. Je blijft thuis en bent bang om op straat te komen of naar de winkel te gaan. Met behulp
van de Bach bloesem mix 49 krijg je opnieuw moed en zelfvertrouwen om weer naar buiten te
komen.
Het verminderen van stress
Paniek wordt meestal veroorzaakt of erger gemaakt door stress en spanning. Vaak is het moeilijk als
je in paniek bent om deze stress te doen afnemen, dit door de voortdurende dreiging van nieuwe
paniek die opduikt. Door het gebruik van de Bach bloesem mix 49 vindt je opnieuw innerlijke rust,
waardoor stress en spanning snel afnemen.
Klik hier om Bach bloesem mix 49 “In paniek raken” te bestellen
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Mix 44: Gebrek aan zelfvertrouwen
De Bach bloesem mix 44 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Meer zelfvertrouwen te krijgen
Minder bang te zijn om te falen
Niet zo snel te panikeren
Meer te geloven in jezelf
Kalmer en rustiger te worden

Gebrek aan zelfvertrouwen? Bach bloesems helpen je zelfvertrouwen opbouwen!
Positief Zelfbeeld
Als je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt vind je anderen beter dan jezelf. Je voelt je minder en
cijfert je gemakkelijk weg. Bach bloesem mix 44 gaat je zelfbeeld opkrikken waardoor je je
evenwaardig voelt aan de ander.
Meer zelfvertrouwen
Typisch bij een gebrek aan zelfvertrouwen is dat je niet gelooft in je eigen kunnen waardoor je
constant twijfelt. Je stelt zaken uit en wacht tot iemand anders het gaat doen. Bach bloesem mix 44
geeft je meer zelfvertrouwen waardoor je met overtuiging zaken gaat aanpakken.
Panikeren
Als zaken niet lopen zoals verwacht, kan een gebrek aan zelfvertrouwen omslaan in paniek. Van
dan af lukt er echt niks meer, zelf zaken die je vroeger met gemak deed. Je bent totaal in paniek en
wil zo snel mogelijk verlost worden uit die situatie. Bach bloesem mix 44 helpt je om kalm te blijven
en als iets niet lukt het, nog eens te proberen, zonder in paniek te slaan.
Jezelf aanvaarden
Van nature ben je erg kritisch op jezelf. Als je iets doet moet het niet 100% maar 200% correct zijn.
Je blijft doorgaan tot het beantwoordt aan je (te) hoge normen. Daardoor leg je onnodig zware druk
op je schouders. Bach bloesem mix 44 leert je dat niet alles perfect kan zijn en helpt je om minder
streng te zijn t.o.v. jezelf.
Geloven in jezelf
Het komt bij je over dat anderen de zaken beter kunnen dan jij. Daarom ga je dikwijls bevestiging
zoeken bij hen. Doe ik het wel goed? Je vertrouwt te weinig op je eigen kunnen en wordt daardoor
soms misleidt door advies van een ander. Bach bloesem mix 44 helpt je te vertrouwen op je eigen
kennis en vaardigheden zonder steeds bevestiging nodig te hebben van anderen.
Omgaan met veranderingen
Liefst van al wil je dat alles blijft zoals het is. Nieuwe zaken leren, nieuwe activiteiten of nieuwe
collega’s brengen je snel van je stuk. Je bent onzeker en twijfelt of je met verandering zal kunnen
omgaan. Bach bloesem mix 44 geeft je vertrouwen en kracht waardoor je geen schrik meer hebt van
veranderingen en ze meer als een uitdaging bekijkt.
Klik hier om Bach bloesem mix 44 “Gebrek aan zelfvertrouwen” te bestellen
https://www.bachbloesemadvies.nl
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Mix 45: Afstand in relatie
De Bach bloesem mix 45 helpt om
✓
✓
✓
✓
✓

Je meer te durven binden
Je vrijer te voelen
Meer te vertrouwen in de ander
Intiemer te zijn
Geen schrik te hebben vast te zitten

Afstand in een relatie? Bach bloesem mix 45 helpt je die afstand te overbruggen!
Drang naar vrij zijn
Als er afstand is in je relatie, dan wil je wel een relatie maar de drang naar vrijheid overheerst.
Hierdoor duurt een relatie nooit echt lang en wordt deze nooit intens. Bach bloesem mix leert je
inzien dat je in een relatie kan stappen en ook je vrijheid behouden.
Twijfelen
Als je schrik hebt om je te binden leef je voortdurend in twijfel. Vooral de twijfel of je uw vrienden
zou laten varen om een leven met je partner op te bouwen voert de bovenhand. Als je dan onder
vrienden bent, is deze twijfel merkelijk een pak minder. Met behulp van Bach bloesem mix 45 kan je
deze twijfel omvormen naar meer moed en zekerheid.
Toekomstplannen maken
Omwille van de schrik om je te binden ben je als de dood om toekomstplannen te maken. Zeker als
deze plannen te maken hebben met je relatie, krijg je het al heel snel benauwd. Je hebt schrik dat je
achteraf spijt zal krijgen over je beslissing. Als je Bach bloesem mix 45 neemt zal je merken dat die
besluiteloosheid verandert in innerlijke zekerheid.
Spanning missen
Al gauw zal iemand met schrik om zich te binden stellen dat de relatie te saai wordt en dat er geen
spanning meer in zit. De vraag is maar of dit echt wel zo is en of men dit niet als masker gebruikt om
te stellen dat men schrik heeft om de relatie verder te zetten. Bach bloesem mix 45 laat je inzien dat
een duurzame relatie ook spannend kan gehouden worden waar je veel vreugde aan beleeft.
Intimiteit niet vermijden
Het is niet omdat je niet van intimiteit met je partner houdt, maar eerder dat je schrik hebt dat je
partner uit die intimiteit meer gaat verlangen. Je hebt schrik dat je partner door de intimiteit zich
meer aan jou gaat binden, iets wat jij absoluut wilt vermijden. Met Bach bloesems ga je begrijpen
dat intiem zijn niet automatisch betekent dat de ander zich aan jou gaat vastklampen waardoor je
jezelf meer gaat durven openen.
Klik hier om Bach bloesem mix 45 “Afstand in relatie” te bestellen
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Mix 78: Bang om verlaten te worden
De Bach bloesem mix 78 helpt om
✓
✓
✓
✓

Minder afhankelijk te zijn
Schrik te overwinnen in de steek gelaten te worden
Minder vlug te panikeren
Terug te genieten van alleen zijn

Bang om verlaten te worden? Bach bloesems helpen om je
schrik om verlaten te worden te overwinnen
Minder afhankelijk zijn
Als je last hebt van schrik om verlaten te worden, ben je vaak heel afhankelijk van anderen. Je wilt
steeds bij iemand zijn die je kent en vertrouwt. Je hebt het gevoel altijd iemand nodig te hebben bij
wat je ook onderneemt. Met behulp van de Bach bloesem mix 78 wordt je zelfstandiger en heb je
minder vaak behoefte aan ondersteuning van anderen.
Schrik om in de steek gelaten te worden
Het is absoluut normaal dat je iemand dierbaars niet graag zou verliezen. Maar als je bang wordt en
wantrouwen krijgt van zodra een geliefd persoon nog maar uit je gezichtsveld is verdwenen, dan is er
sprake van schrik om verlaten te worden. Altijd opnieuw met de schrik moeten leven dat men in de
steek zal gelaten worden is uiterst belastend. De Bach bloesem mix 78 helpt je dit gevoel te
overwinnen en vertrouwen te hebben in de toekomst.
Paniek vermijden
Typerend voor iemand die bang is om verlaten te worden, is de paniek die ontstaat als men zijn
geliefde persoon niet meteen hoort of ziet. Je wordt zenuwachtig, krijgt allerlei doembeelden en
geraakt in paniek. Niet zelden leidt deze paniek zelfs tot snelle en oppervlakkige ademhaling. Met
Bach bloesem mix 78 ga je rustiger worden en niet direct panikeren als iemand niet meteen
bereikbaar is.
Opnieuw genieten van alleen zijn
Alleen zijn is vaak het grootste probleem als je bang bent om verlaten te worden. Je hebt altijd
iemand nodig in de nabije omgeving om je goed te voelen. Door gebruik te maken van de Bach
bloesem mix 78 tegen schrik om verlaten te worden kan je opnieuw genieten van momenten dat je
alleen bent. Je neemt tijd voor jezelf zonder te denken dat er iemand bij je moet zijn.
Klik hier om Bach bloesem mix 78 “Bang om verlaten te worden” te bestellen
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Mix 98: Vertrouwen in de auto
De Bach bloesem mix 98 helpt om
✓ Geen schrik meer te hebben om in de auto te
stappen
✓ Te geloven in je eigen kunnen
✓ Diepgaande emotionele gebeurtenis los te laten
✓ Rustig te blijven in het verkeer

Meer vertrouwen in de auto met Bach bloesems
Meer vertrouwen in de auto
Maar liefst 30% van de mensen heeft last van ongerustheid tijdens het rijden. Je hoeft je dus zeker
niet te schamen als je schrik hebt tijdens het rijden. Je bent niet alleen! Bang zijn om een ongeluk te
krijgen, verontrust zijn om stil te vallen, vrees om te parkeren, een onrustig gevoel bij druk verkeer,
schrik hebben om plots niet meer te weten wat je moet doen in de auto, last van stress, bezorgdheid
omwille van een ongeval in het verleden… het zijn allemaal oorzaken van een gebrek aan vertrouwen
tijdens het rijden.
Onzeker? Geloof in jezelf!
Onzekerheid speelt een grote rol bij ongerustheid tijdens het rijden. Nochtans hoef je niet te
vrezen. Het feit dat je jouw rijbewijs op zak hebt, bewijst dat jij kan autorijden. Bach bloesems
kunnen je helpen om je zelfvertrouwen te vergroten en minder onzeker te zijn achter het stuur.
Eénmaal je jouw zelfvertrouwen terug hebt, zal de stap om achter het stuur te kruipen een stuk
kleiner zijn.
Laat de emotionele schok door een nare ervaring los
Heb je in het verleden een ongeval veroorzaakt? Of was je betrokken bij een ernstig ongeval? Veel
mensen die een ongeval gehad hebben durven niet opnieuw achter het stuur kruipen. Het is echter
belangrijk om zo snel mogelijk opnieuw te rijden na een ongeval. Als je te lang wacht is er een grote
kans dat je schrik tijdens het rijden ontwikkeld. Hoe langer je wacht om terug te rijden, hoe groter de
schrik. Bach bloesems kunnen je helpen om de emotionele schok van het ongeval los te laten en
zonder paniek terug de baan op te gaan.
Stress laat je beter thuis
Stress in de auto is nergens goed voor. Het is belangrijk dat je rustig bent als je moet autorijden. Heb
je vaak last van stress? Dan kunnen extra ongemakken de kop opsteken. Denk maar aan
zweethanden achter het stuur, snelle en oppervlakking ademhalen of duizeligheid. Zowel voor jezelf
als voor anderen in het verkeer is dit een gevaarlijke situatie. Bach bloesems kunnen helpen om
rustig te blijven en je stress onder controle te houden, zodat jij veilig de weg op kan.
Klik hier om Bach bloesem mix 98 “Vertrouwen in de auto” te bestellen
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Bach bloesems bij gezond leven

