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Edward Bach
Život a dílo

Podklady ke 
stažení

Dětství
• Jméno: bach (velšsky) – malý, drobný, 

také užíváno k přátelskému oslovení

• Narodil se v Moseley (nyní předměstí 
Birminghamu), Anglie

• Jeho otec vlastnil továrnu na výrobky 
z mosazi a doufal, že Edward jednoho 
dne převezme rodinnou firmu

• Edward začal pracovat v rodinné 
firmě

• Otec však záhy zjistil, že Edward je pro 
obchodní záležitosti zcela nezpůsobilý 
a dovolil mu studovat medicínu

Edward Bach (1886 – 1936)

1886

1903

1906
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Lékařská kariéra

• Studoval na univerzitě                  
v Cambridgi

• Nejprve pracoval jako chirurg

• Potom z důvodu fyzického 
vyčerpání přešel na 
mikrobiologii

1906

1912

Smrtelná diagnóza

• Byla mu diagnostikována rakovina 
žaludku v posledním stádiu 
(sarkom) 

• Zcela změnil své priority, rozhodl 
se investovat všechen zbývající čas 
a energii do objevení nové léčebné 
metody

• Zkoušel vyvinout nové vakcíny 
vyrobené z bakterií žijících ve 
střevech pacientů

1917

Alex Sacui: Transformation

Homeopatie

• Stal se mikrobiologem v Londýnské
Homeopatické Nemocnici

• Začal své vakcíny vyrábět 
homeopatickými metodami –
Bachovy střevní nosody

1919
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Objevení esencí

• Přes svůj úspěch se střevními 
nosodami stále hledal dokonalou 
léčebnou metodu

• Nakonec se vrátil k přírodě a objevil 
léčivý účinek květů rostlin

1928

Esence

• Prvních dvanáct esencí pojmenoval
Dvanáct Léčitelů

• Poté přidal dalších sedm esencí: 
Sedm Pomocníků

• Nakonec objevil dalších devatenáct 
esencí a uzavřel celkový počet na 
třicet osm

1930

1935

Mount Vernon, 

Brightwell-cum-Sotwell, 

Zde žil Bach v 

posledních letech svého 

života
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Red Lion, 

Bachova oblíbená 

hospoda
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Esence

• Při objevování esencí využíval svou
intuici a extrémní sensitivitu

• Před objevením nové esence často 
pociťoval intenzivní psychické či 
fyzické potíže

• Nově objevená esence potíže 
rychle vyléčila Photo by José Luis Mieza

Smrt

• Své objevy publikoval v tenké 
brožurce Dvanáct Léčitelů     
a Jiné Léky

• Zemřel 27. listopadu 1936 ve 
Wallingfordu, England

1936
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V příštím videu uvidíte …

Jak se Bachovy esence vyrábějí?

A měli bychom mít v našich srdcích navždy
pocit vděčnosti vůči Stvořiteli, který ve Své
slávě nechal na lukách vyrůst rostliny pro
naše uzdravení.

Edward Bach


