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Bachs blomstermedisin er en form for 
komplementær behandling som brukes for 
å behandle og balansere negative følelser 
– i utgangspunktet hos mennesker. Men 
flere i hovedsak alternative behandlere 
bruker det også på dyr, deriblant hester – 
og mener det har effekt.

HVA ER ”BACHS BLOMSTERMEDISIN”?

Blomsteressenser har vært kjent og brukt 
i en rekke kulturer i lang tid tilbake. De 
første kjente beskrivelser kommer fra Pa-
racelcus (1493-1541). Han samlet dugg fra 
blomster til behandling av pasientenes fø-
lelsesmessige ubalanser.
Bak Bachs blomstermedisin står en engelsk 
lege, Edward Bach, som virket i England 

mellom 1886 og 1936. Han mente at symp-
tomer på en sykdom er kroppens måte å gi 
uttrykk for negative følelsesmessige tilstan-
der. Han mente videre at all menneskelig 
sykdom og lidelse er forårsaket av negative 
følelser. Sykdom og plager så han på som 
en ubalanse mellom vår innerste natur og 
den ytre personligheten. Mot denne bak-
grunn så han på sykdom som en mulighet 
til å endre livsførsel og komme i balanse. Og 
da brukte han blomster – eller rettere sagt 
38 forskjellige essenser fra blomster. Dette 
mente han ville behandle de fleste sykdom-
mer. Disse planteessensene skal matche og 
behandle 38 negative følelser. Han delte inn 
essensene i syv grupper og rangerte dem 
etter følgende følelser: Depresjon, redsel, 

mangel på interesse for nåtiden, ensomhet, 
overdreven bekymring for andres ve og vel, 
overfølsomhet og usikkerhet. 
Essensene virker ifølge Bach ikke som van-
lig farmasøytisk medisin, men gjennom 
energien i plantene. Denne energien me-
ner han påvirker vår mentale tilstand – og av 
den grunn er den et viktig ledd i behandling 
av mentale problemer.

SLIK LAGES BACHS

BLOMSTERMEDISIN

Bachs blomstermedisin utvinnes på to må-
ter. Den ene er solmetoden. Da blir plan-
tene plukket på en varm solskinnsdag for så 
å bli plassert i en glassbolle med rent vann. 
Denne bollen plasseres så i solen i to til fire 

Ferdinand fikk mye 
ut av å lukte på 
blomstene – men 
kan blomster
essenser ha en
effekt på hester?

FAGLIG

  Bachs ”Rescue Remedy” er et akuttmiddel basert 
på essenser fra fem blomster som hjelper hesten din – 
eller deg – med å håndtere daglig eller akutt stress ved 
ågjenopprette indre ro, kontroll og fokus. – Dette brukes 
få dager av gangen med hyppige doser, sier Heidi.

  Bachs blomstermedisin er en form for 
komplementær behandling som brukes for å 
behandle og balansere negative følelser. Mange 
behandlere bruker det også på hest. (Foto: 
Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard)

  Den engelske legen Edward Bach mente at 
symptomer på en sykdom er kroppens måte å gi 
uttrykk for negative følelsesmessige tilstander. 
Gjennom energien i blomster mener han vi kan 
påvirke vår mentale tilstand. (Foto: Ridehesten.
com/Jørgen Bak Rasmussen)

    – Jeg synes det er et fantastisk verktøy for å 
hjelpe dyrene med å skape en bedre indre balanse. 
Jeg bruker blomstermedisin først og fremst ved 
adferdsproblematikk og da gjerne sammen med 
annen behandling, sier Heidi Bye Svartangen.

Flower Power
Tekst og foto: Rebecca Mender

timer. Bach mente at solen da overførte 
vibrasjoner fra blomstene til vannet og at 
vannet da ble ladet med energi. Blomstene 
fjernes, og en lik mengde alkohol blandes 
med vannet.
Den andre fremstillingsmetoden går ut på 
at plantene kokes – fordi ikke alle planter 
blomstrer på solskinnsdager. Plantene ko-
kes, filtreres flere ganger og så blandet med 
lik mengde alkohol.
Vanligvis blir blomstermedisinen inntatt 
som alkoholbaserte preparater, men de fin-
nes også som krem.