Mix 58: Stoppen met
roken

Mix 62: Veranderen van
drinkgewoontes
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Mix 201: Stoppen met
gamen
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Mix 58: Stoppen met roken
De Bach bloesem mix 58 helpt om
✓
✓
✓
✓

Verlost te geraken van je hunker naar tabak
Rustig te worden
Door te zetten in moeilijke omstandigheden
Innerlijke spanningen te verminderen

Stoppen met roken? Bach bloesems kunnen
helpen!
De drang naar nicotine
Het is de nicotine in de sigaret die het stoppen met roken zo moeilijk maakt en er tevens voor zorgt
dat je tijdens de eerste twee weken last hebt van ontwenningsverschijnselen zoals paniek en
nervositeit. Bach bloesems weten deze perfect op te vangen waardoor deze geen kans krijgen het
stoppen met roken te doen mislukken.
De geestelijke afhankelijkheid
De geestelijke afhankelijkheid van sigaretten zorgt ervoor dat het stoppen met roken een proces is
van lange adem. Het roken hangt meestal samen met andere gewoonten zoals het drinken van wijn,
na het eten van een lekkere maaltijd, in tijden van stress, aan de telefoon, bij het studeren enz. Het
doorbreken van dit stramien en het veranderen van deze gewoontes is vaak heel lastig. De
bloesems gaan je helpen om vlugger een nieuwe houding aan te nemen waardoor sneller de
behoefte afneemt om een sigaret op te steken.
Minder bang zijn om te verdikken
Heel veel mensen zijn bang om te verdikken als ze stoppen met roken. Het is echter niet het stoppen
met roken die doet verdikken maar wel het meer gaan eten ter vervanging van het roken die de
gewichtstoename veroorzaakt. Bach bloesems gaan u helpen tijdens het stoppen met roken niet
steeds op zoek te doen gaan naar compensatie in voeding of snoep. Daardoor zal je geen of slechts
een heel geringe gewichtstoename kennen.
Kalm en rustig
Voordat je stopte met roken greep je steeds naar de sigaret als er spanningen waren. Het is dan
realistisch dat momenten van spanning heel moeilijke momenten worden om van de sigaret af te
blijven. Meestal raak je nog meer gespannen en ben je voor de omgeving lastig, prikkelbaar en
onverdraagzaam. Bach bloesems werken vooral kalmerend en rustgevend waardoor deze spanning
vanzelf zal verminderen zonder dat er behoefte is aan een sigaret.
Geloof in jezelf
De meeste rokers hebben ooit wel eens geprobeerd te stoppen met roken maar zonder succes. Je
twijfelt aan jezelf: zal je ooit wel kracht en discipline zal hebben om te stoppen met roken? Bach
bloesems gaan deze twijfel wegwerken door het geloof in jezelf te versterken.
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Doorzetting
De geestelijke afhankelijkheid zorgt ervoor dat men na jaren gestopt te zijn met roken nog altijd naar
een sigaret verlangt. Het vereist dus blijvende zelfdiscipline om het stoppen met roken vol te
houden. Bach bloesem mix 58 geeft je deze kracht en dit doorzettingsvermogen, vooral op
momenten waarbij je het moeilijk hebt.
Klik hier om Bach bloesem mix 58 “Stoppen met roken” te bestellen
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Mix 62: Veranderen van drinkgewoontes
De Bach bloesems mix 62 helpt om
✓ Bange en verontruste gevoelens te
overwinnen
✓ Rust en evenwicht te vinden zonder de alcohol
✓ Te weerstaan aan de sociale druk
✓ De drang naar alcohol te verminderen

Je drinkgewoontes aanpassen? Verminder de
ontwenningsverschijnselen
Paniek en "beestjes" zien
Als je je drinkgewoontes gaat veranderen gebeurt het vaak dat je zogenaamde “beestjes” ziet. Je ziet
zaken die er niet zijn en dat kan een heel benauwd gevoel geven. Soms kan dit tot echte paniek
leiden. Bach bloesems gaan deze gevoelens verminderen en zorgen dat het zien deze "beestjes"
geen paniek uitlokken.
Kalmte en rust
Een van de afkickverschijnselen is dat je jezelf heel onrustig zal voelen. Je kan je moeilijk stilhouden
en voelt je opgejaagd. Op zo'n momenten is de behoefte groot om terug naar de fles te grijpen. De
bloesems brengen kalmte en rust waardoor je minder behoefte hebt om te vervallen in je oude
gewoontes.
Concentratie verhogen
Een gebrek aan concentratie is ook typisch als je je drinkgewoontes gaat veranderen. Je voelt je
nerveus, vlug afgeleid, onrustig en bang. Dat maakt dat je je niet kan focussen en niet aanwezig kan
blijven bij één ding. Doordat Bach bloesems de onrust zal wegnemen en de verontrustheid doet
verminderen zal automatisch ook het concentratievermogen verbeteren.
Verdraagzaamheid en aanvaarding
Als je je drinkgewoontes verandert, word je heel prikkelbaar. Vroeger stond alles in het teken van
de alcohol en dat valt nu volledig weg. Je kan daardoor weinig verdragen en je bent heel snel op zijn
tenen getrapt. Je loopt er slechtgezind en somber bij. De bloesem mix 62 brengt meer
verdraagzaamheid en aanvaarding. Hierdoor voel je je beter in je vel en ben je minder vlug geraakt
in je gevoelens.
Verandering van levenswijze
Je hele leven was gericht op drinken. De contacten die je had stonden altijd in het teken van drank.
Nu vallen de meeste van deze contacten weg en moet je je aanpassen aan een nieuwe manier van
leven. Deze omschakeling van gewoontes en levenswijze gebeurt veel gemakkelijker met behulp
van Bach bloesem mix 62.
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Neerslachtigheid
Als je jouw drinkgewoontes aanpast, zijn er dikwijls momenten waarop je het niet meer ziet zitten.
Je komt terecht in negatieve gemoedstoestanden zoals diepe neerslachtigheid of zwaarmoedigheid.
In zo'n situatie kan je de steun van Bach bloesems goed gebruiken. Deze maken het leven luchtiger
en laten de zon schijnen door de donkere wolken.
Klik hier om Bach bloesem mix 62 “Veranderen van drinkgewoontes” te bestellen
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Mix 201: Stoppen met gamen
De Bach bloesem mix 201 helpt om
✓ Niet geïrriteerd te zijn als er niet kan
gespeeld worden
✓ Niet voortdurend aan het gamen te denken
✓ Games te relativeren
✓ Agressie en neerslachtigheid achterwege te
laten
✓ Socialer te zijn
✓ Niet altijd in een droomwereld te leven

Stoppen met gamen? Ontdek hoe Bach bloesems hulp bieden
Stoppen met gamen
Af en toe eens een videogame spelen kan geen kwaad. Maar wat als het te ver gaat? Wat als je de
hele dag aan die ene uitdaging in de videogame denkt? Wat als je er niet door kan slapen, omdat je
er de hele tijd aan denkt? Het gaat pas echt te ver, als je activiteiten uitstelt of afzegt en jezelf
isoleert om te kunnen spelen.
Minder irritatie
Mensen die te afhankelijk zijn van het gamen, raken geïrriteerd als ze niet kunnen spelen. Als er in
hun vrije tijd iets van hen gevraagd wordt, reageren ze kort en opstandig. Bach bloesem mix 201
helpt om overmatige gamers zich over deze irritatie heen te zetten en ook tijd te maken voor andere
activiteiten.
Te weinig slaap
Wanneer men teveel gamet, denkt men voortdurend aan het spelletje. Niet alleen overdag, maar
ook tijdens de nacht. Bovendien wordt er nog eventjes gespeeld nét voor je gaat slapen. Daardoor
worden er nog uren op doorgebracht terwijl er eigenlijk geslapen zou moeten worden. Dit leidt tot
een gebrek aan slaap. Vaak gaan school- of werkprestaties hieronder lijden. Bach bloesem mix 201
brengt de gedachten tot rust, ook als er niet gegamed wordt.
Spanningen in het hoofd
Wie constant gamet, heeft dus meestal ook te weinig slaap. Daarnaast is voortdurend op een
beeldscherm kijken heel belastend voor de ogen en het hoofd. Dit zorgt ervoor dat je makkelijker
spanningen in het hoofd ontwikkelt. Bach bloesem mix 201 helpt om het gamen tijdig te stoppen,
zodat spanningen in het hoofd niet langer een probleem is.
Relativeren
Lukt het even niet in het spelletje? Dan lijkt het alsof de wereld ten einde is voor mensen die
overvloedig gamen. Sommigen gaan zich heel neerslachtig gaan gedragen bij verlies. Anderen
kunnen zich echt niet inhouden en worden verbaal of fysiek agressief. Bach bloesem mix 201 helpt
fervente gamers om hun spelletje en de gebeurtenissen daarin te relativeren.
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Contact met anderen
Mensen die niet zonder hun videospelletjes kunnen, brengen liever tijd door thuis of alleen dan met
anderen. Hoe kunnen ze anders verder spelen als ze iemand gezelschap moeten houden? Bach
bloesem mix 201 helpt om terug open te staan voor contact met anderen.
Klik hier om Bach bloesem mix 201 “Stoppen met gamen” te bestellen
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Bach bloesems bij dieren

Persoonlijke mix voor
dieren

Eerste hulp remedie voor
dieren

Bach bloesems voor
katten

Bach bloesems voor
honden

Bach bloesems voor
paarden
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Persoonlijke mix voor dieren
De Bach bloesem mix op maat voor dieren
✓
✓
✓
✓

Stress en spanning doen afnemen
Minder schrik hebben
Beter sociaal contact
Dominant gedrag

Natuurlijke Bach bloesems voor dieren
Bij welke dieren Bach bloesems gebruiken
Bach bloesems zijn het middel bij uitstek om ongewenste gedragingen bij dieren aan te pakken. Het
gebruik van Bach bloesems bij honden, katten en paarden is reeds goed ingeburgerd. Dierenartsen
doen vaak beroep op een Bach bloesem therapeut. Deze maakt een Bach bloesem mix op maat
waarbij rekening gehouden wordt met het ongewenste gedrag en het karakter van het dier. De
laatste tijd worden ook Bach bloesem samenstellingen gemaakt voor konijnen, papegaaien, kanaries
en hamsters, telkens met goede resultaten.

