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Leta 2017 sva se ponovno podala po poteh Edwarda Bacha, tokrat pa 

ne poleti, ampak v tretjem tednu marca, ko cvetijo: 

uleks,                                                                                                   

 

češnjelika sliva,                  vrba 

        



in cvetni popek divjega kostanja. 

           

Najprej sva ponovno, po sedmih letih, obiskala Bachov center Mount 

Vernon v Sotwellu.

 



 

Sprehodila sva se po vrtu, kjer raste večina Bachovih rastlin, a so v tem 

času šele na začetku. 

Bodika in češnjelika sliva na vrtu Bachovega centra

 

 



Krinkar je že začel poganjati, prekrit s češnjelikinimi cvetovi 

 

Tudi tokrat so nama prijazno dovolili, da sva si ogledala sobo dr. 

Edwarda Bacha. 

Fotografija mladega Edwarda Bacha

 

 



Dobesedno »Bachove kapljice« 

 

Kamin, v katerem je kuril Bach                                     Bachov pisalni stroj 

  

 



Tokrat je bil odprt tudi muzej Bachovega centra Mount Vernon, kjer so 

prikazana različna obdobja ustvarjanja matičnih tinktur in začetni 

koraki pri distribuciji Bachovih kapljic. 

        

 

Ponovno sva obiskala tudi:Bachov grob na pokopališču ob bližnji 

cerkvici 

 



   in pub Red Lion, kamor je Bach rad zahajal. 

 

Kakih 200 m stran od Mount Vernona je hiša Wellsprings Bachove 

prijateljice Mary Tabor, kjer je Bach tudi zdravil bolnike. Wellsprings 

ima ime po izviru s čudovitim rastjem. 

 



    

 

V prečudovitem vrtu hiše raste tudi starodavna vrba. Iz vrb v Sotwellu 

je  Bach pripravil esenco in danes iz istih vrb Bachov center pripravlja 

matično tinkturo vrbe. 

 

Vrba na vrtu Wellspringsa                  Vrbini cvetovi

     

 



Vrbe v vetrovnem Sotwellu 

 

Ponovno sva obiskala tudi področje, kakih 150 m stran od Wellspringsa, 

kjer sva pred sedmimi leti pripravila matično tinkturo stoklase. Sredi 

marca so tam seveda samo suhi ostanki stoklase iz prejšnjega leta.  

    



V Sotwellu je veliko lepih hiš s čudovitimi vrtovi, in vsaka koča (cottage) 

nosi tudi ime – na sliki je Kovačnikova koča. 

 

Prebivala sva v mestu Maidenhead v hotelu tik ob Temzi in ob 

pohajkovanju sva obiskala kar nekaj lepih krajev ob Temzi. Poleg 

zanimivih račk sva srečala tudi črnega laboda. 

  



 

 

V Heneleyu ob Temzi sva ugotovila, da so tam in v bližnjih krajih 

snemali nanizanko »Umori na podeželju« (Midsomer murders), ki slovi 

po lepih posnetkih angleških vasi in podeželja. 

 



 

 

 

Zadnji dan se nama je nasmehnila sreča in kljub zelo mrzlemu vetru, ki 

naju je spremljal cel teden, sva ob čudovitem sončku brez oblačka, kar 

je za Anglijo tako rekoč čudež, pripravila esenco uleksa 

 



 

in jo proslavila z lokalnim alejem (pivom) in ciderjem (pivo z 

jabolčnikom, podobno radlerju). Cheers! 

 


