
 
Ik heb voor het eerst bloesemremedies gekocht,  

hoe gebruik ik ze? 
Dit artikel geeft antwoord op de onderstaande vragen 

1. Hoeveel druppels neem ik per dag? 

2. Hoe vaak neem ik ze in? 

3. Kan ik de remedies mixen? 

4. Hoeveel remedies kan ik tegelijkertijd innemen? 

5. Wat als ik vergeten ben mijn remedies in te nemen? 

6. Wat als ik vier maal per dag teveel vind? 

7. Wat als ik een mixflesje gekocht heb zoals beschermmix of eerste hulp waar al diverse remedies in 

vertegenwoordigd zijn en deze samen met andere remedies in wil nemen? 

8. Hoe lang neem ik de remedies in? 

9. Ik heb het gevoel dat ik erg veel reactie heb van de remedies, wat doe ik nu? 

10. Kan ik iets fout doen met het innemen van remedies? 

11. Mag ik de bloesemremedies stiekem geven aan mijn kind, man of iemand anders? 

12. Zijn er nog andere manieren waarop ik de bloesemremedies kan gebruiken? 

 

Bloesemremedies werken niet zoals een paracetamolletje die je hoofdpijn kortdurend verjaagt. De boodschap van 

de planten en bloemen geven ons een steuntje, overspoelen ons met positieve kwaliteiten of helpen om inzicht te 

geven in de oorsprong van de pijn of het lijden. De oorzaak of wortel van het probleem kan onder verschillende 

lagen zijn bedolven. Door de bloesemremedie een tijdje in te nemen worden de verschillende lagen aangesproken, 

afgepeld en geharmoniseerd. Herhaling is belangrijk bij de bloesemremedies. Zo wordt ons geest en lijf iedere keer 

overspoelt met de boodschap van de bloesemremedie. Het heeft geen zin om het flesje in één keer achterover te 

slaan. Onze gewoontes en denkpatronen zijn soms vastgeroest. Het is daarom belangrijk om keer op keer herinnert 

of geïnfuseerd te worden met de positieve boodschap die de bloesemremedie heeft. Het beste is daarom om een 

vier druppeltjes vier maal per dag te nemen.  

  



 

 

1. Hoeveel druppels neem ik per dag? 

Neem vier druppels vier keer op een dag, direct op of 

onder je tong of in een glas water of sap. Ook kun je 

16 druppels in een flesje water (van een halve of hele 

liter) doen en deze gedurende de dag opdrinken. 

Tenzij het anders is aangegeven op het flesje 

bloesemremedie.  Er zijn enkele remedies zoals 

Wonder en Doorbraak waar je de remedies anders 

inneemt. 

Wanneer je de druppels rechtstreeks van het pipetje 

op je tong druppelt zorg er dan wel voor dat het 

pipetje niet je tong raakt. Gebeurt dit wel, spoel het 

pipetje dan eerst af met warm water en zeep voor je 

he weer terugdoet in het flesje. Dit om te voorkomen 

dat jouw energie en bacteriën de remedie 

contamineert. 

 
2. Hoe vaak neem ik ze in? 

Vier keer op een dag, of iedere keer slokjes uit je waterfles is ook prima. Bloesemremedies werken niet strikt 

met tijdstippen, zolang je het maar wat verspreid over de dag. Af en toe een slok uit je waterfles gedurende 

de dag, zonder naar de klok te kijken is helemaal prima. 

 

3. Kan ik verschillende remedies tegelijkertijd innemen? 

Je mag rustig verschillende bloesemremedies combineren in je glas of flesje of op je tong. Opnieuw kun je 

dan van alle remedies een pipetje in een flesje water doen en dat gedurende de dag opdrinken. Of per keer 

doe je vier druppels van elke remedie in een glaasje water of direct op je tong. 

 

4. Hoeveel verschillende remedies in een keer? 

Het beste is om niet meer dan 5 remedies tegelijk te nemen. Dit om verwarring te voorkomen je lijf en geest. 