Hoe kunnen Bach bloesems dieren helpen
Stress en spanning doen afnemen
Een eerste functie van de Bach bloesem bij dieren, is het verminderen van interne spanning en
stress. Deze negatieve emoties worden naar hun positieve tegenpool omgebogen, waardoor
inwendige stress en spanning geen kans meer krijgen. Het gebruik op dit niveau heeft niet alleen
invloed op de inwendige stress en spanning, maar ook op eventuele gevolgen van deze negatieve
emoties.
Omgaan met schrik
Vele dieren hebben last van een welbepaalde schrik. Schrik bij dieren wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door stress, spanning of een emotionele schok. Zo kunnen dieren het haar uittrekken
wanneer zij onder geweldige stress komen te staan. Met een gerichte Bach bloesem mix kunnen
deze zaken perfect worden aangepakt om een volledig natuurlijke manier.
Beter sociaal contact
Wanneer dieren problemen hebben met andere dieren in hun nabije leefomgeving, kan er gebruik
worden gemaakt van de Bach bloesem. Jaloers gedrag of te aanhankelijk gedrag kan goed worden
verholpen met behulp van een Bach bloesem mix op maat
Dominant gedrag
Sommige dieren kunnen nogal dominant zijn, en dit geeft vaak heel wat problemen met de
leefomgeving. De Bach bloesems pakken de onderliggende emoties aan die het dominante gedrag
veroorzaken. Bij juist gebruik zal het dominant gedrag snel verdwijnen. Voor dominant gedrag bij
dieren is een Bach bloesem remedie op maat de beste keuze.
Klik hier om Bach bloesem “Mix op maat voor dieren” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl

121

Eerste hulp remedie voor dieren
De eerste hulp remedie voor dieren
helpt bij
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bij intense paniek
Plotse schrik
Plotse stress
Na een emotionele schok ervaring
Een plots ongemak
Een ingrijpende gebeurtenis

Eerste hulp remedie voor dieren
Eerste hulp remedie voor dieren, net als bij mensen
Net als de ‘Eerste hulp remedie’ voor mensen, is ook deze samenstelling gebaseerd op de
oorspronkelijke Bach rescue remedy, met toevoeging van White Chestnut en Larch. Het
alcoholgehalte is ook drastisch lager waardoor het zonder risico kan toegediend worden aan dieren.
Wanneer Bach Eerste Hulp remedie voor dieren gebruiken?
De Bach Eerste Hulp Remedie voor dieren dient gebruikt te worden, in momenten van hevige stress,
schrik of andere situaties waar emoties de bovenhand nemen. In deze situaties is de Bach Eerste
Hulp remedie het meest efficiënt. Concreet betekent dit dat het goed kan gebruikt worden in de
volgende situaties: Bij onweer of plots luid lawaai, er komt iemand op bezoek waar het dier schrik
van heeft, een bezoek aan de dierenarts, na een ongeval, paniek bij onverwachte gebeurtenissen
enzoverder.
Hoe Bach Eerste Hulp remedie voor dieren gebruiken?
De Bach Eerste Hulp Remedie voor dieren moet toegediend worden op momenten van hevige stress
of paniek. Je geeft 4 druppels rechtstreeks op de tong, of op een snoepje of wrijft het op de snuit. Je
herhaalt dit, om de 5 à 10 minuten doen tot het dier niet meer bang is en de stress verdwenen is. Er
is geen gevaar op overdosering. Als je merkt dat je huisdier ziek aan het worden is, dan kan je ook
6x4 druppels per dag geven om je dier te ondersteunen bij het genezingsproces. Dit helpt het dier
sneller terug op krachten te komen.
Hoelang Bach Eerste Hulp remedie voor dieren gebruiken?
De Bach Eerste Hulp remedie voor dieren wordt gebruikt telkens er iets intens gebeurd is, wanneer
er een plotse paniek of schrik is. Bij paniek of schrik wordt het toegediend (indien voorspelbaar) net
voor of na het voorval. Dit voor een paar dagen. Als je (huis)dier blijft worstelen met hevige paniek
of bange en verontruste gevoelens, dan moeten we denken aan een dieperliggend probleem. Hier
kan een persoonlijke Bach bloesemmix helpen. Deze mix gaat specifiek in op de noden van het dier
als individu en pakt de diepere oorzaak van de schrik of andere problemen aan zodat jouw (huis)dier
zich opnieuw beter voelt.
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Wat is het verschil tussen deze Bach eerste hulp en de Bach Rescue voor dieren uit de winkel?
• De Bach Eerste Hulp Remedie voor dieren die je hier vindt, bezit 2 extra Bach bloesems,
White Chestnut tegen het verontrust zijn, en Larch voor een beter zelfvertrouwen.
• Ze bevat ook veel minder alcohol dan de Bach Rescue voor dieren zodat je het hen 100%
veilig en risicoloos kan toedienen.
• De inhoud is 50 ml ipv 20 ml.
Klik hier om Bach bloesem “Eerste hulp remedie voor dieren” te bestellen
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Bach bloesems voor honden

Bach bloesem mix op
maat voor honden

Eerste hulp remedie voor
honden

Mix 101: Overmatig
blaffende honden

Mix 100: Honden en
vuurwerk

Mix 102: Onzindelijkheid
bij honden

Mix 103: Hond alleen
laten

Mix 104: Aanvallen bij
honden

Mix 105: Hond in de auto

Mix 106: Stress bij
honden

Mix 107: Bange hond
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Bach bloesem mix op maat voor honden
De Bach bloesems mix op maat voor honden
✓
✓
✓
✓

Samenstelling op maat
Op basis van het gedrag van je hond
Bach bloesems geselecteerd door Tom persoonlijk
Snelle en goede resultaten

Bach bloesem voor honden, de ultieme remedie!
Bach bloesems worden bij honden gebruikt voor de aanpak van allerlei problemen. Ongewenst
gedrag komt veel voor bij honden en is vaak zeer moeilijk aan te pakken. Heeft je hond een probleem
of vertoont hij ongewenst gedrag, contacteer me vrijblijvend en krijg gratis advies over hoe Bach
bloesem je hond kunnen helpen. Ik werk steeds met een samenstelling op maat waarbij rekening
gehouden wordt met het karakter van je hond en het gedrag dat hij of zij stelt. Mail vandaag nog en
krijg binnen 24 uur antwoord.

Voorbeelden van ongewenst gedrag bij honden waarbij Bach bloesems kunnen
helpen:
Onzindelijkheid
Een onzindelijke hond zorgt voor heel wat ergernis en problemen. Soms is je hond wel zindelijk maar
doet hij zijn behoeftes in huis als je er niet bent. Een Bach bloesem mix op maat kan dit gedrag
veranderen.
Overmatig blaffen
Blaffende honden bijten niet maar kunnen enorm vervelend zijn. Telkens als de bel gaat, ze iemand
zien passeren, iets horen, beginnen ze overmatig te blaffen. Vooral ’s nachts kan dit op de zenuwen
werken en vooral ook van de buren! Een mix op maat kan je hond helpen om minder te blaffen.
Schrik om verlaten te worden
Honden die bang zijn om verlaten te worden of honden die niet alleen kunnen zijn thuis komt heel
vaak voor. Vooral nu de meeste mensen voltijds gaan werken en merendeel van de tijd niet thuis zijn,
kan je hond bang worden om eenzaam te zijn. Bach bloesems kunnen je hond helpen om rustig te
blijven en niet bang te worden terwijl je weg bent.
Overenthousiaste honden
Je kent ze wel, die honden die als ze je zien als wilden tekeer gaan. Sommige honden zijn zelfs zo
enthousiast dat ze beginnen plassen. Bach bloesems kunnen je hond kalmer en rustiger maken.
Schrik
Veel problemen en ongewenst gedrag bij honden hebben schrik en bangheid als onderliggende
oorzaak. Dit kan zich uiten in onderdanig gedrag maar ook in het tegenovergestelde, stoer en
agressief gedrag. Bach bloesems kunnen deze emoties perfect terug in balans brengen waardoor de
bange gevoelens verdwijnen als sneeuw voor de zon.
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Agressief gedrag
Bepaalde honden kunnen heel agressief zijn naar andere honden en soms ook naar mensen. Dit
gevaarlijk gedrag kan heel goed verholpen worden met een Bach bloesem mix op maat. Deze zorgt
ervoor dat je weer met een gerust hart kan gaan wandelen met je hond.
Aanvallen bij honden
Aanvallen bij honden is een veelvoorkomend probleem en de aanvallen kunnen een behoorlijke
impact op het gezin hebben. De aanvallen zijn niet altijd even goed te pakken met klassieke
medicatie. Met behulp van Bach bloesems kunnen aanvallen voorkomen worden en heeft je hond
aanzienlijk minder aanvallen.
Aanpassen aan een nieuwe omgeving
Wanneer je een hond hebt gekocht of geadopteerd, heb je vast al gemerkt dat het een tijd duurt
voordat hij of zij zich heeft aangepast aan zijn nieuwe omgeving. Vele honden hebben daar
problemen mee. Een nieuwe omgeving zorgt namelijk voor heel wat innerlijke spanning en stress.
Met behulp van een Bach bloesem mix op maat voelt je hond zich snel comfortabel in zijn nieuwe
leefomgeving.
Overmatig seksueel gedrag (“beenrijden”)
Het zogenaamd ‘rijden’ van je hond op jouw of andermans benen is dikwijls heel gênant. Ook het
rijden op andere honden is moeilijk af te leren. Bach bloesems kunnen echter hulp bieden om dit
dominante gedrag af te leren.
Verwerken van een emotionele schok
Als je hond een nare ervaring heeft meegemaakt kan hij soms agressief of te aanhankelijk worden.
Met behulp van een Bach bloesem mix op maat kan de hond de emotionele schok efficiënt
verwerken.

Contacteer me voor gratis advies
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden waar Bach bloesems kunnen bij helpen. Heeft je hond een
ander probleem of een combinatie van meerdere hierboven beschreven problemen of ongewenst
gedrag, neem vrijblijvend contact op en ik geef je gratis advies. Aarzel niet mij te mailen met je
vragen.
Klik hier om Bach bloesem “Mix op maat voor honden” te bestellen
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Eerste hulp remedie voor honden
De Eerste Hulp Remedie voor honden helpt bij
✓ Paniek tijdens onweer, horen van luide
knallen …
✓ Plotse schrik
✓ Acute stress
✓ Emotionele schok
✓ Een plots ongemak
✓ Een ingrijpende gebeurtenis

Rescue of Eerste Hulp Remedie voor
honden
Net zoals bij de Eerste Hulp Remedie voor mensen, is de Rescue honden of Eerste Hulp Remedie voor
honden gecreëerd op basis van de oorspronkelijke Bach Rescue remedy. De Bach bloesems White
Chestnut en Larch werden daar nog aan toegevoegd. De Eerste Hulp Remedie voor honden bevat
veel minder alcohol dan de klassieke Rescue remedie. Daarom is het veel beter om toe te dienen aan
honden of puppies.

