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Jag vill börja med 

 att berätta för dig varför 
 jag skriver denna bok. 

 
 
 

 
 

 
Allt började 1992 när jag gick in i en ny fas i mitt liv, då lämnade jag  
yrkesmässigt ett 27 årigt  liv inom fotograf världen. Jag ville nu se hur 
jag skulle kunna hjälpa och stötta människan på lite djupare plan. Valet 
var enkelt för mig, jag började utbilda mig inom komplementär medicin, 
samtidigt stöter jag för första gången på Dr. Edward Bach. I en  
bokhandel i Stockholm står jag med en liten bok i min hand där jag  
hänfört läser: ”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning, det är ett verktyg 
som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister.  
Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg 
och att föra oss tillbaka till den Sanningens och Ljusets väg vi aldrig borde ha 
lämnat.” 
 Dessa ord gick rakt in i mitt hjärta, en värme spred sig i mitt bröst och 
jag förstod att jag var på rätt väg. Orden var skrivna på 1930-talet av 
 Dr. Edward Bach, en fantastisk och förunderlig man som vigde sitt liv åt 
att finna läkning för den enskilda människan som lider och är förtvivlad. 
När jag står här med denna insikt vet jag att Dr. Bach hädanefter  
kommer att vara en del av mitt liv. Så blev det. Dr. Bach´s filosofi är min 
ständiga följeslagare. Jag arbetar sedan 1993 som terapeut inom  
komplementärmedicin. 1997 startade jag tillsammans med min make och 
kollega en skola där vi sedan dess utbildar terapeuter. 2006 grundade jag 
min egen metod, Berndtsdotter Metoden som kopplar samman det 
mänskliga mötet, det mänskliga samtalet, den mänskliga beröringen med 
Dr. Bach´s läkande energier från naturen, och utbildar ”Personliga Livs-
coacher” enligt Berndtsdotter Metoden. Jag har ägnat all ledig tid att 
forska och lära mig så mycket som möjligt om Dr. Bach, jag har rest till 
de platser som betydde så mycket för honom, jag har med min kamera 
dokumenterat växterna för att tillföra synsinnet, eftersom vi människor 
blir berörda av vad vi ser. Synen är ett viktigt sinnesorgan. 
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Jag arbetar dagligen med hans tankar och har fått möjlighet att hjälpa 
många människor som kommit i min väg. Genom att balansera de 
 obalanser som människan ibland hamnar i, kan hälsa och välmående  
återvända. Det är en ära att få se ljuset återvända i en människas ögon. 
Jag har givit mig själv ett löfte och det är att föra Dr. Bach´s tankar vidare 
så fler människor kan få hjälp till hälsa och välbefinnande, med andra ord 
högre livskvalitet. Jag vet inget bättre sätt än att dela med mig av de  
kunskaper jag samlat på mig under dessa år av terapeutiska möten med 
människor med olika behov av hjälp, att i praktiken se att alla hans  
upptäckter fungerar, att när kropp, själ och ande är i balans då är vi friska. 
 
 

 
Jag skriver denna bok 

som en personlig hyllning till en stor man. 
 

  Lena Berndtsdotter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intergör  från Terapeut Skolan 2003.   
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Mina tankar om Dr. Bach´s arbete. 
 

Dr. Bach´s ord, ”Den största gåva Du kan ge någon,  
är att Du själv är lycklig och hoppfull. 

 Då lyfter Du andra ur deras misströstan eller förtvivlan”. 
 

Dessa få meningar innehåller så mycket klokhet från en vis man. 
 

 Först när Du inser och tar ansvar för ditt eget liv, din hälsa och 
 välbefinnande, kan Du också hjälpa och stötta andra. 

 
Du kan inte ge något Du inte har. 

Har Du inte kärlek, kan Du inte ge kärlek. 
Har Du inte trygghet, kan Du inte förmedla trygghet. 
Har Du inte kunskap, kan Du inte förmedla kunskap. 

Det handlar om att förstå sin egen del i det som händer. 
Det handlar om att förstå att allt utgår från det egna jaget.  

Det handlar om sitt förhållningssätt till sig själv. 
Det handlar om att ta sig själv på allvar, att inte slarva med sig själv. 

Som jag behandlar mig själv, blir jag behandlad av andra. 
 

Ta ansvar för dig själv. 
Ta ansvar för dina tankar. 

Ta ansvar för ditt beteende. 
Ta ansvar för vad Du säger. 

 
Dr. Bach upptäckte ett makalöst sätt för oss att finna balans i våra  

vilsna själar. Han upptäckte ”Naturens läkande kraft”. 
Han säger, ”Aktiviteten av dessa ”Naturens Mediciner” är, att höja våra 

 vibrationer och öppna våra kanaler för att ta emot vår andlighet”. 
Här får vi tillgång till hjälp att balansera de obalanser som yttrar sig i, 

hat, avund, svartsjuka, rädsla, skuld, maktbegär, misströstan och 
 förtvivlan. 

 
En del människor har fastnat i en ”offerhållning”, där allt som händer 

dem, är någon annans fel. 
Även denna obalans går att lösa, med hjälp av de läkande energier  

Dr. Bach fann åt oss. 
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För mig är Dr. Bach en stor man, 

 en stor människa,  
en stor själ och ett stort hjärta. 

 
 Med allt han upptäckte inom medicin, både ortodox 

 skolmedicin och naturmedicin, satte han människan i centrum. Han 
 förstod att oavsett vilka verktyg och system man använder sig av, är det 

bemötandet, respekten och ödmjukheten för människan i nöd, som gör 
skillnad. 

