
BACHOVI CVETLIČNI IZVLEČKI 

 

Kadarkoli pomagam pri reševanju vedenjskih ali zdravstvenih težav, sem vedno znova 

presenečena nad izjemno močjo cvetličnih kapljic Rescue Remedy. 

 

Vse številčnejši uspešno rešeni zapleti pričajo, da so Bachove cvetlične kapljice po krivici 

zanemarjene, saj jih v okviru humane alternativne medicine uporablja le majhno število 

terapevtov in še ti skupaj z drugimi metodami. Ponudbo terapije za živali pa lahko naštejemo 

na prste ene roke. Povsem drugačna je zgodba v tujini, kjer je Bachove cvetna terapija 

bistveno bolj razširjena in tudi upoštevana. 

Kot smo v naših prispevkih že poudarjali, je uporaba Bachovih cvetnih izvlečkov napisana na 

kožo skrbnikom živali, ki s svojimi pasjimi (mačjimi, idr.) prijatelji živijo v tesni bivalni 

skupnosti in znajo natančno opisati razpoloženje živali; pa ne le razpoloženje, ampak tudi 

značajske lastnosti in oceniti svoj odnos do živali. Napačna izbira cvetnega izvlečka nima 

nikakršnih škodljivih posledic razen te, da zdravilo pač ne deluje. Zelo smiselno pa je izbrati 

dva, tri ali celo do pet izvlečkov, da zajamemo čim širši spekter težav. Bistveno je vedeti, da 

ne zdravimo simptomov posamezne bolezni, pač pa stanje, v katerem se žival nahaja.  

Zelo značilen je citat iz zapuščine dr. Edvarda Bacha, ki se je sicer ukvarjal tudi s 

homeopatijo, vendar je zanikal temeljni nauk homeopatije, da se enako zdravi z enakim: 

»Sovraštvo včasih premaga še večje sovraštvo, pozdravi pa se lahko samo z ljubeznijo. 

Okrutnost lahko včasih zaustavimo z okrutnostjo, zares izginila pa bo samo tam, kjer imata 

premoč dobrohotnost in usmiljenost. Strah lahko v ozadju še večjega strahu od časa do časa 

pozabimo, toda strah lahko resnično pozdravi le popoln pogum. V globljem pomenu besede 

enako enakega ne more pozdraviti.« Kako zelo resnično! Iz napisanega lahko sklepamo o 

blagi naravi in izjemni globini avtorja terapije, ki ima tudi sama take lastnosti. 

Za pravilno izbiro Bachovih cvetnih izvlečkov potrebujemo vsaj nekaj informacij, za uporabo 

enega od pripravkov pa je potrebno le nekaj volje in dejstvo, da ga imamo vedno pri roki. Gre 

za t.i. »reševalno zdravilo«. Kombinacija cvetličnih izvlečkov pod imenom Rescue Remedy je 

zagotovo eno najbolj uporabljanih pripravkov tako za ljudi kot tudi za zdravljenje živali. 

Opisujejo ga kot »škatlico za prvo pomoč v steklenički«. Veliko veterinarjev v tujini 

uporablja kapljice za pomiritev živali pred pregledom, kirurškim posegom ipd. Pogosto je to 

prvi ukrep, ko žival trpi zaradi šoka. Če se zdravstvenim težavam pridruži še strah, v 

devetdesetih primerih od stotih je to nedvomen primer, sprostitev veliko pripomore k 

zdravljenju.  