Wanneer moet de Eerste hulp remedie voor honden gebruikt worden?
De Bach Eerste Hulp remedie voor honden wordt het best gebruikt in momenten waar bijvoorbeeld
hevige stress of schrik de bovenhand nemen. Dit zijn situaties waarin de Eerste Hulp Remedie voor
honden het meest efficiënt is.
De Eerste Hulp Remedie voor honden kan dus gebruikt worden in de volgende situaties:
•
•
•
•

•
•

Je hond is in paniek door onweer of het horen van luide knallen
Je hond ervaart plots schrik; hij moet naar de dierenarts of blijft alleen thuis…
Je hond wordt plots gestresseerd; hij moet in de auto, hij doet mee aan een wedstrijd of
show, doet aan agility trainingen …
Je hond heeft kortgeleden een emotionele schok opgelopen:
o Je hond heeft een periode van verwaarlozing/mishandeling meegemaakt
o Je hond is aangevallen door een andere hond
o Je hond werd geslagen
o Je hond heeft een bevriende hond verloren
Je hond is plots ziek geworden
Ingrijpende gebeurtenissen:
o Een nieuwe eigenaar
o Verhuizen
o Verloren gelopen
o Een nieuwe huisgenoot
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Hoe moet je de Eerste hulp remedie voor honden gebruiken?
De Eerste Hulp Remedie voor honden dient vooral gebruikt te worden in situaties waar stress of
schrik de bovenhand nemen. Indien dat het geval is, geef je 4 druppels rechtstreeks op de tong, op
een snoepje of wrijf je het op hun snoet. Dit dient herhaald te worden om de 5 à 10 minuten, tot de
schrik en stress verdwenen zijn. Er is geen gevaar op overdosering. Is je hond ziek aan het worden,
dan kan je ook 6 x 4 druppels per dag geven om je hond te ondersteunen bij het genezingsproces. Op
die manier komt je hond sneller terug op krachten.

Hoelang moet de Eerste Hulp Remedie voor honden toegediend worden?
Na ingrijpende gebeurtenissen die stress of schrik veroorzaken wordt de Eerste Hulp remedie voor
honden toegediend. Kan je inschatten dat er zo’n moment zal komen (je hebt bv een afspraak bij de
dierenarts), dan kan je de Eerste Hulp remedie voor honden al beginnen toedienen voor het gebeurt.
Ook meteen erna kan je wat Rescue toedienen, en dit het beste voor een paar dagen. Heeft je hond
langer dan een week last van de kenmerken van schrik, stress, of andere problemen ondanks de
toediening van de Eerste Hulp Remedie, dan kan er een dieperliggend probleem zijn. In dat geval kan
een persoonlijke mix beter helpen. Bij het samenstellen van deze mix worden de
karaktereigenschappen en noden van je hond als individu in acht genomen, en worden de diepere
oorzaken van de schrik of andere problemen aangepakt waardoor je hond zich beter gaat voelen.

Wat is het verschil tussen deze Bach eerste hulp en de Bach Rescue voor honden uit
de winkel?
•
•
•

De Bach Eerste Hulp Remedie voor honden op deze webpagina bezit 2 extra Bach bloesems,
White Chestnut tegen verontrusting en Larch voor een beter zelfvertrouwen.
In deze Eerste Hulp Remedie voor honden zit er veel minder alcohol dan de klassieke Bach
Rescue, waardoor ze zonder risico kan toegediend worden.
De inhoud is 50 ml ipv 20 ml.
Klik hier om Bach bloesem “Eerste hulp remedie voor honden” te bestellen
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Mix 101: Overmatig blaffende honden
De Bach bloesem mix 101 helpt je hond om
✓
✓
✓
✓
✓

Overmatig blaffen te beperken
Minder snel in paniek te raken
Zich beter in zijn vel te voelen
Niet constant aandacht te zoeken
Meer zelfvertrouwen te hebben

Je hond het blaffen afleren? Bach bloesems
helpen!
Elke hond blaft wel eens, maar soms gaat het zodanig ver dat zowel jij, jouw gasten en zelfs je buren
erdoor geïrriteerd geraken. Ook voor de hond zelf is dit niet aangenaam, want de hond krijgt te
maken met tal van emoties. Overmatig blaffen kan veroorzaakt worden door verschillende zaken.
Dankzij Bach bloesem mix 101 kan je het blaffen afleren.
Schrik
Sommige honden hebben niet veel nodig om te schrikken of bang te worden. Als reactie gaan ze
blaffen omdat ze in paniek raken. Bach bloesem mix 101 zorgt ervoor dat je hond minder bang
wordt waardoor hij minder snel in paniek raakt.
Verveling of eenzaamheid
Honden zijn van oorsprong roedeldieren. Dus wanneer ze voor een lange periode alleen zijn kunnen
ze zich gaan vervelen of eenzaam voelen. Daardoor worden ze neerslachtig of gestresseerd. Dan
gaan ze overmatig blaffen om hiermee om te gaan. Bach bloesem mix 101 zorgt ervoor dat je hond
zich beter in zijn vel gaat voelen, waardoor hij niet langer gaat blaffen omdat hij neerslachtig of
gestresseerd is.
Overbeschermend gedrag
Territoriaal gedrag is normaal bij honden. Ze zullen hun baasje en anderen willen beschermen tegen
indringers of andere honden, door te gaan blaffen. Ook als die eigenlijk geen gevaar vormen. Dat
beschermend gedrag kan buitensporig worden waardoor je hond overmatig gaat blaffen. Bach
bloesems zorgen evoor dat je hond niet te overbeschermend wordt en vertrouwen krijgt in
ongevaarlijke situaties.
Minder aandacht zoeken
Honden zijn dieren die veel aandacht nodig hebben. Maar soms gaan ze daarin overdrijven. Ze eisen
jouw aandacht op door te blaffen als je ze even met rust laat. Als je kwaad wordt, krijgt je hond toch
de aandacht die hij wou, of je geeft hem de aandacht om het blaffen te stoppen. Dit is echter geen
goede situatie, niet voor jou maar ook niet voor de hond. Bach bloesems zorgen ervoor dat je hond
niet constant alle aandacht naar zich toe wil trekken.
Klik hier om Bach bloesem mix 101 “Overmatig blaffende honden” te bestellen
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Mix 100: Honden en vuurwerk
De Bach bloesem mix 100 helpt je hond om
✓
✓
✓
✓

Minder bang te zijn voor vuurwerk en harde knallen
Plotselinge onzindelijkheid te voorkomen
Niet in een hoekje weg te kruipen uit schrik
Niet overmatig te blaffen of te janken

Bach bloesems kunnen je hond helpen bij hun schrik
voor vuurwerk
Schrik voor vuurwerk is een veelvoorkomend probleem bij
honden. Er zijn veel honden die doodsbang worden bij het
horen van vuurwerk. Sommige honden paniekeren en slaan op
hol, andere honden kruipen diep weg in een hoekje en rillen van schrik. Honden worden onzindelijk,
blaffen overmatig en hebben geen oor meer naar wat er zich in hun dichte omgeving afspeelt. Dit is
allesbehalve een aangename situatie voor de hond, maar ook voor jou is het moeilijk om met je
hond om te gaan. Veel baasjes zien er dan ook tegenop en vragen zich af hoe ze nu weer de
feestdagen en het vuurwerk zullen doorstaan.
Voorkom schrik voor vuurwerk: op tijd starten met Bach bloesem mix 100
Het is verstandig om enkele weken op voorhand de Bach bloesem mix 100 toe te dienen bij uw
hond. De bloesems zullen ervoor zorgen dat de oorzaak van de schrik wordt weggenomen. Wanneer
je weet dat er vuurwerk aankomt, bijvoorbeeld met de jaarwisseling, kan je de frequentie van de
druppeltjes opvoeren. Bij extreme stressmomenten en bange reacties mogen de Bach bloesems om
de 5 minuten toegediend worden.
Bach bloesems, 100% veilig
Er bestaat heel wat medicatie om schrik voor vuurwerk bij honden weg te nemen. Echter zijn deze
medicijnen niet geschikt om voor een langere periode iedere dag te geven. Ook hebben veel van
deze medicijnen het effect dat ze je hond lam leggen. Je hond zal nog bang zijn voor het vuurwerk,
maar hij is zodanig suf dat hij er niet meer op reageert, de schrik blijft echter diep van binnen
aanwezig. Bach bloesems daarentegen zijn een natuurlijk middel, die geen schade kunnen
aanrichten bij je hond, ze zijn 100% veilig.
Klik hier om Bach bloesem mix 100 “Honden en vuurwerk” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl

130

Mix 102: Onzindelijkheid bij honden
Bach bloesem mix 102 helpt je hond om
✓
✓
✓
✓
✓

Het plassen in huis te voorkomen
Minder bang te zijn
Zelfvertrouwen te vergroten
Beter met stress om te gaan
Zelfstandiger te zijn

Je hond plast in huis? Vind een
oplossing met Bach bloesems
Onzindelijkheid bij je hond kan een groot probleem zijn. Niet alleen puppy’s hebben er last van, ook
volwassen honden kunnen plots in huis beginnen plassen. Vooral dat laatste is een probleem, want
je weet immers dat je hond goed aangeleerd is om zindelijk te zijn. Het probleem steekt plots de kop
op en dit kan een aantal oorzaken hebben die gerelateerd zijn aan de emoties van je hond.
Beter met stress omgaan
Eén van de meest voorkomende oorzaken van het in huis plassen is de schrik om verlaten te
worden. Honden die niet alleen kunnen zijn, kunnen last krijgen van schrik en stress. Je hond gaat in
huis plassen bij jouw afwezigheid. De spanning die je hond ervaart zorgt er namelijk voor dat hij
sneller moeten plassen. Bach bloesems kunnen je hond helpen om rustiger te zijn en beter met
stress om te gaan.
Meer zelfvertrouwen
Onzindelijkheid kan ook voorkomen bij onderdanige honden. Misschien ben je te overheersend voor
jouw hond, hierdoor kan je hond een gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelen. Bach bloesems
kunnen het zelfvertrouwen van jouw hond terug opkrikken.
Zelfstandiger zijn
Wanneer je hond te weinig aandacht krijgt volgens zijn aanvoelen, kan hij beginnen plassen in huis
om jouw aandacht te krijgen. Wanneer dit werkt, zal je hond dit blijven doen. Bach bloesems kunnen
je hond helpen om niet alle aandacht op te eisen en zelfstandiger te zijn.
Fysieke oorzaak
Begint je hond plots in huis te plassen? Denk er dan ook aan dat er een medische reden kan zijn. Ga
dus zeker even langs bij de dierenarts om een medisch probleem uit te sluiten.
Klik hier om Bach bloesem mix 102 “Onzindelijkheid bij honden” te bestellen
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Mix 103: Hond alleen laten
De Bach bloesem mix 103 helpt je hond om
✓
✓
✓
✓
✓

Minder neerslachtig te zijn bij het alleen thuis zijn
Niet onzindelijk te zijn op eenzame momenten
Overmatig blaffen of janken te beperken
Vernielzucht in te perken
Emotionele schok te verwerken