SKAPER BEDRE INDRE BALANSE

Heidi Bye Svartangen er en som bruker 
blomstermedisin i sin behandling av dyr. 
– Jeg synes det er et fantastisk verktøy for 
å hjelpe dyrene med å skape en bedre indre 
balanse. Jeg bruker blomstermedisin først 
og fremst ved adferdsproblematikk og da 
gjerne sammen med annen behandling. 
Heidi legger til: - Ved alvorlige adferdspro-
blemer bør behandlingen skje i samarbeid 
med en adferdsterapeut. 
Og blomstermedisin er ikke en idyllisk snar-
vei til en glad hest – hesteeiere må ha bena 
på jorden og la dyr med adferdsendringer 
også undersøkes av veterinær.  Heidi under-
streker: - Ved alvorlig sykdom skal hesten 
alltid være undersøkt av veterinær.
- Blomsteressensene virker som en kataly-
sator for forandring mot det harmoniske 
og gir støtte til selvutvikling. Essensene 
løser ut en prosess i kroppen, sier Heidi. – 
Blomstermedisin er komplementærmedisin, 
altså en utfyllende medisin, en tilleggsme-
disin. Blomstermedisin brukes for eksempel 
sammen med adferdsterapi. Sånn sett er det 
ikke en alternativ medisin. Blomstermedisin 
kan også gis ved siden av veterinærmedi-
sinsk behandling.
- Ofte velger vi flere essenser til hesten. 
Ofte har hesten et sammensatt problem og 
trenger flere midler. Jeg blander ut ca 10-
20 dråper fra hver essens jeg har valgt til 
hesten og blander igjen dette ut med vann. 
Det gjør at det blir veldig lite alkohol igjen, 
sier Heidi.

VI STILLER NOEN SPØRSMÅL

- Men hvordan kan vann tilsatt litt sprit gjøre 
en hest bedre, spør vi Heidi.
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- Det er energien fra blomstene/plantene 
som setter i gang en prosess i kroppen. 
Blomstermedisinessenser er  flytende løs-
ninger av energimønstre som er laget av 
ulike planter som har dette energimønste-
ret som sin signatur. Alle planter har ulike 
signaturer, og det er disse signaturene som 
responderer med våre menneskelige ener-
gisignaturer. Dersom disse kommer ut av 
lage, vil planteessensen rebalansere hesten 
slik at den igjen kommer på nivå med sin 
friske mentalitet.
- Kan det være at hesten virker bedre fordi ei-
eren er roligere og gir hesten sin mer oppmerk-
somhet og pleie – og at eieren tolker tegnene mer 
positivt når hesten får noe for sine problem?
- Man skal jo aldri undervurdere effekten av 
oppmerksomhet og stell som i seg selv gir 
en mer balansert hest.  Men de tilstandene 
som bachs hjelper mot er ofte noe hesten 
har vært plaget med over tid og eiere som 
velger å tilkalle en terapeut er ofte eiere som 
allerede tar godt vare på hestene sine og gir 
dem mye oppmerksomhet.
- Hva er forskjellen mellom Bachs blomsterme-
disin og homeopati?

respons. Men det er ikke alltid lett å se seg 
selv eller sine dyr helt klart, og det vil derfor 
være vanskelig å finne de riktige essensene 
til sitt eget dyr. Av den grunn anbefales det 
at man alltid får hjelp til å finne riktige es-
senser av en utdannet terapeut. På den må-
ten unngår man å behandle med feil essen-
ser og bli fortvilet over manglende virkning. 
Det er også viktig at en terapeut følger med 
i hestens respons i behandlingen slik at type 
essenser kan justeres underveis som krop-
pens energimønster og behov endrer seg. 
Det er også viktig at en faglært person kan 
vurdere om hesten er på vei til å bli bedre, 
eier ser som sagt ikke alltid nyansene i sin 
egen hest da de står den for nærme. God 
oppfølging fra terapeuten er viktig. Målet 
er at hesten får en langvarig virkning etter 
behandlingen, det er ikke meningen at den 
skal gå på blomstermedisin hele livet. Res-
cue remedy er et unntak, denne blandin-
gen kan man kjøpe på helsekost og bruke i 
akutte situasjoner, men dette gir da sjelden 
en langvarig virkning.

