
 

 

ЕМОЦИОНАЛЕН БАЛАНС  

со цветните есенции на д-р Едвард Бач 

 

  

Инструкции за пополнување на прашалникот: 

Испечатете го прашалникот, означете ја изјавата во која се пронаоѓате, дајте ѝ вредност, 1 за најслаба 

реакција, до 10 за екстремна реакција. Врз основа на пополнетиот прашалник кој ќе го испратите до 

нас, ќе ви биде направена единствена комбинација од цветни есенции која се однесува исклучиво на 

вас и ќе ви послужи да ја „ресетирате“ вашата емоционална состојба. Капките ги земате сѐ до моментот 

кога ќе почуствувате промена. Тоа може да се случи за 3 дена или за 3 недели. Потоа, ако сакате, 

повторно пополнете го прашалникот за да видите што ново се појавува на површината, при што 

повторно ќе ви биде изработена различна комбинација соодветна за новопојавената состојба. 

 

Забелешка:  

За крајниот успех на терапијата е исклучително важен позитивниот однос на пациентот кон начинот на 

лекување. Пристапувањето кон терапијата со цвеќиња од д-р Бач со негативен или резервиран однос 

може да го блокира дејството на фините вибрации на есенциите. Затоа, отворете ја душата и дозволете 

на волшебната енергија на цвеќињата да Ве облеат со целиот свој благодет. 

  

Ви посакуваме Успех! 

  



 

 

Име и Презиме _________________________________, Датум _________________ 

 

ТЕСТ 

за определување на личната комбинација на цветни есенции на д-р Едвард Бач 

 

 

1. Agrimony  

 Ги кријам своите чувства зад маската на безгрижност. 

 Не ми се допаѓаат конфликти и често се откажувам од дискусија за да ги избегнам. 

 Кога не сум расположен се вртам кон храна, работа, алкохол, дрога и слично. 

 

2. Aspen 

 Се чувствувам вознемирено без да знам зошто. 

 Имам скриен страв дека нешто лошо ќе се случи. 

 Се будам со чувство на вознемиреност. 

 

3. Beech 

 Навиките на другите луѓе ми создаваат чувство на непријатност и нервоза. 

 Фокусиран сум на туѓите грешки.  

 Јас сум критичен и нетолерантен.  

 

4. Centaury 

 Често ги занемарувам сопствените потреби за да ги задоволам туѓите. 

 Тешко ми е да кажам „не“. 

 Лесно потпаѓам под влијание на другите луѓе.  

 

5. Cerato 

 Постојано се двоумам. 

 Секогаш барам совет од другите луѓе и немам доверба во сопствената интуиција. 

 Често го менувам мислењето поради сопствената збунетост и несигурност.  

 

6. Cherry Plum 

 Се плашам дека може да се случи да ја изгубам самоконтролата.  

 Имам ненадејни напади на бес и агресија. 

 Ми се чини дека полудувам.  

 

7. Chestnut Bud 

 Одново и одново во животот ги правам истите грешки. 

 Не учам од моето искуство. 

 Постојано ги повторувам истите обрасци на однесување. 

 

  



 

 

8. Chicory 

 Сакам да им бидам потребен на моите сакани и тие да бидат постојано во моја близина. 

 Се чувствувам несакано и непочитувано од страна на мојата фамилија. 

 Лесно се навредувам и се чувствувам повреден. 

 

9. Clematis 

 Често се чувствувам „откинат“ од реалниот свет. 

 Невозможно е да ја одржам концентрацијата подолго време.  

 Сонлив сум и спијам повеќе од што е потребно. 

 

10. Crab Apple 

 Обземен сум и претерувам со чистотата. 

 Се чувствувам нечисто и физички непривлечно. 

 Се опседнувам со ситници – ситничар сум.  

 

11. Elm 

 Се чувствувам дека сум преоптерен со одговорности. 

 Не функционирам добро кога сум под притисок. 

 Мислам дека ја изгубив самодовербата (привремено). 

 

12. Gentian 

 Лесно се обесхрабрувам од мали препреки. 

 Лесно се предавам кога сум соочен со теешкотии. 

 Често сум скептичен и песимист.  

 

13. Gorse 

 Се чувствувам безнадежно и не гледам излез. 

 Не верувам дека работите во мојот живот ќе се променат на подобро. 

 Се чувствувам депресивен и нерасположен. 

 

14. Heather 

 Опседнат сум само со моите проблеми. 

 Не сакам да бидам сам и сакам да зборувам. 

 Секогаш го насочувам разговорот кон себе и темите кои мене ме интересираат. 

  

15. Holly 

 Кон другите луѓе се однесувам со сомнеж. 

 Несреќен сум и чувствувам незадоволство. 

 Полн сум со љубомора, недоверба и/или омраза. 

 

  



 

 

16. Honey Suckle 

 Често ми недостасуваат „добрите стари времиња“. 

 Повеќе мислам на минатото отколку на сегашноста. 