Je hond zonder probleem alleen laten met Bach
bloesems
Over het algemeen kunnen honden niet goed alleen zijn. Honden met schrik om verlaten te worden,
is dus een veel voorkomend probleem. Dit kan afkomstig zijn uit een slechte opvoeding van de hond,
het te vroeg wegnemen bij de moeder of vanuit een emotionele schok. Schrik om verlaten te
worden kan zich uiten in onzindelijkheid, neerslachtige gevoelens, huilen, overmatig blaffen, … Zal
je hond urenlang zitten blaffen of janken? Dit is allesbehalve aangenaam voor je hond. Om nog maar
te zwijgen van de overlast voor de buren. Bach bloesem mix 103 kan jouw hond helpen om zijn schrik
om alleen gelaten te worden te overwinnen.
Emotionele schok
Misschien is er in het verleden iets eng gebeurd waardoor jouw hond schrik heeft ontwikkeld bij het
alleen thuis blijven. Denk maar aan onweer, vuurwerk, inbraak, lawaai bij de buren, … Je hond kan
deze situatie uit het verleden linken aan het feit dat jij als baasje het huis verlaat. Bach bloesems
kunnen helpen om deze emotionele schok te verwerken.
Alleen thuis moeten blijven
Van nature uit zijn honden roedeldieren. Ze zijn van bij de geboorte gewoon om samen te zijn met
andere honden. Moet je hond plots alleen thuis blijven, dan is dit voor je hond iets helemaal nieuw.
Het zit niet in zijn natuur, maar vaak is het ook niet aangeleerd, omdat deze stap in het opvoeden
regelmatig wordt overgeslagen. Bach bloesems kunnen je hond helpen om met deze verandering om
te gaan en de schrik om alleen thuis te blijven tegen te gaan.
Schrik om alleen gelaten te worden bij asieldieren
Heb je een hond geadopteerd uit het asiel, dan bestaat de kans dat je hond plots ongerust wordt om
alleen gelaten te worden. Deze ongerustheid ontstaat doordat je hond bang is dat jij hem opnieuw
zal verlaten en dat hij terug naar het asiel zal moeten gaan. Daarnaast moet jouw hond ook wennen
aan de nieuwe situatie. Een nieuw huis en nieuwe mensen kunnen ongeruste en bange gevoelens en
stress teweegbrengen. Bach bloesem mix 103 zal de ongeruste en bange gevoelens van jouw hond
wegnemen waardoor hij vertrouwen krijgt in de nieuwe situatie.
Klik hier om Bach bloesem mix 103 “Hond alleen laten” te bestellen
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Mix 104: Aanvallen bij honden
De Bach bloesem mix 104 helpt je hond om
✓
✓
✓
✓

Je hond rustiger te houden
Stress bij je hond te beperken
Je hond zijn schrik te laten overwinnen
De emotionele schok van een aanval te
verwerken

Hoe kunnen Bach bloesems helpen bij
aanvallen bij honden?
Aanvallen bij honden kan zowel een fysieke als een psychosomatische oorzaak hebben. In beide
gevallen is het belangrijk om de negatieve emoties die de aanvallen veroorzaken en/of de emoties
die daaruit voortvloeien, aan te pakken. Zelf heb ik al meerdere honden met aanvallen succesvol
geholpen met Bach bloesems. Hieronder enkele van de meest voorkomende gedragskenmerken bij
honden met aanvallen.
Teveel aan energie
Eén van de veelvoorkomende gedragingen bij honden met aanvallen is overactiviteit. Dat is gebleken
bij honden die ik al geholpen heb. Deze honden kunnen het ene moment heel rustig zijn, en het
andere moment geen blijf meer weten met hun energie. Als die energie voor hen teveel wordt, kan
dat een trigger zijn voor een aanval. Bach bloesem mix 104 kan je hond helpen om rustiger te blijven.
Stress
Stress is nooit goed. Zowel bij mensen als bij honden heeft het nefaste gevolgen. Stress is dikwijls de
factor die een aanval uitlokt. Stress kan heel goed verholpen worden met Bach bloesem mix 104.
Schrik
Sommige honden hebben vaker last van aanvallen in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer
er vuurwerk afgeschoten wordt of als er iemand onbekends op bezoek is. Dit wijst er op dat ook
schrik en bang zijn meespeelt bij aanvallen. Bach bloesem mix 104 helpt je hond om zich over deze
schrik te zetten.
Emotionele schok
Een aanval bij je hond kan je, als baasje, erg doen schrikken. Natuurlijk houd ook je hond geen
positieve ervaring over aan een aanval. In sommige gevallen veroorzaakt dit zelfs een emotionele
schok voor je hond. Bach bloesem mix 104 kan je hond helpen deze nare ervaringen te verwerken
Klik hier om Bach bloesem mix 104 “Aanvallen bij honden” te bestellen
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Mix 105: Hond in de auto
De Bach bloesem mix 105 helpt je hond om
✓ Niet te panikeren
✓ Emotionele schok van eerdere autoritten te
overwinnen
✓ Zich rustig te houden
✓ Niet bang te zijn
✓ Niet in de war te zijn
✓ Niet gestresseerd te raken

Wordt je hond ongemakkelijk in de auto? Bach bloesems helpen je hond in de auto
Ongemakkelijk worden in de auto bij honden, het komt heel vaak voor. Vaak ontstaat het bij honden
op een jonge leeftijd omdat hun oren nog niet volgroeid zijn waardoor hun evenwichtsorgaan te snel
‘uit balans’ raakt. De hond voelt zich tijdens een autorit uit evenwicht en kan zich slecht voelen als
hij niet goed met deze situatie kan omgaan. Je hond wordt misselijk in de auto of raakt in paniek. De
verstoring van de evenwichtsorganen is eerder een fysiek probleem. Toch zullen Bach bloesems je
hond helpen in de wagen, omdat het net zijn emoties zijn die bepalen hoe je hond hiermee omgaat.
Geen paniek in de auto
Als je hond nog nooit in de auto heeft gezeten, dan zal hij schrikken als hij uit evenwicht raakt.
Omdat je hond uit evenwicht is, kan hij misselijk worden of in paniek raken. Bach bloesem mix 105
zal je hond helpen om zich rustig te houden en niet in paniek te raken.
Schrik voor het onbekende overwinnen
Als je je hond weinig met de auto vervoert, dan is je hond dit niet gewoon. Zo’n gebeurtenis kan voor
je hond vrij schrikachtig zijn, omdat het een situatie is die hij niet kent. Daarnaast kan er veel lawaai
zijn onderweg, wat je hond moeilijk kan verdragen. Bach bloesem mix 105 helpt je hond de schrik
voor het onbekende te overwinnen en zich op zijn gemak te voelen.
Eerdere emotionele gebeurtenissen overwinnen
Als je hond tijdens eerdere ritten al enkele keren misselijk is geworden, dan zal die geconditioneerd
zijn om autoritten gelijk te stellen met misselijk zijn. Ook als je hond al eens een ongeval heeft
meegemaakt kan dit invloed hebben op zijn beleving in de wagen. Bach bloesem mix 105 helpt je
hond deze emotionele gebeurtenissen te overwinnen.
Minder stress in de auto
Een hond in de auto kan gedesoriënteerd worden door de invloed op zijn evenwichtsorganen, hij
raakt dan in verwarring en overspannen en gestresseerd. Bach bloesem mix 105 zorgt ervoor dat je
hond beter met deze situatie kan omgaan en niet langer overspannen is.
Klik hier om Bach bloesem mix 105 “Hond in de auto” te bestellen
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Mix 106: Stress bij honden
Bach bloesem mix 106 helpt je hond om
✓ Beter om te gaan met prestatiedruk
✓ Om te gaan met plotse veranderingen
✓ Zich over aanvaringen met andere dieren of
mensen te zetten
✓ Rustig te blijven ook als er eens niet gewandeld
kan worden

Stress bij honden? Bach bloesems helpen je hond terug rustig te worden!
Net als mensen kunnen honden te lijden hebben onder stress. Je zou denken dat de redenen voor
deze stress bij honden anders zijn, maar eigenlijk hebben honden net in dezelfde situaties stress als
mensen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin er prestatiedruk is, er plotse veranderingen zijn of
aanvaringen met anderen. Dit zijn allemaal situaties die stress bij honden veroorzaken.
Prestatiedruk
Honden die naar de hondenschool gaan, maar ook honden die aan andere verwachtingen moeten
voldoen. Je hond beseft dat er iets van hem verlangd wordt en dat kan ervoor zorgen dat je hond
gestresseerd geraakt. Bach bloesem mix 106 zorgt ervoor dat je hond kan omgaan met deze druk en
goed kan presteren.
Plotse veranderingen
Sommige hondenrassen zijn echte gewoontedieren. Ze hechten zich vast aan hun routine en kunnen
niet zonder hun baasje. Stel dat ze hun baasje iets minder zien, of er wijzigt iets in hun dagelijkse
routine, dan kunnen ze daar heel nerveus door worden. Bach bloesem mix 106 helpt je hond
omgaan met deze veranderingen zodat je hond zich makkelijker daarover kan zetten.
Aanvaringen met anderen
Hebben jij en je hond een vaste wandelroute waarbij je vaak andere dieren tegenkomt? Of heeft je
hond gewoon al eens een negatieve aanvaring met een ander dier of een persoon gehad tijdens een
bepaalde activiteit of bezoek? Dan kan je hond opnieuw gestresseerd geraken als je samen gaat
wandelen, er bezoek is of diezelfde activiteit opnieuw uitvoert. Je hond denkt dan namelijk aan de
laatste onaangename ervaring die hij heeft meegemaakt. Bach bloesem mix 106 helpt je hond terug
vertrouwen te hebben bij contact met andere dieren of mensen.
Te weinig beweging
Sommige hondenrassen hebben nood aan beweging of activiteiten. Terwijl jij het druk hebt op het
werk of met iets anders, kan je hond zich thuis vervelen. Heb je er ’s avonds eens geen tijd meer
voor, dan kan je hond zenuwachtig worden daarvan. Vaak zal je hond zich daardoor negatief gaan
gedragen: vernielingen of plassen in huis. Dit komt door de stress. Bach bloesem mix 106 helpt je
hond om rustig te blijven ook als er eens niet gewandeld kan worden.
Klik hier om Bach bloesem mix 106 “Stress bij honden” te bestellen
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Mix 107: Bange hond
Bach bloesem mix 107 helpt je hond om
✓ Zich over negatieve ervaringen te zetten
✓ Niet bang te zijn het baasje teleur te stellen
✓ Zich beter te socialiseren met andere
honden/dieren/mensen
✓ Zich over irrationele bangheid te zetten

