
Po sledeh Edwarda Bacha 5: Severni Wales 

 

Poleti 2019 sva se spet podala po poteh Edwarda Bacha, tokrat k začetkom njegovega cvetnega zdravljenja, v Severni 

Wales. Sedem let pred smrtjo, leta 1930, je Edward Bach opustil delo znanstvenika in zdravnika v Londonu, se 

odpravil na deželo in tam iskal rastline za zdravilne pripravke -  naravne in brez stranskih učinkov, kakršna imajo 

farmacevtska zdravila. Verjel je, da bo takšna zdravila našel v kraljestvu narave. Prehodil je Severni Wales po dolgem 

in počez in iskal ustrezne rastline.  Razvil je osnove za pripravljanje cvetnih esenc.   

Nastanjena sva bila v mestecu Holywell, znanem po zdravilnem izviru sv. Winifrede, imenovanem tudi valeški Lurd.  

Holywell                                                                 Sv. Winifreda 

                                           

V okolici Holywella sva že prvi dan naletela na razcveteli mali uleks (Ulex minor), sorodnik »Bachovega« uleksa. 

  

   



»Bachov« uleks (Ulex europaeus) je že odcvetel in imel semena. 

                             

Prijetno naju je presenetil cvetoči kovačnik, ki je v naših krajih že davno odcvetel. 

        

En dan sva namenila poti čez hriboviti predel proti vasici Betws-y-coed, kjer je Bach prebival od maja do julija leta 

1930 in  tam »izpopolnil svojo teorijo osebnostnih tipov ter iskal nove zdravilne rastline« (Nora Weeks).  

Ceste na podeželju so zelo ozke in z obeh strani obdane z visoko živo mejo, tako da srečanje dveh vozil pomeni 

vzvratno vožnjo več sto metrov (kar je še posebej naporno  z volanom na desni ). 

 

 

 



Na poti sva spet srečala veliko uleksa, ki je v Angliji običajen tudi v živih mejah. 

   

Stoklasa (razvejeni stoklasec) je pogostejša kot pri nas. 

   

 

 Prav tako je pogostejša tudi bodika.                .  

 

Na planotah pa vse polno ovc. 



  

V tem predelu Walesa raste tudi veliko gloga in jerebike. 

  

Ko sva se spustila nekoliko niže, sva spet naletela na izobilje kovačnika v polnem cvetu. 

         



Polja nedotike so pregnala druge rastline. 

  

 

 

Vas Betws-y-coed leži v osrčju naravnega parka Snowdonia v dolini sotočja dveh rek, ob katerih sva spet občudovala 

nedotiko, 

 

 



drevorede mogočnih hrastov  

   

in  bodiko. 

 

 

 

V času Edwarda Bacha je bil Betws-y-coed majhna vasica, danes pa je turistično središče, ki ga trumoma v neskončnih 

kolonah avtomobilov obiskujejo turisti iz cele Anglije in Walesa, in je izhodišče za večdnevne pohode po velikem 

naravnem parku. Sama vasica pa ima mnoge trgovinice, zabaviščni park za otroke, restavracije, hotele, ogromno 

parkirišče in stilsko železniško postajo. 



 

Na povratku čez hribe sva v daljavi zagledala cela pobočja, prekrita z jesensko vreso. 

  

 

 

Cesta naju je vodila do prelaza, kjer sva nabrala vreso za čajno mešanico, hkrati pa točko označila za kasnejšo 

morebitno pripravo esence jesenske vrese. 



   

Cvetoča jesenska vresa, odcvetela pomladanska resa in cvetoči mali uleks 

 

 



Naslednji dan sva se namenila na daljšo pot, 130 km jugozahodno do morja, v mesteci Abersoch in Pwllheli. Pot naju 

je vodila ob morju s čudovitimi pogledi na hribe, obrasle z jesensko vreso.

   

Po poti sta naju ves čas spremljala uleks in glog.  

   

Mestece Abersoch leži ob izlivu reke Afon Soch v morje. Danes so v Abersochu večinoma počitniške hišice, v 

Bachovem času pa je bila to majhna ribiška vasica. Tam je Bach leta 1930 preživel poletje, proučeval rastlinje 

obalnega področja, izpopolnil sončno metodo in napisal delo »Zdravi se sam«, ki predstavlja duhovno osnovo 

njegove cvetne terapije.  

   

 

 



V osrčju Abersocha sva našla čudoviti srobotov tepih. 

 

 

»Delo Zdravi se sam je Bach pisal vsak dan, potem ko se je vrnil s potepanja po travnikih ali s kopanja v morju in 

sončenja na obali« (Nora Weeks). Naju je na plaži ob močnem vetru in sedemnajstih stopinjah kljub soncu zeblo, 

tako da sva bila v dolgih hlačah in vetrovkah, medtem ko so se domačini in angleški turisti v kopalkah sončili in 

čofotali po mrzli vodi. 

  



 

 

 

Iz Abersocha je Bach odšel v Pwllheli, kakih 20 km vzhodno od Abersocha, in tam preživel mesec dni. V Bachovem 

času je bil Pwllheli mestece, danes pa je pristaniško in industrijsko mesto z veliko marino. Današnja podoba Pwllhelija  

naju ni navdušila. 

     

 

Zadnji dan, za katerega je bila vremenska napoved najboljša, sva posvetila pripravi matične tinkture. Vrnila sva se na 

prelaz z jesensko vreso, ki se nahaja v osrčju naravnega parka Moel Famau s čudovitimi pogledi na pobočja vrese.  



   

Poleg »Bachove« jesenske vrese (Calluna vulgaris) je rasla tudi pomladanska resa (Erica carnea), cvetoči mali uleks in 

veliko borovnic , na sosednjih pašnikih pa so se pasle ovce. 

                                                   

 

V bližini so rasli mnogi macesni. Presenetil naju je velik glog, iz katerega je rasla bodika. 

     

 



Čeprav sva matično tinkturo jesenske vrese pripravila že doma v Sloveniji, sva jo želela pripraviti tudi v Bachovih 

krajih, kjer jo je bilo v izobilju in kjer so se pobočja hribov in doline kopali v njeni vijoličasti barvi. Takole je nastala 

najina esenca valeške jesenske vrese. 

    

  

Jesenska vresa prinaša zavedanje o povezanosti vsega z vsem in Božanskim. To zavedanje pozdravi občutke 

osamljenosti in ločenosti od celote.  Prinaša moč, ki smo jo zmožni črpati iz samote! Samota nas več ne plaši, ampak 

nasprotno: navdihuje in krepi. Vsi vpogledi, vsak ustvarjalni navdih, se rodijo v tišini in samoti. Samota celi, zdravi, 

hrani. 

Ti občutki so naju prevevali v širni prostranosti vijoličastih planot z vreso. Severni Wales sva zapuščala hvaležna za 

izkušnjo, ki sva ji smela dati obliko. 


