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Wilde Orchideeën 

 

• De Piramide (The Pyramid)  
Remedie van Hondskruid/Anacamptis Pyramidalis 

Ondersteunt het loslaten van geblokkeerde energie en herinneringen. Antenne voor het opvangen van 

kosmische energie. 

De remedie verdunt vergetelheid van vervelende herinneringen en brengt licht naar alle chakra’s. Helpt 

kosmische berichten te ontvangen en uit te drukken via kunst, schrijven en verhalen vertellen. 

 

 

• Empathie (Empathy) 
Remedie van Lange Tong Orchis/Serapias Vomeracea 

Empathie en diep kijken 

Stap in de schoenen van een ander. Helpt meer objectief diep in een onderwerp kijken en uit een 

mogelijke slachtofferrol stappen. 

 

• Luisteren (Listen) 
Remedie van Bokkenorchis/Himantoglossum Hircinum 

Goed voor je capaciteit van diep en breed luisteren 

Helpt met het vinden van stilte, diep luisteren (om begrip te vinden) en breed luisteren (luisteren buiten 

je zintuigen).   

 

• Magie en Avontuur (Magic and Adventure)  
Remedie van Bijenorchis/Ophrys Apifera 

Helpt controle los te laten zodat magie en creativiteit kunnen floreren  

 

• Rustgevend (calming) 
Remedie van de Purperorchis/Orchis Purpurea 

Ondersteunt beslissingen die vanuit het hart genomen worden, ontspant de zenuwen en de 

zonnevlecht. 

 

 

Wilde Bloemen 

• Bevrijd je Geest (Free Your Mind) 
Remedie van Weegbree/Plantago Lanceolata 

Doorbreekt vicieuze cirkels 

Weegbree Remedie helpt ons los te komen van het alsmaar ronddraaien in cirkels. Ze bevrijdt de 

geest.   

• De Verkwikker (energy booster) 
Remedie van Duizendblad/Achillea Millefolium 

Verkwikt en geeft energie daar waar nodig 

Verzwakte gebieden van lichaam, geest of projecten ontvangen zetjes van energie en uitnodigingen om 

hun best te gaan doen.  

 



• De Ziener (The Seer) 
Remedie van Sint-janskruid/Hypericum Perforatum 

Ondersteunt een gunstige geestelijke balans en helpt met de opening van de geest  

De Remedie van Sint-janskruid helpt onderdelen van de geest te verkoelen die oververhit raken of 

opbranden (op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau). Een goede remedie om samen 

met Begonia (Vertragen) te nemen. 

 

• Egoloosheid (Non-Self) 
Remedie van Klavervreter/Orobanche Minor 

Er is niets te doen 

 

 

 

Lees niet over de witruimte heen hierboven, hij staat er expres. Deze remedie brengt inzicht in 

leegte en oneindigheid. Het helpt je in te zien dat alle omstandigheden samenkomen tot een 

voortvloeiend moment. Elk aspect heeft een (even belangrijke) rol te spelen. Er is geen leider, geen 

gids, geen meester. Jij bent niet degene die iets beslist of doet. Een goede remedie om dagelijks te 

nemen.  

 

• Flexibiliteit (Flexibility) 
Remedie van Rode Klaver/Trifolium Pratense 

Vernieuwing/elasticiteit/flexibiliteit 

Bloesemremedie van Rode Klaver assisteert in het in balans en flexibel houden van lichaam, geest 

en ziel. Het brengt vernieuwde energie en creativiteit naar verstokte omstandigheden, sleur en 

oude gewoontes. 

 

• Gelijkmoedigheid (Equanimity) 
Remedie van Lijnzaadbloesem/ Linum Usitatissimum 

Gelijkmoedigheid/balans/aarding 

Lijnzaadbloesem Remedie ondersteunt op het gebied van balans, openhartigheid en gevoel 

van veiligheid. Ze assisteert in de verbinding van lichaam en geest tot een sterke eenheid. 

Een uitstekende remedie om dagelijks te nemen. Een goede combinatie met De Middenweg 

en De Pionier. 

 

• Kracht en Blijdschap (Strength and Joy)  
Remedie van Koningskaars/Verbascum Thapsus 

Vreugdevolle kracht en ondersteuning van de lichaamshouding 

De remedie van Koningskaars is vol kracht, ruggengraat en ondersteuning. De kracht van de remedie is 

er eentje die je hart openhoudt en je kwetsbaarheid, humor en vreugde intact laat, wanneer je liever 

muren zou optrekken.  

 

• Loutering (Purification) 
Remedie van Boterbloem/Ranunculus 

Reiniging/bescherming/geeft kracht/gronding/lichtbrenger 

Deze bloesemremedie fungeert als een lichttoorts. Ze helpt je kracht te vinden om donkere 

herinneringen en onderwerpen onder ogen te zien, naar hen te luisteren en hen de hand te bieden. 