Bange hond? Bach bloesems stellen je hond
gerust!
Er zijn heel wat redenen voor een hond om bang te zijn. Denk maar aan vuurwerk of bang om alleen
gelaten te worden. Toch kan een hond zich ook voor meer algemene redenen bang voelen.
Negatieve ervaring
Je hond heeft ooit met een andere hond gevochten, of je hond komt van een baasje die de hond heel
slecht behandelde? Dan kan je hond uit deze negatieve ervaring verontruste gevoelens overhouden.
Bach bloesem mix 107 helpt je hond zich over deze negatieve ervaring te zetten.
Teleurstelling
Sommige honden zijn heel loyaal aan hun baasje. Ze zijn dan ook bang om hun baasje teleur te
stellen. Misschien heb je je hond ooit willen straffen voor iets die hij mispeuterd heeft toen je niet
thuis was, en heeft je hond nooit begrepen waarom. Of heeft je hond dit zo ervaren bij een ander
baasje. Je hond zal denken dat je zomaar weer kwaad kan worden zonder te weten waarom. Je hond
is dan bang van je reactie. Bach bloesem mix 107 helpt je hond niet zo bang te zijn zonder reden.
Niet genoeg socialisatie
Is je hond, toen die jong was, niet genoeg in aanraking gekomen met andere honden, dieren of
mensen? Dan kan die bang zijn omdat je hond andere honden, dieren of mensen niet vertrouwt.
Bach bloesem mix 107 zorgt ervoor dat je hond zich op zijn gemak voelt, ook bij andere dieren of
mensen die hij niet kent.
Bang van objecten
Sommige honden zijn bang van objecten met of zonder aanwijsbare reden. Soms heb je een bange
hond door het lawaai van een stofzuiger, en is je hond dus bang van de stofzuiger. Anders kan je
hond bijvoorbeeld weigeren om langs een bepaalde plek te wandelen omdat die bang is van een
standbeeld of iets anders die daar staat. Bach bloesem mix 107 zet je hond over deze irrationele
bangheid en leert je hond daarmee om te gaan.
Klik hier om Bach bloesem mix 107 “Bange hond” te bestellen
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Bach bloesems voor katten

Bach bloesem mix op
maat voor katten

Eerste hulp remedie voor
katten

Mix 112: Onzindelijkheid
bij katten

Mix 110: Agressie bij
katten

Mix 111: Stress bij katten
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Bach bloesem mix op maat voor katten
De Bach bloesem mix op maat voor katten
✓ Samenstelling op maat
✓ Op basis van het gedrag van je kat
✓ Bach bloesems geselecteerd door Tom
persoonlijk
✓ Snelle en goede resultaten

Bach bloesem op maat voor je kat
Bach bloesems kunnen perfect gebruikt worden om allerlei problemen bij katten aan te pakken.
Veel ongewenste gedragingen hebben namelijk een emotionele oorzaak zoals stress, schrik,
onzekerheid, enz. Iedere kat heeft echter een ander karakter waardoor de problematiek zich heel
specifiek zal uiten. Daarom werk ik steeds met een Bach bloesem mix op maat. Als je problemen hebt
met je kat neem vrijblijvend contact op met mij voor gratis advies. Mail vandaag nog en krijg binnen
24 uur antwoord.

Bij welk gedrag kunnen Bach bloesems helpen?
Sproeien
Als je kat te pas en ten onpas begint te sproeien in huis zorgt dit voor een hinderlijke geur en ook
soms materiële schade. Bach bloesems helpen om dit territoriaal gedrag af te leren in huis.
Krabben aan meubels, deuren, gordijnen,…
Een kat krabt graag, en zolang ze dit aan een krabpaal doet is er niets aan de hand. Maar als de kat
begint te krabben aan meubels, deuren of gordijnen wordt dit heel vervelend. Een Bach bloesem mix
op maat kan dit ongewenst gedrag afleren waardoor je geen schade meer zal hebben in je huis.
Aanpassen aan nieuwe situaties
Een kat is een dier dat heel veel moeite heeft om zich aan nieuwe situaties aan te passen. Als er een
dier of mens bij komt of zelfs als de meubels van plaats veranderen, dan brengt dit de kat uit haar
normale doen. Bach bloesems helpen haar om alles een plaatsje te geven waardoor ze niet uit haar
lood geslagen wordt en ongepast gedrag gaat vertonen.
Agressief gedrag, het aai en bijt syndroom
Het aai en bijt syndroom is het meest voorkomend agressief gedrag bij een kat. Als je je kat aan het
aaien bent draait ze zich plotseling om en bijt ze in je hand. Soms neemt ze je hand vast met haar
voorpoten en trapt ze met haar achterpoten. Een Bach bloesem mix op maat kan dit gedrag afleren
omdat de oorzaak ligt bij schrik en gebrek aan vertrouwen in anderen.
Onzindelijkheid
Naast sproeien kan je poes ook plassen in huis. Ook hier zijn emoties zoals bijvoorbeeld boosheid,
dominantie, agressie,…de oorzaak. Bach bloesems kunnen deze emoties perfect aanpakken
waardoor je poes snel zindelijk wordt.
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Bange gevoelens
Sommige katten zijn heel bang. Dit kan onder bepaalde omstandigheden zoals bijvoorbeeld als er
bezoek komt, maar ook soms bij het minste geringste geluid. Dit zorgt voor vlucht gedrag of agressief
gedrag. Een Bach bloesem mix op maat kan je kat helpen deze bange gevoelens te overwinnen en
niet meer zo ongecontroleerd te reageren.

Stel je vraag en krijg gratis advies
Naast deze zijn er nog vele andere problemen die zich kunnen stellen. In de meeste gevallen kunnen
Bach bloesems daar een oplossing voor bieden. Mail me vrijblijvend met de problematiek van je kat
en ik geef je binnen de 24 uur een antwoord.
Klik hier om Bach bloesem “Mix op maat voor katten” te bestellen
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Eerste hulp remedie voor katten
De eerste hulp remedie voor katten helpt bij
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bij intense paniek
Plotse schrik
Plotse stress
Na een emotionele schok
Een plots ongemak
Een ingrijpende gebeurtenis

Rescue of Eerste hulp remedie voor
katten
Deze samenstelling is, net als bij de Eerste hulp
remedie voor mensen, gebaseerd op de
oorspronkelijke Bach rescue remedy. Daarbij
werd nog White Chestnut en Larch toegevoegd.
De Eerste hulp voor katten bevat ook veel minder alcohol waardoor het zonder risico kan toegediend
worden aan katten & kittens.

Wanneer moet de Eerste hulp remedie voor katten gebruikt worden?
De Bach Eerste Hulp Remedie voor katten dient gebruikt te worden in momenten waar bijvoorbeeld
hevige stress of schrik de bovenhand neemt. In deze situaties is de Bach Eerste Hulp remedie het
meest efficiënt.
De Eerste hulp remedie voor katten kan dus gebruikt worden in de volgende situaties:
•
•
•
•

•
•

Je kat is in paniek door plots lawaai (het geluid van de deurbel, …)
Je kat is bang omdat er bezoek is, of er zijn mensen die ze niet kent, …
Je kat is gestresseerd want er is plots een nieuwe kat in de buurt
Je kat heeft recentelijk een emotionle schok opgelopen:
o Ze is aangereden geweest
o Ze is verloren gelopen
o Ze is achtergelaten
o Ze heeft in een asiel gezeten
o Overlijden van een bevriende kat
o Gevecht met een andere kat
Je kat gedraagt zich anders: ze eet niet meer, haar gedrag verandert, …
Ingrijpende gebeurtenissen: een verhuis, verandering van inrichting in het huis, nieuwe
meubels, nieuwe huisgenoot, …
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Hoe moet je de Eerste hulp remedie voor katten gebruiken?
Zoals hierboven vermeld, dient de Eerste hulp remedie voor katten gebruikt te worden in situaties
waar stress of schrik de bovenhand nemen. Wanneer dit het geval is, geef je ze 4 druppels
rechtstreeks op de tong, of op een snoepje of wrijft het op hun neus. Je herhaalt dit, om de 5 à 10
minuten doen tot de schrik en stress verdwenen zijn. Er is geen gevaar op overdosering. Als je merkt
dat je kat ziek wordt, dan kan je ook 6x4 druppels per dag geven als ondersteuning bij het
genezingsproces tot het dier opnieuw genezen is. Dit ondersteunt en helpt je poes zodat deze sneller
terug op krachten komt.

Hoelang dien je de Eerste hulp remedie voor katten toe te dienen?
Na intense gebeurtenissen die schrik of stress veroorzaken, of bij andere problemen, wordt de Eerste
hulp remedie voor katten toegediend. Indien op voorhand weet dat zo’n gebeurtenis zich zal
voordoen (je weet bv dat er bezoek komt), dan kan je de Eerste hulp remedie voor katten net ervoor
toedienen, anders is direct erna aangeraden. Dit voor een paar dagen. Lijdt je kat langer dan een
week aan stress of ervaart ze bange gevoelens of andere problemen ondanks de toediening van de
Eerste hulp remedie voor katten, dan is er vast een dieperliggend probleem. Hier kan een
persoonlijke Bach bloesemmix helpen. Deze mix gaat specifiek in op de noden van je kat als individu
en pakt de diepere oorzaak van de schrik of stress aan zodat jouw kat zich opnieuw beter voelt.

Wat is het verschil tussen deze Bach eerste hulp en de Bach Rescue voor katten uit
de winkel?
•
•
•

De Bach Eerste Hulp Remedie voor katten die je hier vindt, heeft 2 extra Bach bloesems,
White Chestnut tegen het verontrust zijn, en Larch voor een beter zelfvertrouwen.
In de Eerste hulp remedie voor katten zit er ook veel minder alcohol dan de Bach Rescue
voor katten zodat je het zonder risico kan toedienen.
De inhoud is 50 ml ipv 20 ml.
Klik hier om Bach bloesem “Eerste hulp remedie voor katten” te bestellen
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Mix 110: Agressie bij katten
De Bach bloesem mix 110 helpt je kat om
✓
✓
✓
✓
✓

Agressie te verminderen
Minder bang te zijn
Frustratie in te perken
Zowel mensen als katten te accepteren
Stress te verminderen