HVORDAN MAN

GIR BLOMSTERMEDISIN

 – Selve medisineringen skjer ved at man 
spruter to ganger på tannkjøttet eller på 
tungen 3-4 ganger daglig. I akutte situa-
sjoner kan det gis oftere i en kort periode, 
forteller Heidi.
Ikke alle hester setter pris på en sprut inn i 
munnen. Da kan du bruke en plastpipette 
og dryppe 4-7 dråper i munnen til dyret i 
stedet. – Bruk aldri glasspipette, sjansen er 
stor for at hesten kan knuse den og skade seg 
på glasset, advarer Heidi. Ofte kan det gis i 
vannbøtta også – da drypper du 7 dråper i 
vannbøtta til hesten.
Essensene brukes til flasken er tom – ofte 

3-4 uker. – Da skal man ha en ny konsul-
tasjon og vurdering av videre behandling. 
Men i mellomtiden bør det gjerne være kon-
takt mellom eier og behandler, sier Heidi 
og legger til: - Kroniske lidelser vil kunne 
trenge behandling over flere måneder.

SKVETNE, FØLSOMME HESTER

- Bachs blomstermedisin er egnet især ved 
adferdsproblematikk, sier Heidi. – Har man 
for eksempel en hest som er skvetten, følsom 
og har en påfallende nervøs oppførsel, kan 
”Aspen” (osp) være en aktuell essens. Aspen-
hester er ofte redde for ting de ser, de liker 
ikke å være alene og de plukker opp rytte-
rens spenninger og redsel. Aspen vil fremme 
hestens selvtillit og mot. En annen essens 
for vare, engstelige hester som er oversensi-
tive eller viser frykt i spesifikke situasjoner 
er Mimulus ( gjøglerblomst). Disse hestene 
er på vakt, er nervøse og virker redde for 
andre hester, mennesker, bevegelser eller 
konkrete ting som veterinær, henger og lig-
nende.
Essens fra blomsten Cerato kan være egnet 
for hester som har allergier, er nervøse, usi-
kre, redde for å være alene – og for hopper 
som ikke tar seg. Hornbeam – agnløk – kan 
også brukes på hopper som er vanskelige å 
få drektige.
Kirsebærblomst kan også gjenopprette ro, 
balanse og indre fred.  – Det kan være eg-
net for hester med mye indre stress, de får 
gjerne temperamentsfulle utbrudd. De er 
ofte anspente, nervøse og spente, kanskje 
fulgt av unoter som bukking og dårlig hu-
mør under stell. 
- Hester som lett får panikk eller lider av 
akutt frykt, kan ha nytte av Rock rose (sol-
rose). Det er for hester som virkelig blir 
redde, nesten paralysert – når man rir dem 

kan slike hester bli utilregnelige. Rock rose 
kan ha god effekt i spesielle situasjoner, som 
på nyttårsaften eller etter fødsel, operasjon 
eller en ulykke, sier Heidi.

DEN USIKRE HESTEN

Engelsk alm kan hjelpe hesten med å gjen-
opprette troen på seg selv. – Hvis hesten 
plutselig vegrer seg for noe den tidligere 
likte å gjøre og virker trøtt, kan alm være en 
ting. Samtidig må man senke kravene som 
stilles til hesten, sier Heidi. – Engelsk alm 
gir også god støtte ved fødselsforberedelser 
og før store utfordringer.
Hester som er usikre, har problemer med 
å omstille seg, f.eks. i forbindelse med ny 
stall, kan med fordel få essens fra Bittersøte 
(Gentian). Red Chestnut (rød hestekastanje) 
kan også virke godt ved bytte av stall eller 
eier. – Det har også effekt på hester som er 
veldig knyttet til andre individer og som 
blir rastløse og stressede når de er borte. 
Det kan ha effekt på hingster eller vallaker 
som overbeskytter hopper eller på hopper 
som overbeskytter føllet sitt.