 

5. Wat als ik vergeten ben de remedies in te nemen? 

Het maakt niks uit als je het een keertje vergeet. Je neemt de volgende keer dan gewoon weer vier druppels, 

je hoeft geen dubbele dosis van acht druppels te nemen. 

 



6. Wat als ik viermaal per dag te veel vindt of onhandig? 

De herhaling is belangrijk voor de harmoniserende werking van de bloesemremedies, maar als je het 

onhandig vindt of te veel, dan neem je het eenvoudigweg minder vaak in.  Liever wel bloesemremedies 

innemen dan helemaal niet. 

 
7. Wat als ik een mixflesje gekocht heb zoals beschermmix of eerste hulp waar al diverse remedies in 

vertegenwoordigd zijn en deze samen met andere remedies in wil nemen? 

Het beste is om bijvoorbeeld een tijdje een mix aan bloesemremedies in te nemen en dan verder te gaan 

met een andere mix bloesemremedies. Je houdt altijd in gedachten niet meer dan zo’n vijf bloesemremedies 

tegelijkertijd. We hebben een aantal mixen ontwikkeld zoals Beschermmix die mooi is om je dagelijks te 

ondersteunen bij overprikkeling of Eerste Hulp die heel fijn helpt bij plotselinge verhoogde stress. De eerste 

hulp kun je altijd toevoegen wanneer deze plotseling nodig is, geen probleem. Wanneer je een mixflesje 

dagelijks wilt nemen, maar ook aan de gang wilt met je eigen persoonlijke remedies die je uitgezocht hebt, 

neem deze dan verdeeld over de dag. Dus niet tien remedies tegelijkertijd, maar bijvoorbeeld ’s ochtends de 

beschermmix eenmalig en de rest van de dag je eigen uitgezochte remedies. Of beschermmix ’s ochtends en 

’s middags en je eigen remedies twee maal erna. Je kunt hier intuïtief mee omgaan. Alles is goed, maar neem 

het los van elkaar in. Als je het gevoel hebt dat je meer beschermmix nodig hebt neem je die vaker of 

andersom als je met je eigen mix aan de gang wilt neem je die vaker in. 

 

8. Hoe lang neem ik de remedies in? 

Je kunt bloesemremedies langdurig, zonder probleem gebruiken. Als algemene richting in ieder geval 6 

weken tot 3 maanden. Een andere goede regel om te volgen is dat wanneer je alsmaar vergeet om je 

remedies in te nemen dan ben je klaar met deze remedie mix. Dat kan dus een paar dagen zijn, een paar 

weken of maanden. Alles is goed. Je kunt nu met een nieuwe mix aan remedies beginnen voor een ander 

onderwerp of voor een diepere laag van hetzelfde onderwerp.  

 

9. Ik heb het gevoel dat ik erg veel reactie heb van de remedies, wat doe ik nu? 

In het algemeen werken de bloesemremedies op een zachte manier en in een tempo die precies bij jou past. 

Soms kan het zijn dat de reacties wat sterker zijn. Bijvoorbeeld een klacht verergert (je krijgt bijvoorbeeld 

ineens veel hoofdpijn), je wordt wat emotioneel of kribbig. Heb je te veel last dan kun je het volgende doen: 

o Neem de remedies minder vaak in, bijvoorbeeld alleen ’s ochtends en ’s avonds vier druppels. 

o Stop een paar dagen en begin dan opnieuw en voer het langzaam op. Neem de eerste 3 dagen ’s 

ochtends en ’s avonds twee druppels, dan een paar dagen twee druppels vier maal per dag en 

uiteindelijk vier druppels, vier maal per dag.  

o Als je je comfortabel voelt met twee druppels twee maal per dag, blijf daar dan bij. Forceer niet, het 

is niet de bedoeling dat je lijdt met bloesemremedies. 

 



10. Kan ik iets fout doen met het innemen van 

remedies? 

Je kunt niks fout doen. Wanneer je per ongeluk 

een mixflesje neemt en je eigen mix 

tegelijkertijd dan gaat er niets mis of fout in je 

lijf. Wat er gebeurd is dat een aantal remedies 

hun werk eenvoudigweg niet zullen doen. Je lijf 

zal automatisch de boodschappen niet 

gebruiken van een aantal plantjes omdat het te 

veel is. 