Heb je een agressieve kat? Bach bloesems
kunnen helpen!
Agressie bij katten is één van de meest voorkomende problemen naast onzindelijkheid. Agressie
wordt echter wel vaak verkeerd opgevat. Veel mensen denken dat een agressieve kat dergelijk
gedrag vertoont uit woede of dominantie. In veel gevallen is dit echter niet correct, er zijn heel wat
oorzaken waarom een kat agressieve gevoelens kan uiten. De meest voorkomende vormen van
agressie zijn afkomstig uit schrik of frustratie.
Aai en bijt syndroom
Het aai en bijt syndroom komt veel voor bij katten. Heb je een kat in huis, dan is je dit zeker wel
bekend. Je kat ligt rustig te slapen en is aan het genieten van het aaien, maar plotseling kan de rust
omslaan in agressie en probeert je kat je te bijten. Schrik en onzekerheid spelen hierbij de grootste
rol. Bach bloesem mix 110 helpt om deze oorzaken aan te pakken.
Agressieve kat door schrik
Kittens die niet goed gesocialiseerd zijn vanuit hun jonge leeftijd, zullen moeite hebben om om te
gaan met mensen. Ze zijn bang van mensen en zullen daarom snel blazen of uithalen. Als je als
baasje zelf reageert uit schrik, zal je kat zich in het nauw gedreven voelen. Bach bloesems kunnen je
kat helpen om de schrik naar mensen weg te nemen.
Agressie tussen katten in hetzelfde huishouden
Katten zijn erg territoriaal. Wanneer er plots een andere kat in het huishouden komt, kan dit voor
problemen zorgen. Voor beide katten kan dit een stressvolle situatie zijn. Spanning en stress worden
opgebouwd en dit kan omslaan in agressie. Heb je een nieuwe kat in huis en vertonen je katten
agressief gedrag? Bach bloesem mix 110 kan helpen.
Agressie uit frustratie
Agressie die voortvloeit uit frustratie, komt heel vaak voor bij kittens die met de fles opgevoed zijn.
Als kittens opgevoed worden door mama kat, dan krijgen ze belangrijke lessen mee vanuit hun
natuur. Zo moeten ze geduldig zijn om te wachten met drinken als mama kat dit hen oplegt. Is je kat
met de hand opgevoed, dan heeft je kat deze levensles niet mee gekregen. Frustratie kan optreden
in bepaalde situaties waardoor je te maken krijgt met een agressieve kat.
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Agressie door een fysiek ongemak
Agressie kan ook veroorzaakt worden door fysieke ongemakken. Heb je een agressieve kat in huis,
vergeet dan zeker niet om de dierenarts te raadplegen om een fysieke oorzaak uit te sluiten.
Klik hier om Bach bloesem mix 110 “Agressie bij katten” te bestellen
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Mix 112: Onzindelijkheid bij katten
De Bach bloesem mix 112 helpt je kat om
✓
✓
✓
✓

Je kat zindelijk te maken
Stress bij je kat weg te nemen
Emotionele schok te verwerken
Minder bang te zijn

Je kat plast in huis? Bach bloesems helpen de
oorzaak weg te nemen.
Onzindelijkheid bij een kat is een zeer vervelend probleem. Je kat doet dit echter niet met opzet,
word dus niet kwaad op je kat, dit zal het probleem alleen maar erger maken.Let op, onzindelijkheid
kan een medische oorzaak hebben. Ga dus zeker langs bij de dierenarts om deze vorm van
onzindelijkheid te kunnen uitsluiten. Plast je kat niet in huis om een medische reden, dan kan stress,
schrik of een emotionele schok door een nare ervaring een oorzaak zijn van onzindelijkheid bij
katten. In dit geval kunnen Bach bloesems een oplossing bieden.
Onzindelijkheid door stress
De stress die onzindelijkheid veroorzaakt kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld de stress
die je zelf hebt en doorgeeft aan je kat, een verhuizing, een nieuwkomer in het gezin of andere
huiskatten in de buurt van de kattenbak. Hoewel je het niet meteen zal zien, kan je kat wel degelijk
stress ervaren. Observeer je kat goed en denk ook even na over recente gebeurtenissen. In geval van
stress, kan Bach bloesem mix 112 helpen bij het zindelijk maken van je kat.
Nare ervaring met de kattenbak
Je kat kan ook schrik ervaren om zijn behoefte te doen op de kattenbak. Dit kan komen uit een enge
gebeurtenis uit het verleden. Bijvoorbeeld doordat andere katten gebruik maken van dezelfde
kattenbak en dat de onzindelijke kat na een ruzie met een andere kat, niet meer in de kattenbak
durft. Of tijdens een eerder bezoek aan de kattenbak is je kat erg geschrokken door een luide knal,
waardoor je kat niet meer op de kattenbak durft. Bach bloesem mix 112 kan jouw kat helpen om
deze emotionele schok te verwerken en niet meer bang te zijn.
In huis plassen door schrik
Het kan wel eens voorvallen dat je bezoek hebt en dat je kat plots in huis begint te plassen. Dit kan
komen omdat je kat verhinderd wordt door het bezoek. Je kat kan bang zijn om naar de kattenbak te
gaan. Andere katten zijn dan weer bang om alleen gelaten te worden, waardoor ze in huis plassen
als jij hen alleen laat. Bach bloesem mix 112 kan je kat helpen minder bang te zijn.
Klik hier om Bach bloesem mix 112 ”Onzindelijkheid bij katten” te bestellen
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Mix 111: Stress bij katten
De Bach bloesem mix 110 helpt je kat om
✓ Rustiger te worden
✓ Zich makkelijker aan te passen aan nieuwe
situaties
✓ Zich minder bedreigd te voelen
✓ Beter om te gaan met stress

Heeft je kat stress? Bach bloesems kunnen
helpen!
Net als jij stress kan hebben, kan ook jouw kat stress ervaren. Al zal je dit misschien niet meteen
denken want je kat lijkt meestal een lui en zorgeloos leventje te hebben. Niets is minder waar, ook
katten krijgen te maken met stress. Stress kan zich uiten in fysieke problemen zoals kale plekken of
een verminderde eetlust. Maar je kat kan ook foutief gedrag beginnen vertonen zoals sproeien in
huis of krabben aan zetels, deuren of muren. Je kat zal zich afzonderen en kan te maken krijgen met
neerslachtige gevoelens.
Nieuwe situaties
Katten zijn zeer gevoelig aan veranderingen. Een nieuw familielid, een verhuis of zelfs alleen maar
verandering van interieur kan ervoor zorgen dat je kat uit balans raakt. Hiermee omgaan zorgt voor
heel wat stress bij katten. Bach bloesem mix 111 kan ervoor zorgen dat je kat makkelijker kan
omgaan met nieuwe situaties.
Spanningen of dreiging binnen hun territorium
Katten kunnen heel wat spanning ervaren wanneer zij zich bedreigd voelen in hun territorium. De
komst van een ander dier kan heel wat stress veroorzaken. Sommige katten zullen schrik krijgen om
zich vrij in huis te gaan bewegen. Ze kunnen zich in deze situatie ook bedreigd voelen wanneer ze
hun eet-en drinkbak, kattenbak of schuilplaatsen moeten delen met andere katten. Ze hebben de
neiging om de andere katten continue in de gaten te houden. Deze situaties brengen heel wat stress
met zich mee.
Verveling
Je zou het misschien niet denken, maar een kat die de hele dag ligt te slapen uit verveling, kan ook
stress ervaren. Langdurige verveling kan zich uiten in langdurige stress. Hou je kat goed in het oog,
want deze vorm van stress is moeilijk op te merken.
Fysieke oorzaak
Ook fysieke klachten kunnen een oorzaak zijn van stress. De ongemakken van een ziekte en het
toedienen van de medicijnen (vaak onder dwang) kan voor stress zorgen. Bovendien kan het voor
komen dat de kat hierdoor regelmatig naar de dierenarts moet. Het opsluiten van de kat in de
transport box en het ritje naar de dierenarts zorgt ook voor extra stress.
Klik hier om Bach bloesem mix 111 ”Stress bij katten” te bestellen
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Bach bloesems voor paarden

Bach bloesem mix op
maat voor paarden

Eerste hulp remedie voor
paarden

Mix 121: Bange paarden

Mix 120: Stress bij
paarden

Mix 122: Trailer stress
paarden
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Bach bloesem mix op maat voor paarden
De Bach bloesem mix op maat voor paarden
✓
✓
✓
✓

Samenstelling op maat
Op basis van het gedrag van je paard
Bach bloesems geselecteerd door Tom persoonlijk
Snelle en goede resultaten

Bach bloesem voor paarden: natuurlijk genezen
Ongewenste gedragingen bij paarden kunnen perfect aangepakt
worden met Bach bloesems. De moeilijkheid is echter een mix te maken
van de juiste Bach bloesems die perfect passen bij het probleem en het karakter van je paard. Indien
gewenst kan ik voor jouw paard een passende Bach bloesem mix op maat maken. Daarvoor mail je
me de gedragskenmerken van je paard door alsook zijn belangrijkste karaktereigenschappen. Mail
me vrijblijvend en krijg binnen 24 uur antwoord.

Ongewenst gedrag bij paarden aanpakken
Bach bloesems zijn een natuurlijk en efficiënt middel om allerhande problemen bij paarden aan te
pakken. Veel voorkomende problemen bij paarden die goed aangepakt kunnen worden met Bach
bloesem zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trailerproblemen
Agressief gedrag
Bang gedrag
Bokken, steigeren
Schrik om alleen gelaten te worden
Singelnijd
Niet stilstaan bij het opstijgen
Dominant gedrag
Geen voetjes geven
Niet stilstaan bij het opstijgen
Hoofdschuwheid

Als steun voor wedstrijdpaarden
Het kan gebeuren dat je paard voor of tijdens een wedstrijd onhandelbaar wordt, of dat zenuwen bij
het paard de overhand gaan nemen. Als dergelijke problemen zich stellen gaan vele ruiters gebruik
maken van Bach bloesem remedies waardoor hun paard beter presteert. Een Bach bloesem mix op
maat is het meest aangewezen in die gevallen. Mail me voor gratis advies!
Klik hier om Bach bloesem “Mix op maat voor paarden” te bestellen
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Eerste hulp remedie voor paarden
De Eerste Hulp Remedie voor paarden
helpt bij
✓ Paniek bij onverwachte bewegingen of
lawaai
✓ Plotse schrik
✓ Acute stress
✓ Een emotionele schok
✓ Een plots ongemak
✓ Een ingrijpende gebeurtenis

Rescue of Eerste Hulp Remedie voor
paarden
De Eerste Hulp Remedie voor paarden heeft zijn basis, net als de Eerste Hulp Remedie voor mensen,
bij de klassieke Bach Rescue remedy. Daar werden nog de Bach bloesems Larch en White Chestnut
aan toegevoegd. De Eerste Hulp Remedie voor paarden bevat daarnaast veel minder alcohol dan de
Rescue remedy zoals je hem kent uit de winkel. Daarom is die veel veiliger om toe te dienen aan
paarden of veulens.