 Често размислувам за тоа како можеше да биде. 

 

17. Hornbeam 

 Често се чувствувам многу изморен уште на почетокот на денот. 

 Се чувствувам ментално исцрпен. 

 Имам тенденција да ги одложувам работите. 

 

18. Impatiens 

 Тешко ми е кога морам да чекам. 

 Нестрплив сум и раздразлив. 

 Претпочитам да работам сам. 

 

19. Larch 

 Ми недостига самодоверба. 

 Се чувствувам инфериорен и лесно се обесхрабрувам. 

 Постојано очекувам само неуспех. 

    

20. Mimulus 

 

Се плашам од конкретни нешта како што се на пример пајаци, болест, вода, височина, 

темнина... 

 Јас сум срамежлив, многу чувствителен и скромен. 

 Лесно станувам нервозен и засрамен. 

 

21. Mustard 

 Паѓам во депресија без некоја причина. 

 Расположението често ми се менува од една во друга крајност. 

 Имам мрачни чувства кои ненадејно доаѓаат и си одат. 

 

22. Oak 

 Имам тенденција да претерувам со работа и покрај исцрпеноста. 

 Имам силно чувство за одговорност и никогаш не се предавам. 

 Ги занемарувам сопствените потреби со цел да ги извршам работните задачи. 

 

23. Olive 

 Се чувствувам потполно истоштено, физички и/или ментално. 

 Чувствувам дека енергијата ми е потполно исцедена и немам повеќе резерви. 

 Тукушто поминав низ долг период на боледување или стрес. 

 

  



 

 

24. Pine 

 Се чувствувам инфериорно и дека немам никаква вредност. 

 Често имам чувство на вина. 

 Се обвинувам себеси за сѐ што не оди добро. 

 

25. Red Chestnut 

 Чувствувам преголема грижа и неспокојство за моите сакани. 

 Се вознемирувам и потресувам од проблемите на другите луѓе. 

 Се плашам дека нешто лошо може да им се случи на луѓето кои ги сакам. 

 

26. Rock Rose 

 Понекогаш чувствувам огромен страв и паника. 

 Кога сум уплашен станувам беспомошен и вкочанет. 

 Често имам кошмари            . 

 

27. Rock Water 

 Си поставувам себеси многу високи стандарди. 

 Со строгост се однесувам кон моето здравје, работата и/или духовната пракса. 

 Јас сум многу дисциплиниран и секогаш се стремам кон перфекција. 

 

28. Scleranthus 

 Имам тешкотија при донесувањето одлуки. 

 Често го менувам мислењето. 

 Имам чести и интензивни промени на расположението. 

 

29. Star of Bethlehem 

 Се чувствувам покосено поради неодамнешниот преживеан шок. 

 Повлечен сум во себе поради трауматичните настани кои се одвиваат во мојот живот. 

 Сѐуште не можам да се опоравам од загубата или прежувеаниот страв. 

 

30. Sweet Chestnut 

 Чувствувам огромна ментална или емоционална болка. 

 Ги достигнав границите на мојата издржливост. 

 Очаен сум и немам никаква надеж. 

 

31. Vervain 

 На моменти доживувам голема напнатост и нервоза. 

 Се обидувам да им го наметнам на другите мојот начин на размислување. 

 Чувствителен сум на неправда до таа мерка што преоѓа во фанатизам. 

   

  



 

 

32. Vine 

 

Имам тенденција да се однесувам авторитетно и да ја преземам контролата врз проекти, 

ситуации итн. 

 Се сметам себеси за роден лидер. 

 Имам силна волја, амбиција и често се поставувам над другите. 

 

33. Walnut 

 Во моментот минувам низ животна промена (преселба, нова работа, развод и сл.). 

 Луѓе или ситуации ми ја црпат енергијата. 

 Сакам да бидам слободен да ги следам сопствените амбиции. 

 

34. Water Violet 

 Оставам впечаток дека сум резервиран и дистанциран човек. 

 Претпочитам да бидам сам кога се чувствувам „преплавен“ (overwhelmed). 

 Често избегнувам да создавам конекција со луѓето. 

 

35. White Chestnut 

 Постојано во главата ми се вртат несакани мисли. 

 Одново и одново ги преживувам непријатните настани и дискусии. 

 Не можам да спијам поради тоа што не можам да престанам да мислам. 

 

36. Wild Oat 

 Сѐуште не сум го пронашол мојот животен пат. 

 Ми недостига правец во животот. 

 Амбициозен сум, но не знам што конкретно да направам. 

 

37. Wild Rose 

 Паѓам во апатија и не сум заинтересиран за било какви случувања. 

 Имам став „И онака не е важно“. 

 Не чувствувам радост во животот. 

 

38. Willow 

 Чувствувам презир и огорчување. 

 Имам тешкотија да простам и заборавам. 

 Мислам дека животот не е фер и имам став „Јас сум за жалење“. 
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