 

11. Mag ik de bloesemremedies stiekem geven 

aan mijn kind, man of iemand anders? 

Nee, jammer he, maar dat antwoord wist je 

eigenlijk al. Je vraagt altijd toestemming, omdat 

het ethisch is en iedereen heeft het recht om 

nee te zeggen voor welke reden dan ook. Ieder 

loopt zijn weg in zijn eigen tempo, dat kan 

niemand anders beslissen voor ze. Mijn man 

Santi doet altijd braaf zijn mond open wanneer 

ik hem druppels geef. Maar ik vraag hem altijd 

van tevoren “Wil je?” en ik vertel hem ook welke 

druppels hij krijgt en waarvoor. Baby’s, dieren 

en planten kunnen niet praten en toch zeg ik 

even van tevoren hardop: “Wil je wat 

ondersteuning van de volgende druppels?” Aan 

kleine kindjes vraag ik: “Wil je wat 

toverdruppels, je proeft er niks van, maar ze 

helpen met b.v. de drukte in je hoofd.” Soms 

krijg ik wel eens heel erg het gevoel dat een dier 

of plant geen druppels wil, dan doe ik het ook 

niet. Volg je intuitie. 

 

 

 

12. Zijn er nog andere manieren waarop ik de bloesemremedies kan gebruiken?  

• In bad 

Sommige remedies zijn heerlijk om in te badderen. Vooral wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent 

naar ontspanning of eens goed te zorgen voor vermoeide spieren. Doe dan 20 druppels in je 

badwater. Dat mag met of zonder sop. Of voeg ook nog wat heilzame olie in je badwater als rozen- 

of lavendelolie.  

• Rechtstreeks op een zere plek 

Bij pijnlijke spieren of gewrichten kun je ook rechtstreeks op de plek een paar druppels smeren 

(eventueel in combinatie met wat massage olie). Doe dit in combinatie met de druppels innemen. 
  



 

• Bloesemremedies voor kinderen, dieren, planten, tuinen en huizen 

Je kunt bloesemremedies overal voor gebruiken. Soms kun je zien dat een dier bijvoorbeeld gestrest 

is of een boom wat hangerig. Let ook goed op je gevoel in en rondom je huis. Je wordt bijvoorbeeld 

altijd doodmoe zodra je de keuken inloopt of verdrietig in een bepaald hoekje van de tuin. Sprenkel 

de remedies wat rond om harmonie terug te vinden op de plek.  

o Baby’s en Kinderen 

Je kunt zonder gevaar bloesemremedies gebruiken voor kinderen. Je kunt de druppels in een 

glas water doen of druppels zachtjes op het voorhoofd te smeren of op de polsen dit laatste 

is vooral ook fijn voor baby’s.  

o Dieren 

Je kunt bloesemremedies ook prima 

aan dieren geven. Roer 4 druppels ’s 

ochtends en ’s avonds door het eten 

of druppel het op hun neus. Of doe 

een pipetje in hun bakje water welke 

ze gedurende de dag gebruiken 

o Planten 

Denk ook aan je bomen, planten en 

tuin. Ziet een boom of plant er een 

beetje pips uit, sprenkel dan een 

paar druppels op de aarde van de 

plant of een heel pipetje voor een 

boom. Of doe een pipetje in je 

waterkan. 

o Huis of andere plekjes 

Zet een flesje neer op tafel of in een hoekje plek of sprenkel wat druppels in de ruimte. Zelf 

zet ik graag een flesje neer op ons altaartje. 

 

Hoe werken bloesemremedies niet 

Bloesemremedies kunnen een krachtige helper zijn op je pad naar heling, maar ze werken niet op dezelfde manier 

als de reguliere medicijnen. Stel niet je eigen diagnosis vast gebaseerd op de beschrijvingen van de 

bloesemremedies. Ga naar de dokter wanneer je flink ziek bent (zowel fysiek als mentaal) en gebruik de remedies ter 

ondersteuning van je genezingsproces, niet als vervanging. 

 