 
Att möta en människa där hon befinner sig, bekräfta henne där och se 

vad man kan tillföra. Med andra ord, fråga, ”Vad kan jag göra för dig”? 
Utifrån svaret, förmedla lugn och ro, så hoppet kan komma tillbaka och 

tillföra, glädje. I glädjen föds förtröstan om bättring. Människan fylls av 
övertygelse och visdomen återvänder. Nu infinner sig kärleken, den högsta 

form av läkning. 
 

Behandla människan, inte sjukdomen. 
 

Personligen tycker jag att Dr. Bach borde fått Nobelpris  
för sina upptäckter om människan och hälsan. 

I allt från sina upptäckter om tarmbakterier, skapande av vacciner 
 och upptäckten om läkekraften i naturen. 

 
I mina möte med människor, bär jag med mig hans filosofi. 

 
Lena Berndtsdotter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

”En gammal Olive från Agistri”. 
 

Livskraft, pånyttfödelse, fred och harmoni är förknippat med Olive. 
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En resa till Mount Vernon. 
 

Jag tar tåget från Paddington Station i London mot Oxford. En vacker 
resa genom det engelska landskapet. Vid Didcot Parkway slutar 
tågresan och jag tar en taxi den sista biten till Mount Vernon, namnet 
på det hus Dr. Bach levde och verkade i de sista åren av sitt liv. Byn  
Sotwell är som tagen ur en saga, grönskande, lummig och tyst. Äntligen 
är jag här, jag tar de få stegen uppför stentrappan in i en rosendoftande 
trädgård. Allt är tyst, lugnt och fridfullt, det känns som att återvända 
till min fars trädgård, fast nu befinner jag mig i Dr. Bach´s trädgård i 
England. Alla dessa välkända växter som jag minns från min uppväxt. 
Honeysuckle som sprider sin underbara doft, Agrimony lyser som en 
kyrkspira, den lilla blåbleka Vervain, Ceratobusken inne vid husväggen 
och blommande Mimulus i den lilla dammen under ett stort Cherryplum 
träd. Det finns ingen annan plats jag hellre skulle vilja vara just nu än 
här. Att få vara i denna underbara trädgård där Förjätmigej, som Dr. 
Bach planterade 1930, fortfarande blommar. Denna trädgård är som ett 
stort behandlingsrum där den som vill, kan få tillbaka sin balans och  
finna läkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Mount Vernon Sotwell.. Juli 2002. 
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Jag fortsätter fram till huset, knackar på dörren och blir insläppt av en 
underbar kvinna som välkomnar mig in i Dr. Bach´s konsultationsrum, 
hon försvinner tyst och låter mig vara kvar för mig själv. Rummet känns 
som en famn, en varm välkomnande famn där jag bara får vara. Rummet 
är litet, möblerna i det lilla rummet tillverkade Dr. Bach själv. Stolen jag 
sjunker ner i är enkel, stabil och bekväm. Jag tänker på hur många som 
suttit här och blivit bekräftade, uppmuntrade och hjälpta av denne för-
underlige man. Han hade modet att stå upp för vad han kände var rätt. I 
naturen fann han allt det som vi människor behöver och tillsammans 
med sin respektfulla och ödmjuka inställning till sina medmänniskor 
kunde han hjälpa dem till läkning, oavsett vilken sjukdom eller tillstånd 
de befann sig i. 
 
 
 
                            

Dr. Bach´s konsultationstum juli 2002. 

 
 
Jag vandrar runt i det lilla huset och bara njuter, det känns som om Dr. 
Bach har lämnat huset för en stund och när som helst kan komma till-
baka. Hela huset vibrerar av hans närvaro, allt känns så rofyllt. Jag ber 
kvinnan som släppte in mig om vägbeskrivning till kyrkogården där Dr. 
Bach ligger begravd. Jag promenerar mot kyrkan, allt i den lilla byn är 
tyst och stilla, de enda ljud som hörs är från naturen. Trädens sus i vin-
den, fåglarna som sjunger och alla dessa blommor som doftar. Hade jag 
inte vetat bättre, skulle jag kunnat vandra omkring i en dröm. 
 
Jag finner vägen till kyrkogården och jag finner hans grav. 
 



9 

 

 
”Behold I am alive for evermore” 

 
 
 

Så lyder texten på hans gravsten. Han kommer naturligtvis att leva  
vidare, han gav oss en stor gåva som vi alla kan använda. Han gav oss 
tillgång till naturens läkande kraft. Människor över stora delar av  
Världen använder hans upptäckter för läkning. Det enda som behövs är 
att inse sin egen roll i sitt liv och den inre kraft vi alla bär inom oss och 
modet att använda den.  
 

Jag är så lycklig  att Dr. Bach kom i min väg,  
jag skall föra denna kunskap vidare, det är ett löfte. 

 
Jag lämnar kyrkogården, Sotwell, England för att återvända när jag 
 behöver det. Nu påbörjar jag min uppgift i livet, att föra vidare kunskap 
om hur kropp, själ och ande kan finna balans. När kropp, själ och ande är 
i balans, då är vi friska. 
 

Dr. Bach sade: 
 ”Låt oss tacka vår Skapare, att han placerade läkande växter på vår jord för 

vår hälsa och läkning.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                                                    Vid Dr. Bach´s grav juli 2002. 