Wanneer moet de Eerste hulp remedie voor paarden gebruikt worden?
De Bach Eerste Hulp remedie voor paarden is het efficiëntst in momenten waar bijvoorbeeld hevige
stress of schrik de bovenhand nemen. Deze situaties zijn daar een goed voorbeeld van.
Dit zijn enkele voorbeelden waarin de Eerste Hulp remedie voor paarden gebruikt kan worden:
•
•
•
•

•
•

Paniek bij het paard: door voorbij rijdende voertuigen, door plotse bewegingen, door nieuwe
voorwerpen, door een felgekleurd zeil/paraplu, door harde geluiden, andere paniekreacties…
Plotse schrik bij het paard: schrik voor de piste, schrik voor een bepaald voorwerp, schrik
voor bepaalde personen of andere paarden, schrik voor de trailer
Plotse stress bij paarden: voor en na een wedstrijd, voor en na een keuring, als de dierenarts
komt, als de hoefsmid komt, voor en na een lange transporttocht…
Emotionele schok bij het paard: Na mishandeling, na verwaarlozing, na een hevige
schrikreactie in de wei/piste, na tegen schrikdraad gelopen te hebben, scheiding
moeder/veulen, alleen achtergelaten worden, na een kwetsuur, na een beet van een ander
paard, na een gevecht met een ander paard…
Plotse ziekte van het paard: kolieken, veranderd eetpatroon, andere ziekte…
Een ingrijpende gebeurtenis bij het paard: veranderen van eigenaar, veranderen van stal,
afscheid nemen van bevriend paard dat naast hem/haar op stal staat, verhuizen, in de trailer,
Voor een veulen: na de geboorte, scheiding van de moeder
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Hoe wordt de Eerste Hulp remedie voor paarden gebruikt?
De Eerste Hulp remedie voor paarden moet worden gebruikt in situaties waar emoties zoals stress of
schrik de bovenhand nemen. Indien dat het geval is, geef je 4 druppels rechtstreeks op de tong, op
iets lekkers zoals een klontje suiker of wrijf je het op hun neus. Dit dient herhaald te worden om de 5
à 10 minuten, tot de schrik en stress zichtbaar verminderen. Er is geen enkel gevaar op
overdosering. Is je paard ziek aan het worden, dan kan het ook helpen om 6 x 4 druppels per dag te
geven. Dit zal je paard ondersteuning in het genezingsproces en helpt je paard sneller terug op
krachten te komen.

Hoelang moet de Eerste Hulp Remedie voor paarden toegediend worden?
Je dient de Eerste Hulp Remedie voor paarden toe na een ingrijpende gebeurtenis of momenten van
intense schrik of stress. Kan je inschatten dat er zo’n moment zal komen (je paard neemt
bijvoorbeeld deel aan een wedstrijd), dan kan je de Eerste Hulp remedie voor paarden al vooraf
beginnen toedienen. Ook meteen erna kan de Eerste Hulp Remedie voor paarden toegediend
worden, en dit voor een paar dagen. Blijft de schrik of stress bij je paard langer dan een week
hangen, of blijft je paard last hebben van andere problemen ondanks de toediening van de Eerste
Hulp Remedie voor paarden, dan kan er een dieperliggend probleem zijn. In dat geval kan een
persoonlijke mix beter helpen. Bij het samenstellen van deze mix worden de karaktereigenschappen
en noden van je paard als individu in acht genomen. Hierbij worden de diepere oorzaken van schrik,
stress of andere problemen aangepakt waardoor je paard zich beter gaat voelen.

Wat is het verschil tussen deze Bach eerste hulp en de Bach Rescue voor paarden
uit de winkel?
•
•
•

De Bach Eerste Hulp Remedie voor paarden die je hier vindt bevat 2 extra Bach bloesems,
White Chestnut tegen verontrusting en Larch voor een beter zelfvertrouwen.
In deze Eerste Hulp Remedie voor paarden zit er veel minder alcohol dan de klassieke Bach
Rescue, waardoor ze zonder risico kan toegediend worden.
De inhoud is 50 ml ipv 20 ml.
Klik hier om Bach bloesem “Eerste hulp remedie voor paarden” te bestellen
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Mix 120: Stress bij paarden
De Bach bloesem mix 120 helpt je paard om
✓
✓
✓
✓

Rustiger te worden
Minder bang te reageren
Nervositeit weg te werken
Beter om te gaan met prikkels

Bach bloesem mix 120, een oplossing voor stress
bij paarden
Paarden zijn zeer gevoelige dieren waardoor ze snel gestresseerd raken. Stress is niet gezond, ook
niet voor je paard. Je paard kan te maken krijgen met lichamelijke klachten, maar het kan ook
gevaarlijk worden voor jou, doordat je paard heftig kan reageren op bepaalde situaties.
Wedstrijdstress
Paarden die deelnemen aan wedstrijden kunnen heel wat stress ervaren. Er is de druk om te
presteren maar ook de omgeving zit vol met prikkels. Luide muziek, een grote drukte van mensen,
applaus, roepende kinderen, … Deze situatie zorgt voor heel wat stress bij je paard. Ook jij als ruiter
kan te maken krijgen met stress, die je automatisch ook aan je paard doorgeeft. Bach bloesems
kunnen je paard helpen om met deze prikkels om te gaan en minder gestresseerd te zijn voor de
wedstrijd.
Trailerstress
Paarden zijn kuddedieren en prooidieren. Je paard kan dus heel wat stress en bange gevoelens
ervaren wanneer je hem opsluit in de trailer. Je paard kan zelfs in staat zijn zichzelf of anderen te
verwonden bij het inladen in de trailer. Zelfs als je paard doodstil staat in de trailer, kan het zijn dat je
paard extreme stress ervaart.
Stress of irritaties door de omgeving
Paarden zijn zeer stressgevoelig. Je paard kan al stress krijgen of geïrriteerd raken door bepaalde
omgevingsgeluiden. Bijvoorbeeld door een blaffende hond of luidruchtige kinderen. Echter zijn niet
alleen omgevingsgeluiden van buitenaf een bron van stress. Ook de omgeving van het paard zelf kan
stress teweegbrengen, bijvoorbeeld door een te lange opsluiting in de stal. Deze langdurige stress
kan heel wat emotionele problemen veroorzaken. Heeft je paard bij het minste last van stress? Dan
kan Bach bloesem mix 120 je paard zeker helpen.
Klik hier om Bach bloesem mix 120 “Stress bij paarden” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Mix 121: Bange paarden
De Bach bloesem mix 121 helpt je paard om
✓
✓
✓
✓

Schrik te overwinnen
Zelfvertrouwen te vergroten
Mensen in de omgeving makkelijker te vertrouwen
Minder achterdochtig te zijn

Bange paarden kunnen schrik overwinnen met Bach bloesems
Paarden kunnen heel snel schrikken en bang zijn. Bang voor het verkeer,
bang voor honden, bang voor mensen, enzovoort. Paarden hebben een
groot gezichtsveld en zien vaak veel meer dan wij als mensen zien,
waardoor ze sneller schrikken. Bange paarden kunnen heel gevaarlijke dieren zijn. Het is dus
belangrijk om hier aandachtig voor te zijn en de bron van het probleem aan te pakken, zowel voor je
paard, zijn omgeving en jezelf. Bach bloesem mix 121 kan je paard helpen om zijn schrik te
overwinnen.
Vertrouwen in mensen
Paarden zijn prooidieren, terwijl zij de mensen aanzien als roofdieren. Het zit dus in hun natuur om
ons als mens niet meteen te vertrouwen. Ook kan het zijn dat paarden na een nare ervaring met een
vorige eigenaar nog minder vertrouwen hebben in mensen. Wil je jouw paard van zijn wantrouwen
en schrik afhelpen, dan is het ook belangrijk dat het vertrouwen in jou en de omgeving groter wordt.
Bach bloesems kunnen helpen om minder achterdochtig te zijn en meer vertrouwen te hebben in
jou.
Emotionele schok door nare ervaring
Dingen waarbij een paard opgeschrikt werd, worden heel goed onthouden door het paard. Wanneer
een paard iets ziet, hoort of ruikt die schrik opwekt, zal hij vanuit een reflex reageren, dit zit
opgeslagen in zijn geheugen. Ook kan schrik snel uitbreiden. Is je paard bijvoorbeeld eens
geschrokken van een blaffende hond, dan kan je paard snel schrik ontwikkelen voor alle honden.
Enkele typische voorbeelden:
•
•

Singelnijd: Is je paard in het verleden eens te bruut gesingeld, dan kan je paard nu singelnijd
ontwikkeld hebben, je paard zal elke keer bang zijn om gesingeld te worden.
Kopschuwheid: Een ander veel voorkomend probleem bij paarden is kopschuwheid. Dit kan
meerdere oorzaken hebben. Kopschuwheid kan voorkomen door een ongemak die je paard
ervaart, maar het kan ook een vertrouwenskwestie zijn. Is je paard in het verleden geslagen
op het hoofd, dan is jouw paard heel onzeker over zichzelf en tegenover mensen.

Bach bloesems kunnen helpen om de emotionele schok te verwerken en opnieuw om te gaan met
de zaken die hun in het verleden schrik hebben aangejaagd.
Klik hier om Bach bloesem mix 121 “Bange paarden” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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Mix 122: Trailer stress paarden
De Bach bloesem mix 122 helpt je paard om
✓
✓
✓
✓

Niet te stressen
Eerdere negatieve ervaringen te vergeten
Rustig te blijven
Vertrouwen te hebben in de situatie

Trailer stress bij je paard? Bach bloesems
helpen!
Sommige paarden hebben er moeite mee om
vervoerd te worden. Ze worden bang of geraken in paniek omdat ze niet in de trailer willen.
Sommige paarden vinden het te benauwd in de trailer of hebben al eens een negatieve ervaring
achter de rug, waardoor ze daarna niet meer willen vervoerd worden.
Stress & paniek door kleine ruimte
Als je je paard moet vervoeren, dan vind je paard het vast niet altijd even leuk om plots opgesloten
te zitten in zo’n kleine ruimte. Je paard beseft niet hoe en wanneer het die ruimte weer kan
verlaten, waardoor het gestresseerd & in paniek raakt. Bach bloesem mix 122 helpt je paard om hier
niet over te stressen.
Schrik voor het onbekende
Is het één van de eerste keren dat je je paard vervoert in een trailer? Dan is je paard dit uiteraard
niet gewoon. Je paard kent de situatie niet, waardoor het hele voorval je paard bang kan maken. Op
de weg kan er ook veel lawaai zijn, de meeste paarden kunnen hier moeilijk mee om! Met Bach
bloesem mix 122 overwint je paard zijn schrik voor het onbekende.
Negatieve ervaring
Misschien heb je je paard al enkele keren vervoerd, maar heeft hij één van de laatste keren iets
negatiefs ervaren. Misschien was je paard betrokken bij een licht ongeval? Of misschien was er op
een bepaald moment meer lawaai dan anders? Je paard kan de situatie niet inschatten, en wil die
misschien graag voorkomen door niet meer in de trailer te gaan. Bach bloesem mix 122 helpt je
paard zich over deze negatieve ervaring heen te zetten.
Meer vertrouwen
Misschien heb je je paard nog niet zo lang, of heb je er op dit moment geen goede relatie mee?
Misschien vertrouwt je paard gewoon diegene die je paard wil inladen niet? Paarden weigeren soms
de trailer in te gaan uit kwestie van wantrouwen. Bach bloesem mix 122 helpt je paard om de
situatie te vertrouwen.
Klik hier om Bach bloesem mix 122 “Trailer stress paard” te bestellen

https://www.bachbloesemadvies.nl
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