
BACHS  BLOMSTERMEDICIN  I  TIDENS ENERGIER 
 

 

 

Bachs Blomstermedicin har været kendt i mange år, men nok kun af et fåtal. Det siges, at nu er den 

æra kommet, hvor denne blomstermedicin bryder igennem og har sin tid. Hvorfor det? 

 

Der tales om, at jordens energier er ved at skifte til et højere niveau. Det påvirker os mennesker, for 

mange af os kan ikke følge med og får fysisk og psykisk besvær af det, f.eks. migræne, allergier og 

depressioner o.a.. Men her kan Bachs Blomster gå ind og afhjælpe disse symptomer. 

 

Jeg har været så heldig at Catharina Nielsen vil komme og fortælle meget mere om det. Hun er 

Bach terapeut gennem 11 år og er desuden Hatha-yogalærer nu i 6 år. 

 

Der er ingen tvivl om, at Catharina har meget på sinde. Hun fornemmer intuitivt, hvilke emner der 

skal op og hvordan Bachs blomster spiller ind der. Catharina skriver følgende og kommer. 

 

 

MANDAG  DEN 31. MARTS  KL.  19.00 
 

 

 

” Den engelske læge Edward Bach erfarede for ca. 100 år siden, at enhver sygdom har en tilhørende 

følelse afhængig af den enkelte person, og ved at afbalancere denne følelse kan vi heale fysisk 

lidelse. Han fandt 38 forskellige Blomster, som gennem essenser kan ”overstrømme” sjælen, så der 

sker en healing helt ind på celleniveau.  

 

I mit mangeårige arbejde som Bach terapeut har jeg desuden erfaret den smukke støtte, som vi også 

kan modtage fra blomsterne, når man arbejder med forskellige temaer inden for personlig udvikling. 

 

Jeg glæder mig til at fortælle, hvordan jeg mærker, at der specielt i denne tid, hvor der sker mange 

skift i energierne, er særligt brug for Bachs Blomster til at give os en øget jordforbindelse gennem 

balancering af vores auralag og fysiske krop. Blomsterne bringer lys og healing til cellerne på flere 

planer og forener Ånd med Krop og Sind. 

 

Bach vidste allerede kort tid efter sin uddannelse som læge, at han havde fundet ”tidens” 

højfrekvente blomster til healing af mennesket på sjælsplan. Jeg selv og mange andre har oplevet 

Blomsternes healende energier af vores følelser med efterfølgende indvirkning på den fysiske krop. 

 

Aftenen vil berøre temaet Relationer med dertil hørende Bachs Blomster – herunder indre 

mand/kvinde og indre barn/voksen.” 

 

Rigtig hjertelig velkommen til en aften med nye vinkler på Bachs Blomstermedicin. 

 

PRIS: 80 kr. 

Sted: Inger Høy, Hølkenvej 84, Dyngby, 8300 Odder,  

Tilmelding: Inger Høy, 86 55 61 53 eller mail: em.consult@mail.tele.dk 