Ondersteunt reiniging op emotioneel, spiritueel, fysiek en mentaal gebied.  

 



• Speelsheid 
Remedie van Witte Cyclaam | Cyclamen Hederifolium  

Brengt je in contact met het innerlijke, onbezonnen en speelse kind. 

Elk gebied of moment in ons leven kan altijd een dosis speelsheid gebruiken; relatie, werk, 

wandelingen, meditatie, zelfonderzoek, seks. Speelsheid brengt vrijheid en vrolijkheid en zit 

boordevol creativiteit.  

 

• Verzachtend (Soothing)  
Remedie van Kamille/Matricaria Chamomilla 

Ontspant de zonnevlecht, ondersteunt een goede nachtrust en een juiste bacteriële balans  

De Remedie van Kamille ontspant de zonnevlecht en ondersteunt de gezonde nachtrust (een goede 

combinatie met Mrs Relax). 

 

 

• Ware Stem (True Voice) 
Remedie van Kaasjeskruid/Malva 

Brent je terug naar je ware stem  

Kaasjeskruid Remedie zoomt in op het kleine, het tere, het zoete, het zachte, de schoonheid, de 

kwetsbaarheid. Wanneer je aangetrokken wordt tot Kaasjeskruid Remedie dan ben je misschien ten 

koste van je ware zelf teveel op de voorgrond aanwezig geweest. Of misschien ben je jezelf op een 

andere manier een beetje verloren. 

 

• Zelfherstel (Self-Heal) 
Remedie van Prunella/Brunel 

Vertrouwen in je zelf genezende kracht 

De Remedie van Prunella (een plant die in het Engels Self-Heal genoemd wordt) ondersteunt je 

vertrouwen in je eigen zelf genezende kracht en geeft inzicht hoe je deze krachten kunt aanspreken en 

gebruiken.  

Eetbare Bloemen 

 

• Beschermengel (Guardian Angel) 
Remedie van Scharlei/Salvia Sclarea 

Juiste tijdstip en juiste plek 

Deze remedie helpt de beste en meest positieve omstandigheden/mensen/dingen etc. die nodig zijn 

voor je project/heling etc. op het juiste moment op de juiste plek te brengen De remedie werkt als 

een beschermengel. 

 

• Bescherming (Protection) 
Remedie van Yucca 

Heling, versterking, bescherming, zelf vertrouwen 

De Remedie van Yucca gaat daarheen waar hulp nodig is en helpt ons te helen. Yucca Remedie helpt wonden 

op de ziel te helen en versterkt je aura, ze beschermt je ook in geval van grote gevoeligheid voor 

omstandigheden of mensen. 

 



• Brandblusser (Fire Extinguisher) 
Remedie van Echte Heemst/Althaea Officinalis 

Verzachting, verkoeling, flexibiliteit 

De bloesemremedie van Echte Heemst ondersteunt met hydratering, verzachting, verkoeling 

en flexibiliteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Een uitstekende 

bloesemremedie voor vermoeide spieren en gewrichten of andere fysieke droogte en strakheid.  De remedie is ook een 

uitstekende brandblusser voor een vurig karakter, ruzie, conflicten etc.  

 

• Luchtigheid (Lightness) 
Remedie van Seringen/Syringa Vulgaris 

Luchtigheid, humor, verlichting 

Seringen Remedie doorbreekt muren en blokkades met licht, gevoel voor humor en luchtigheid. Hij helpt 

in te zien dat niets blijvend is en verbreedt je perspectief. 

  

• Geduld (Patience) 
Remedie van Perzische Slaapboom/Albizia Julibrissin 

Je hebt de tijd  

De Remedie van de Perzische Slaapboom (ook Zijdeboom genoemd) werkt met name op het 

derde oog. De remedie helpt je om geduldig te wachten zodat de verschillende lagen zich 

kunnen ontvouwen. Je hebt de tijd, iedereen heeft zijn eigen tempo. 

 

• Mrs Relax 
Remedie van Lavendel/Lavendula 

Algeheel welbevinden, gezonde nachtrust   

 Mrs. Relax is een mooie remedie die werkt voor ons algeheel welbevinden. De remedie beweegt 

zich als een golf door het hele wezen (lichaam, geest en ziel), lost zware energieën op en brengt 

ontspanning. Goed om voor het slapen gaan in te nemen. 

 

• Vertragend (Slow Down) 
Remedie van Witte Begonia/Begonia 

Ontspant de overbelaste zintuigen 

Ben je intrinsiek moe van de snelheid van je leven en heb je het gevoel dat je zintuigen overvoerd zijn 

met veel te veel dagelijkse informatie? Met de hulp van de Begonia Remedie kun je afkoelen, ontspannen en stoppen. De 

remedie kan echter niet al het werk doen. Je zul actief mee moeten helpen en keuzes maken. 

