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Bogen er en opslagsbog for forældre, der vil afbalancere deres børns (og eget) følelsesliv med naturlige
remedier.

Bogen er opdelt i 3 afsnit:

Første del er introduktion til Bachsystemet, anden del er grundig gennemgang af de 38 Bachremedier og
sidste del er fyldt med dagligdags situationer, som kan opleves i den moderne børnefamilie og med forslag til
hvilke Bachremedier, man kan afprøve. Til sidst i bogen findes masser af links til hvordan, man får mere at

vide.

Hvorfor det er vigtigt at behandle sindet, hvis man vil leve sundt

Hvordan du holder dig og selv og dit barn i psykisk balance

Søskendejalousi

Bange børn og voksne

Kræsenhed

Skilsmissebørn

Hysteri og trods

Teenagers

Få søvn og sexliv tilbage - børn ud af soveværelset

At overleve som forældre med Bach remedier

Dr. Bachs filosofi om sundhed

og meget andet spændende 182 sider, med masser af smukke fotos af Bachblomsterne.

Forfatteren har 30 års erfaring dels som Bachterapeut dels som underviser og koordinator for Den
Internationale Bachterapeutuddannelse i Skandinavien. Er desuden sygeplejerske og zoneterapeut og leder

Casu (Center for Alternative Sundhedsuddannelser), der uddanner zoneterapeuter og Bachterapeuter.
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