Po sledeh Edwarda Bacha 3: Južni Wales

Avgusta 2016 sva se ponovno podala po poteh Edwarda Bacha, tokrat v južni
Wales, kjer je Bach ustvaril kar nekaj svojih esenc. Najprej sva ponovno
obiskala okolico Crickhowella na jugovzhodu naravnega parka Brecon
Beacons, kjer sva bila že leta 2010. V šestih letih se je nedotika, katere esenco
je na tem mestu ob reki Usk Bach našel in tudi pripravil, kar precej razširila.

V neposredni bližini je rasel mogočen hrast, ki ga je tudi Bach občudoval in so
ga kasneje nekateri imenovali »Bachov« hrast. Visok je bil okoli 36m, obseg

debla je imel 7m, notranjost debla pa je bila votla, tako da je 9 ljudi lahko stalo
v njem. Julian Barnard je hrast fotografiral pred letom 2000.
To je fotografija njegove fotografije. Okoli leta 2006 so hrast posekali in leta
2010, ko sva bila prvič v teh krajih, sva videla ostanke tega mogočnega hrasta,

(Danes ostankov ni več, celotno območje je močno zaraščeno in v avgustu
prekrito s cvetočo nedotiko).
Severno od Ckrichowella je hrib Table Mountain (hrib v obliki mize) in vzhodno
od hriba je dolina reke Grwyn Fechan (samo Valižani vedo, kako se to izgovori
).

Po tej dolini je Bach raziskoval rastline in na pobočjih Table Mountain našel
jesensko vreso, ki sva jo midva srečala v polnem razcvetu naslednji dan, ko sva
hodila po sosednjem hribu Sugar Loaf.

V Walesu so cela pobočja gosto zaraščena z jesensko vreso, ki je tu nekoliko
večja in močnejša kot pri nas.

V gozdu ob reki Grwyn Fechan raste veliko divje bodike, ki je tudi sicer
priljubljena živa meja ob hišah in domačijah.

Med hojo po hribu Sugar Loaf sva poleg borovnic, malin in robid ter seveda
jesenske vrese in nekaj mogočnih hrastov srečala tudi veliko cvetočega
manjšega uleksa (Ulex gallii),

medtem ko je Bachov uleks (Ulex europaeus), ki je precej večji in mogočnejši
grm, že dva meseca prej odcvetel.

Predzadnji dan sva v vasici Walterstone obiskala Juliana Barnarda, avtorja
knjige Bachova cvetna zdravila: Oblika in funkcija, katere prevod smo letos
izdali v Inštitutu za Bachovo cvetno terapijo.

Julian nama je prijazno razkazal prostore njegovega podjetja Healing Herbs, v
katerih polnijo stekleničke z Bachovimi kapljicami, za katere sam pripravlja
matične tinkture.

Zatem pa nama je razkazal svoj čudoviti vrt, v katerem je sam pred 20 leti
zasadil skoraj vse Bachove rastline.
Velik grm rožiča obdaja nekaj cvetov tavžentrože. Nedotika se približuje
bajerju z močvirsko grebeniko.

Julian naju je presenetil, ko je povedal, da se trepetlika (na sliki) razmnožuje
tudi tako, da iz korenine starega drevesa nekaj metrov stran poženejo mlada
drevesa.

Na enak način se razmnožujeta tudi brest in češnjelika sliva.

Edward Bach je studenčnico pripravil v takrat vasici, danes pa mestu
Abergavenny. Tam je bil znan zdravilni (sveti) izvir, po katerem še danes nosi
ime ulica Holywell Road.

Izvir je bil na pol poti od železniške postaje do centra mesta,
izvira ni več in je tam veliko parkirišče.

danes pa

Izvir se je v valižanskem jeziku imenoval Ffynon y Carraig, kar dobesedno
pomeni skalni izvir. Torej je esenco studenčnice Rock water (dobesedno:
skalna voda) Bach poimenoval po imenu izvira.

V mestu Abergavenny je Bach prebival v hotelu Angel, ki sva ga obiskala tudi
midva ob zaključku najinega popotovanja.

