
KRATEK PREGLED BACHOVIH CVETNIH ZDRAVIL IN SIMPTOMOV BOLEZNI 

 

 ZDRAVILO 
angleško 
poimenovanje 

SIMTOMI frekvenca 

1 
Navadni repik  
(mala torica) 

Agrimony 
Mučne misli in notranji nemir, ki jih skrivamo za 
veselim in brezskrbnim obrazom. 

2865 

2 Trepetlika Aspen 
Nerazložljive, nedoločne, nejasne bojazni, zle 
slutnje in prikrit, nerazložljiv strah. 

2866 

3 Bukev Beech 
Pretirana kritičnost in netolerantna drža; 
pomanjkanje sočutja in nezmožnost vživljanja v 
čustva drugih. 

2867 

4 Tavžentroža Centaury 
Šibka volja, ne moremo se odločiti med ˝da˝ in 
˝ne˝, ˝za˝ ali ˝proti˝, pretirano in preveč 
ustrežljivo se odzivamo na želje drugih. 

2868 

5 Rožič Cerato 
Nezaupanje v lastno mnenje in presojo; nenehno 
sprašujemo druge za nasvet. 

2869 

6 Češnjelika sliva Cherry Plum 
Težko se notranje sprostimo; strah pred 
neobvladljivimi izbruhi in ravnanjem v afektu. 

2870 

7 
Popek divjega 
kostanja 

Chestnut Bud 
Vedno znova se nam ponavljajo iste težave, ker ne 
˝premeljemo˝ svojih izkušenj in se iz njih ničesar 
ne naučimo. 

2871 

8 
Cikorija  
(potrošnik) 

Chicory 
Posesivnost, nenehno vmešavanje v vse okoli nas. 
Menimo, da lahko izigramo vse in vsakogar. 

2872 

9 Srobot Clematis 
Odsotnost, z mislimi smo drugje in le malo 
pozornosti posvečamo temu, kar se dogaja okrog 
nas; sanjamo pri belem dnevu. 

2873 

10 Lesnika Crab Apple 
Počutimo se umazane, nečiste ali okužene. 
Pretirano idealiziramo čistočo in red; smo bolestno 
natančni. 

2874 

11 Brest Elm 
Občutek, da svoji nalogi ali odgovornosti nismo 
dorasli. 

2875 

12 Encijan Gentian 
Skeptičnost, dvomi, pesimizem; zlahka izgubimo 
pogum. 

2876 

13 Navadni uleks Gorse 
Stanje brezupa in obupa. Ko si pravimo: »Saj 
vendar nima nobenega smisla več«. 

2877 

14 Jesensko resje Heather 

Usmerjenost vase; popolnoma smo zaposleni sami 
s seboj. Ves čas dajemo vtis, da igramo in 
nastopamo, ker venomer potrebujemo publiko – 
smo kot otroci, ki iščejo pozornost. 

2878 

15 Navadna bodika Holly 
Čustvena vznemirjenost. Bolestno smo ljubosumni, 
nezaupljivi, prevevajo nas togota, sovražna čustva 
in sovražnost. 

2879 

16 
Kovačnik  
(kozji parkeljci) 

Honeysuckle 
Hrepenimo po preteklosti. Po eni strani smo otožni, 
po drugi pa se nezavedno upiramo, da bi v svoje 
dobro premleli določene dogodke iz preteklosti. 

2880 

17 Gaber Hornbeam 
Umska izčrpanost. Menimo, da smo preslabotni, da 
bi bili kos vsakodnevnim dolžnostim, na koncu pa 
nam le uspe. 

2881 

18 
Žlezava 
nedotika 

Impatiens 
Nepotrpežljivost, razdražljivost oziroma 
razdraženost. 

2882 



19 Macesen Larch 
Kompleks manjvrednosti in pričakovanje neuspeha 
zaradi pomanjkljivega samozaupanja. 

2883 

20 
Krinkar  
(rumeni krinkar) 

Mimulus 
Plahost, prestrašenost, zadržanost. Muči nas veliko 
majhnih strahov. 

2884 

21 
Njivska 
gorjušica 

Mustard 
Obdobja globoke žalosti, ki pridejo in minejo brez 
jasno prepoznavnega vzroka. 

2885 

22 Hrast Oak 
Človek se počuti, kot pobit, izmučen borec, ki se 
pogumno bori naprej in se nikoli ne vda. 

2886 

23 Oljka Olive 
Občutek telesne in duševne izžetosti in izčrpanosti: 
»Vsega je preveč!« 

2887 

24 Bor Pine 
Očitamo si, imamo občutek krivde, prisotna je 
pobitost, potrtost. 

2888 

25 
Divji kostanj z 
rdečimi cvetovi 

Red Chestnut 
Bolj nas skrbi za dobrobit drugih kot zase. 
Premočna notranja povezanost z bližnjo osebo. 

2889 

26 
Popon 
(velecvetno 
sončece) 

Rock Rose 
Občutki panike, akutna stanja strahu, ki so 
posledica dogodkov, ki ogrožajo življenje. 

2890 

27 Studenčnica Rock Water 
Pretrdi smo do samega sebe, imamo stroge, toge 
nazora, zatiramo svoje vitalne potrebe. 

2891 

28 Mešič Scleranthus 
Neodločnost, omahovanje, nestanovitnost, 
notranja neuravnovešenost. Naša mnenja in 
razpoloženja se nenehno menjavajo. 

2892 

29 

Betlehemska 
zvezda 
(kobulasto 
ptičje mleko) 

Star of 
Betlehem 

Zdravilo je ˝duševni tolažnik˝ za človeka, ki še ni 
prebolel duševnega in telesnega pretresa. 

2893 

30 Pravi kostanj 
Sweet 
Chestnut 

Notranja brezizhodnost. Ko menimo, da smo 
dosegli mejo tega, kar človek lahko prenese. 

2894 

31 
Sporiš 
(železnjak) 

Vervian 
V pretirani vnemi, v zavzemanju za dobro stvar 
uničujemo svoje moči; smo razdražljivi, morda celo 
fanatični. 

2895 

32 Vinska trta Vine 
Hočemo uveljaviti svojo voljo, smo častihlepni in 
gospodovalni – pravi tirani. 

2896 

33 Oreh Walnut 

Hitro se vznemirimo. Pretirano smo dovzetni za 
vplive drugih in omahljivi v določenih trenutkih, ko 
se lotevamo novih reči v življenju. To cvetno 
zdravilo krepi odločnost. 

2897 

34 
Vodna vijolica 
(močvirska 
grebenika) 

Water Violet 
Človek se notranje umakne, ima občutek premoči, 
zaradi katerega se izolira. 

2898 

35 
Divji kostanj z 
belimi cvetovi 

White 
Chestnut 

Neprenehoma nam po glavi krožijo misli, ki se jih 
ne moremo znebiti. Značilni so ure in ure trajajoči 
notranji samogovori in dialogi, utrujajoči dialogi z 
bližnjimi. 

2899 

36 Divji oves Wild Oat 
Nejasne predstave o ciljih, notranje nezadovoljstvo, 
ko ne vidimo in ne najdemo svojega življenjskega 
poslanstva. 

2900 

37 
Šipek 
(divja roža) 

Wild Rose Apatičnost, otopelost, notranja vdaja. 2901 

38 Vrba Willow 
Zagrenjenost, polni smo mržnje in jeze. Počutimo 
se žrtve usode. 

2902 

 