NÅR DET BOBLER AV ENERGI

En konkurransehest som er veldig utålmo-
dig under konkurranse gjør ofte skjødesløse 
feil på grunn av sin hektiske fart og mangel 
på fokus. – I slike tilfeller har jeg sett effekt 
av Impatiens – kjempespringfrø. Det kan 

BLOMSTERMEDISIN OG FORSKNING
FREM TIL 90-TALLET BLE DET GJORT LITE FORSKNING PÅ

EFFEKTEN AV BLOMSTERMEDISIN OG MAN LENTE SEG TIL
EMPIRISKE BEVIS BASERT PÅ EGNE ERFARINGER OG TILBAKE-
MELDINGER FRA PASIENTER. FRA 90-TALLET HAR ARBEIDET

PÅ DEN MER FORMELLE FORSKNINGSFRONTEN ØKT. 
DU KAN SE MER OM DET PÅ WWW.BACHCENTRE.COM/CENTRE/RESEARCH.PDF 

WWW.FLOWERSOCIETY.ORG/RESEARCH-METHODS.HTM

BRUK VETERINÆR!
VED ALVORLIG SYKDOM

ELLER ADFERDSENDRING SKAL 
HESTEN ALLTID VÆRE

UNDERSØKT AV VETERINÆR!

- De har den likheten at de jobber på ener-
ginivå i kroppen. Forskjellene er jo at de 
fremstilles forskjellig og homeopati har 
mange flere virkeområder – fra mentalt til 
rent fysisk. Men begge hjelper kroppen med 
å finne balanse.
- Hva med blomstermedisin og doping?
- Innen travsport og ridesport har det meste 
av alternativ behandling en karenstid på 96 
timer.
- Hva koster det?
- Jeg gir blomstermedisin som en del av en 
helhetlig behandling og jeg gjør da alltid 
et grundig førstegangs intervju med eier 
og undersøkelse av hesten. Dette koster i 
seg selv 1150 kr. Selve blomstermedisinen 
blander jeg opp individuelt til hver enkelt 
pasient slik at den får akkurat de essensene 
den trenger og en flaske med dette er tar jeg 
50 kr ekstra for. Så med konsultasjon og es-
sens 1200 kr. Ved oppfølginger og oppblan-
ding av ny flaske koster det selvsagt mindre.
- Kan det være farlig, f.eks. via overdosering 
eller at man prøver seg frem selv?
- Vi jobber her veldig mentalt, men likevel 
på energiplan og kroppen responderer på 
den energistrømmen den trenger. Dvs. at 
om du får en essens som ikke er riktig for 
deg, så får du ingen effekt. Tar du en essens 
som er riktig, vil du kunne få en rask positiv 

brukes til hektiske, irritable, hissige hester 
som er gira og som ikke klarer å vente på 
ting. Slike hester blir fort trøtte og svetter 
mye på grunn av sine indre spenninger og 
stress – impatiens demper stress og utålmo-
dighet, sier Heidi.
Vervain, jernurt, er fint for hester som er 
hyperaktive og som lett blir overentusias-
tiske – det er effektivt på konkurransehester 
som har utviklet dårlige vaner – og brukes 
også ved muskelspenninger og som forbe-
redelse til fødsel. – Disse hestene er gjerne 
anspente og kan også trenge jevnlig mas-
sasje – å bli tatt på roer dem ned, sier Heidi.
  n

 
Bachs blomstermedisin er egnet især ved 

adferdsproblematikk. – Bach har utviklet 38 
essenser, og vi velger ofte flere essenser til 

hesten fordi problemet er ofte sammensatt slik 
at hesten trenger flere midler, sier Heidi.

(Foto: Rideheste.com/Sara Clement)

  Kirsebærblomst gjenoppretter ro, 
balanse og indre fred. – Det kan være egnet 
for hester med mye indre stress, de får 
gjerne temperamentsfulle utbrudd. De er 
ofte anspente, nervøse og spente, kanskje 
fulgt av unoter som bukking og dårlig humør 
under stell, forteller Heidi. (Foto: istock)

FAGLIG

96 R I D E H E S T E N  0 6 / 1 1 R I D E H E S T E N   0 6 / 1 1 97


