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Bachova cvetna terapija 
 Fitoterapija : zdravljenje z zelišči ali njihovimi izvlečki. 

 Bachova cvetna terapija - 39 esenc 

    esence cvetov 37 rastlin + studenčnica +rešilno zdravilo 

 Esenca: izvleček vsebuje samo informacijo. 

 Mešanico 2 do 7 esenc izberemo za trenutno stanje. 

 Možnih je 15.000.000 različnih mešanic. 

 Dr.Edward Bach (1886 -1936): Prave vzroke bolezni je videl 
v negativnih čustvenih stanjih. 

 Duševno in čustveno uravnovešanje, ki nas poveže z 
lastnimi duševnimi in telesnimi samozdravilnimi močmi. 



Bachova cvetna terapija 
Najpogostejša domača uporaba:  

Rešilno zdravilo (rescue remedy):  hitra pomoč 
 Češnjelika sliva (Prunus cerasifera) – proti strahu, da bomo izgubili nadzor. 

 Srobot (Clematis vitalba) – proti težnji, da bi izgubili zavest. 

 Nedotika (Impatiens glandulifera) – proti duševnemu stresu in napetosti. 

 Popon (Heliianthemum nummularium) – proti grozi in občutku panike. 

 Betlehemska zvezda (Heliianthemum nummularium) – proti strahu in 
omotici. 

 



Primeri iz psihološke prakse 

Fantek, star tri leta in pol 

  

Težave: velike težave z odvajanjem blata  

  

Anamneza:  tudi po 4 dni ne gre na veliko potrebo. 
Sokovi, redka hrana, odvajala -ni uspeha.  

Otrok se zaradi bolečin zelo boji iti na potrebo in zavrača 
hrano in pijačo. 

  

 



Mešanica Bachovih cvetov: 
Studenčnica – za nesproščenost, trdoto in trmoglavost 
Rešilno zdravilo – za pomiritev paničnega strahu 
Pravi kostanj (Castanea sativa) –  
za nevzdržne bolečine in trud pri odvajanju 
 
 
Krinkar (Mimulus guttatus) –  
za strah pred hranjenjem /odvajanjem 
  
 
 
Potek: Otrok je po dveh tednih jemanja kapljic  
začel normalno in brez težav odvajati.  
Od tedaj ni več težav (že dve leti).  

 



17-letnica, gimnazijka 
 

Težave: depresivno razpoloženje, strahovi, negativne ocene pri 8 predmetih, 
»najrajši bi kar umrla« 

 Anamneza: oče, alkoholik, je pretepal mamo do njenega devetega leta starosti, 
ko sta se razšla. Boli jo celo telo, a zdravniške preiskave ne najdejo vzroka. 
Samomorilne misli, samopoškodovanje.  

PRVA mešanica : 

 Encijan (zaupanje), Bor (občutki krivde), Lesnika (nezadovoljstvo s telesom),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenčnica (sebe sovraži), Pravi kostanj (nevzdržno),  

Rešilno zdravilo  (kritično stanje).   

 



DRUGI obisk: počuti se nekoliko bolje. Dobi  koncentrat 
rešilnega zdravila (pomoč pred preizkusi znanja).   

TRETJI obisk čez en mesec:  je precej bolje; dobi mešanico:  

Bor, Encijan od prej + Betlehemska zvezda (šok ob smrti znanke),  

Gaber (izčrpanost), Macesen (nesamozavest), Mešič (nihanje 

               razpoloženja) 

 

 

 

 

 

 

Čez pet mesecev:  stanje dobro in stabilno, popravila vse ocene in 
prestopila v naslednji letnik, optimistična glede prihodnosti. 

 



Ženska , 55 let  

  

Težave: bolečine v dlesnih, zaradi katerih tudi spati ne more.   

Ne pomaga zobozdravnik/zdravnik/homeopatija/bioresonanca. 

  

Anamneza: dolgoletne težave: stalne bolečine v dlesnih, hude alergije.  

Ne zna se postaviti zase. Cele tedne mož ne govori z njo, ona trpi, joka.  

  

 

 

 

PRVA MEŠANICA: 

Tavžentroža  (Centaurium umbellatum ) – za moč postaviti  
     se zase. 

Gorjušica (Sinapis arvensis) –nepredelana žalost. 

Rešilno zdravilo – hude bolečine. 

Čez šest dni dobi še koncentrirano rešilno zdravilo. 

 

12.dan: Dvakrat se je tako potegnila zase, da si je kar čestitala. 

Rešilno zdravilo ji pomaga zaspati kljub bolečinam. 



DRUGA MEŠANICA: 

Tavžentroža (Centaurium umbellatum) –postaviti se zase. 

Studenčnica –do sebe trda in neizprosna. 

Vrba  (Salix vitellina)–žrtev. 

 

 

 

 

 

Cikorija (Cichorium intybus) –dobro se ji ne vrača. 

Repik (Agrimonia eupatoria)–za soočanje s problemi. 

Rešilno zdravilo –bolečine. 

Krinkar (Mimulus guttatus) – strah pred reševanjem problemov. 

 

 Mož ne govori, ona ga pusti, govorila bo z njim, ko bo pripravljen.  
Po 10 dneh se mož normalno pogovarja.  

 Ona ozavesti povezavo med čustvenim in telesnim stanjem. 

 Čez 3 mesece veliko bolje. 

 

 



SKLEP 
 Pri otrocih je učinkovanje Bachovih esenc zelo hitro.  

 Uspehi pri dojenčkih, živalih, rastlinah, izključujejo placebo. 

 Bachove kapljice zahtevajo pacientovo sodelovanje. 

 Finejše zaznavanje in razumevanja svojih čustev. 

 Ljudje prevzemajo odgovornost za svoje zdravje v svoje roke. 

 Bachove esence niso nadomestilo za zdravniško pomoč! 

 Bachove esence nimajo stranskih učinkov. 

 Učinkovita podporna terapija: zaupanje in motiviranost. 

 Človeški stik je tisti, ki dodatno zdravi. 

 Iniciacijo zdravilu ali pa pomočniku da vedno bolnik… 