Eetbare Planten 
• De Facilitator (The facilitator) 

Remedie van Bronzen Venkel/Foeniculum Vulgare 

Vergroot je begrip van ware communicatie en helpt vooruit te gaan  

De Remedie van Bronzen Venkel opent de keel chakra. Het is een remedie die op een zeer volledige 

manier meehelpt op het gebied van communicatie met lichaam, geest, ziel, maar ook binnen werk, 

groepen en gezin. Ze helpt je onderwerpen die besproken en besloten zijn om te zetten in het juiste 

actieplan.  

 



• De Kroon (The Crown)  
Remedie van Kardoen/Cynara Cardunculus 

Diepe spirituele connectie met ons dagelijks leven. De juiste balans van de kruin chakra 

De werkelijke betekenis van hoger bewustzijn is te vinden in een diepe verbinding van lichaam, 

geest en ziel. De Remedie van Kardoen helpt de juiste balans van de kruinchakra te vinden 

waarbij een goede aarding in het lijf onontbeerlijk is (wanneer je niet voldoende geaard bent 

kun je extra ondersteuning vinden met de Remedies Geurende Rozenmix en Bramen (De 

Pionier)). De Kroon Remedie kan ons helpen met een mooie expansie van zintuigen en het 

verkrijgen van een diepe spirituele connectie in ons dagelijks leven.  

 

• De Pionier (The Pioneer) 
Remedie van Braam/Rubus 

Ondersteunt wanneer nieuwe en onbekende situaties of gebeurtenissen zich voordoen 

Wanneer de Braam Remedie op je pad komt ben je aangekomen op onbekend terrein (een 

kruispunt/nieuw project/nieuwe relatie/situatie). Braam Remedie helpt je langzame en ferme 

stappen met vertrouwen en besluitvaardigheid voorwaarts te nemen. Neem weloverwogen 

beslissingen, houdt je hart open maar blijf ook beschermd met behulp van de stekels van de 

braam. Braam Remedie gaat goed samen met de Remedie van Magie en Avontuur (Bijenorchis). 

 

• Flow  
Remedie van Aloë Vera 

Zorgt voor doorstroming 

Gebruik de bloesemremedie van Aloë Vera als een doorsmeerolie voor dat wat stokt of niet lekker 

loopt.  Wanneer je het gevoel hebt dat je alsmaar tegen de stroom inloopt, communicatie stokt of er 

alsmaar kleine blokkades op je weg liggen, maar ook ter ondersteuning van gewrichten of je 

verteringsstelsel. Het is ook heerlijk om deze remedie in je bad te doen (zo’n 20 druppels) erin te 

weken.  

 

• Verbinding en Harmonie 
Lotusbloem | Nelumbo Nucifera  

De bloesem van lotusbloem herbalanceert, harmoniseert en verbindt. Het laat kosmisch licht 

stromen door al je chakra’s zodat ze kunnen herbalanceren en harmoniseren. Dit helpt ook jou 

in relatie tot je lijf en omgeving te harmoniseren.  

 

• Vitaliteit (Vitality) 
Remedie van Onsterfelijkheidskruid/Jiaogulan/ Gynostemma Pentaphyllum 
Vitaliteit van de waterhuishouding 

Onsterfelijkheidskruid Remedie helpt met vitaliteit en ondersteunt het immuunsysteem. Ze gebruikt water 

als geleider om het te brengen daar waar nodig.  Weldadig voor lichaam, plant, dier, drinkwater, aquaria 

en vijvers. 

  



Andere Bloemen 

• Oogsttijd  
Herfstnarcis | Stenbergia Lutea  

Helpt gedurende de laatste fase van een proces. Brengt positiviteit en herinnert ons aan onze 

ervaring en capaciteiten. 

Wanneer we in de laatste fase van een project, relatie of proces zijn laat de remedie van de 

herfstnarcis ons zien dat een sluitende deur betekent dat een nieuwe deur zich gaat openen. 

De remedie helpt ons stevig op aarde te staan. Helpt ons afscheid te nemen van dat wat 

eindigt, onze emoties te omarmen en een plekje te geven. Maar ze herinnert ons ook aan de 

rijke ervaring en capaciteiten die we hebben opgedaan en meenemen en overspoelt ons 

met zonnige positiviteit.  
Combinaties 

 

• De Middenweg (The middle path)  
SCF Remedie 

Toestaan, acceptatie, creatieve samenwerking, exclusiviteit en overvloed.  

Werk met de natuur, niet ertegenin 

Dit is een remedie van de gehele tuin en zijn inwonende wezens.  De 

remedie nodigt je uit om creatieve manieren tot samenwerking te vinden 

en tot een gezonde balans te komen (en soms is hiervoor eerst een klein 

beetje frictie nodig). 