Reševalno zdravilo Rescue Remedy sestavlja običajno naslednjih pet cvetličnih izvlečkov: 

1. Nedotika (Impatiens glandulifera): odpravlja nemir, razdražljivost, razburjenje, ki 

običajno spremljajo stres, ta pa se kaže kot napetost mišic in bolečina 

2. Srobot (Clematis vitalba): pripravek v primeru izgube zavesti, slabosti, ki spremlja 

poškodbo 

3. Popon ( Helianthemum nummularium): zdravilo za grozo, paniko, histerijo in velik 

strah 

4. Češnjelika sliva (Prunus cerasifera): pri izgubi duševnega ali telesnega nadzora 

5. Betlehemska zvezda (Ornithogalum umbellatum): za stanja, ki jih povzroči telesna 

poškodba ali duševni zlom 

Kombinacija izvlečkov uspešno kljubuje stanjem kot so žalost, stres, napetost in vzpostavlja 

mir, pomiritev, sprostitev. 

Nekaj primerov uporabe: 

- kot podporna terapija, ko gre za nenadne kritične dogodke kot je nesreča, 

zobozdravstvena oskrba, rane, šok, operacija, poškodba 



 

- kot varna alternativa pomirjevalom in protibolečinskim sredstvom 

- kot dodatek rahli anesteziji za zelo majhne hišne živali (glodavci) 

- kot pripomoček pri neželenih stranskih učinkih anestezije pri živalih, ki so bile rojene 

s carskim rezom in za pomoč pri njihovem oživljanju  

- pri zapletih ob anesteziji in pri zastoju srca 

- pri akutnih dihalnih stiskah 

- pri zaporah sapnika zaradi krča 

- kot pomoč pri okrevanju po vročinskem udaru ali izčrpanosti 

- podpora pri celjenju ran 

- podpora pri mnogih stanjih kot npr. po piku žuželk, ugrizih živali, opeklinah, kolikah, 

krčih, vročinskih udarih, poškodbah, nervozi, paralizi, zastrupitvi, piku kače, kihanju, 

nenadnemu kolapsu, zvinu,… 

- pri strahu pred nevihto, grmenjem, ognjemetom,… 

Iz vsega navedenega je razvidno, da je Rscue Remedy res univerzalna podpora našim 

živalskim prijateljem, ko jih preseneti čustveno neravnovesje, bolezen ali slabo počutje.  

Bachovi terapevti poudarjajo, da skrbniki živali ob nesrečah in nenadnih urgentnih stanjih ne 

pomislijo, da lahko z nekaj zaporednimi odmerki kapljic svoji živali rešijo življenje. Ob 

obisku veterinarja so živali velikokrat prestrašene, kar povzroča napetost, ki lahko oteži 

diagnostiko in celo zamegli pravi vzrok bolezni.  

Frizerji, ki negujejo pse ali mačke, poročajo, da je po uporabi kapljic Rescue Remedy 

bistveno manj ugrizov njihovih štirinožnih strank, pri kopanju in česanju so živali bolj 

sproščene in dogodek zanje ne predstavlja običajnega stresa. Posebno poglavje uporabe 

Rescue Remedy predstavljajo razstave in okoliščine, ko mora žival določen čas preživeti v 

kletki. Sem štejemo tudi živali v trgovinah in zavetiščih ali na daljših potovanjih. Nenazadnje 

pozabljamo, da velikokrat tudi šolanje predstavlja za žival velik stres, ki se pogostokrat 

prenaša po vrvici z vodnika na psa in nazaj. Ne gre prezreti, da Rescue Remedy lahko 

učinkovito pomaga. In najpomembnejše: mnoge oblike neželenega vedenja imajo globlje 

vzroke v duševnosti živali, kot si običajno mislimo, in zato lahko z Bachovimi cvetličnimi 

izvlečki naredimo več kot z energično prevzgojo. 

Nakup posameznih Bachovih cvetličnih izvlečkov ali skrbno določenih mešanic je danes 

preko spletnih strani preprost in razmeroma cenen. Rescue Remedy za humano uporabo 

obstoja v najrazličnejših oblikah, v zadnjem času pa ponujajo tudi originalni proizvod za 

veterinarsko uporabo. Za razliko od humanega so cvetlični izvlečki konzervirani v glicerinu in 

jih zato živali raje použijejo. 
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