In een gebalanceerde omgeving, waarin ieder zijn plek en ruimte kan en mag innemen kan ook de overvloed tot stand 

komen. De Remedie van de Middenweg kun je ook gebruiken om de balans te behouden. Gebruik haar bijvoorbeeld in je 

tuin (sprenkel 5 druppels in alle hoeken van het land en in het midden, of zet een flesje neer op een klein altaartje ergens 

op een mooi plekje). Gebruik de remedie ook wanneer je bijvoorbeeld op moeilijkheden stuit in een team van mensen 

waarmee je samenwerkt (neem een flesje mee in je zak naar de vergaderingen). Of gebruik de remedie wanneer je veel 

gasten in je huis ontvangt (zet een flesje neer op elke kamer, of sprenkel een tiental druppels).  

 

• Geurende Rozenmix (Fragrant Rose Mix) 
Remedie van Rozen/Rosa 

Stevig aardend en opent je hart 

Deze remedie helpt je hart open te houden. Deze opening komt voort vanuit een plek van kracht, 

gezonde besluitvorming, intuïtie en diepe aarding. Wanneer je hart open is kun genieten van de 

uitwisseling van liefde, zowel als ontvanger en als gever. Wanneer je behoefte hebt aan extra 

bescherming in dit proces kun je ook Yucca Remedie (Bescherming) toevoegen aan de mix.  

 

• Remedie van Lourdes 
Remedie van Lourdes: Meditatie, Gebed en Heling 

Helpt je naar een rustige en stille plek te brengen vanwaaruit heling en inzicht mogelijk is.  

Deze remedie is gemaakt op de bijzondere bedevaart plek Lourdes in Frankrijk. De remedie van 

Lourdes ondersteunt je in je gebed, heling en/of meditatie.  

 



• SCF Mix Breathe 

Overreactie en ter ondersteuning van het ademhalingssysteem 

Breathe mix van SCF ondersteunt op emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek gebied 

en helpt je om tot een betere balans en harmonisatie te komen in verband met 

overreactie en het ademhalingssysteem. Neem regelmatig en voor langere tijd in. Of 

draag het flesje bij je gedurende de dag. In deze mix zijn ook de volgende remedies vertegenwoordigd: De Ziener, 

Vertragend, Rustgevend, Loutering, De Poortwachter. 

 

• SCF Mix Spirituele Oefening  

Deze mix is een remedie die het vuurtje van de kracht van dagelijkse oefening brandend houdt.  

Het helpt je te gronden, je te herinneren aan je dagelijkse spirituele oefening, ongeacht welke 

spirituele oefening je volgt en ondersteunt discipline. Ze helpt om de oefening dagelijks tot 

uitdrukking te laten komen in je werkomgeving, relaties en leven. In deze mix zijn ook de volgende remedies 

vertegenwoordigd: De Middenweg, De Ziener, Lourdes, Verbinding & Harmonie, Egoloosheid. 

 

 

• SCF Mix Eerste Hulp  

Ondersteunt bij een plotselinge schok 

De remedie ondersteunt op fysiek, emotioneel, spiritueel en mentaal gebied wanneer je jezelf 

in een situatie bevindt die gepaard gaat met verhoogde stress en emotie. De schok kan ook 

positief zijn zoals een plotseling inzicht Draag deze remedie bij je in je tas, zodat hij meteen 

voorhanden is wanneer nodig. Neem een pipetje vol zodra je de schok ervaart. Wanneer de 

schok groot is dan is herhaling belangrijk. Herhaal elke 15 minuten gedurende 1-2 uur. In deze 

mix zijn ook de volgende remedies vertegenwoordigd: Rustgevend, De Pionier, Brandblusser, Lourdes, Connectie & 

Harmonie. 

 

Toverzalf 

• Eerste Hulp Toverzalf 
Smeer eerste hulp toverzalf op je huid wanneer er plotsklaps iets gebeurt. Het 

is heerlijk voor uitwendige huidverzorging en tranen van kinderen. Smeer het 

ook op hoofdpijn of vermoeide gewrichten en spieren. Boordevol plantmagie 

zoals calendula, smeerwortel en weegbree. Maar ook olie van lavendel en 

brunel. Plus er zit eerste hulp bloesemremedie in verwerkt.  

 

• Zachte Huid Toverzalf 
Zachte huid toverzalf geurt naar rozen en is weldadig voor uitwendige 

huidverzorging. Smeer het op allerlei schrale en ruwe huid. De zalf zit boordevol 

planten kracht van de pijnboom, weegbree, pelargonium, calendula en 

smeerwortel. Maar ook zit er rozenolie in en essentiele olie van rozen, lavendel- 

en brunel olie. Plus bloesemremedies van aloe vera, echte heemst en 

boterbloem. 

 

 


