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Případ 2 – Jan, 49 let

Podklady ke 

stažení

Zamračená tvář, klopí zrak
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Jak vám můžu pomoci?

Otevřená otázka

Mám problém s pravým loktem.Začal bolet a ortoped mi dal ortézu
a potom to bylo chvíli dobré. Ale pak jsem změnil práci a loket začal zase 
bolet.

V nové práci se bolest vrátila.

Jednoduchá reflexe
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Hm. A tak jsem zase začal nosit ortézu, ale tentokrát to nepomohlo, 
dokonce se to zdálo horší.

Hořec

Gentian?

Hlodáš

Gorse?

Vrba

Willow?

Byl jste zklamaný, že ortéza nefunguje.

Reflexe zkoumající

související 

emoce

Když se v noci vzbudím, bolí to, píchá to, a nemůžu usnout. Musím dávat 
pozor, když udělám nějaký pohyb, a stačí, když ponesu hrnek kávy, tak mě 
tam píchne

Kejklířka

Mimulus?

Bílý kaštan

White Chestnut?
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Musíte být opatrný, když něco děláte, jinak to může vyvolat bolest.

Jednoduchá 

reflexe

Štve mě to. Jsem pravák, chlap a pravák, který nemůže nic dělat, a to je ... 
Jsem z toho nervózní. Cítím se jako mrzák, potřebuju dělat spoustu věcí, 
dokonce i obyčejný nákup je problém. 

Dub

Oak?

Netýkavka

Impatiens?

Sporýš

Vervain?

Je to špatné, když nemůžu v pravé ruce nic nést. No, můžu nést, ale pak 
mě ta ruka třeba další dvě hodiny bolí. Možná je tam nějaký psychický 
blok, možná mám strach, že to bude bolet. 

Hořec

Gentian?

Vrba

Willow?

Kejklířka

Mimulus
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Máte strach, že to bude bolet, pokud nebudete dostatečně opatrný.

Reflexe tématu

Kejklířky -

Mimulus

Ano. Je to pro mě hrozné. Ještě mi není ani padesát, a jsem naprosto 
k ničemu, Nemůžu hnout pravou rukou. Cokoli dělám, zhorší se to. A trvá 
to TAK dlouho a nelepší se to. Doufal jsem, že se změnou práce se to 
zlepší, ale je to stejné.

Dub

Oak?

Hořec

Gentian?

Hlodáš

Gorse?

Trvá to příliš dlouho a nelepší se to.

Reflexe 

zkomající téma 

Hlodáše –

Gorse
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Ale to já mám vždycky smůlu. Měl jsem křečové žíly. Bolelo to a ty nohy 
byly těžké. Tak jsem šel na operaci. Řekli mi, že se operace povedla, ale ty 
nohy bolely dál. Bolí to, pálí to pořád dál a není tam žádné zlepšení.

Hořec

Gentian

Vrba

Willow?

Doufal jste, že vám operace pomůže, a bolest trvá dál.

Dvoustranná 

reflexe

Proto mám vždycky strach, když mám jít někam k doktorovi. Vždycky 
čekám, že se to zhorší, že léčba bude mít nějaké nežádoucí účinky.

Hořec

Gentian

Kejklířka

Mimulus
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Očekáváte problém, i když tam ještě žádný není.

Reflexe zkoumající

téma

Hořce

Gentian

Ano, ale takhle to mám v životě pořád. V případě předchozí práce na mě 
použili špinavé triky. Něco mi slíbili, ale pak to nesplnili, a já jsem měl na 
výběr, buď přijmout výrazně nižší plat nebo odejít. Tak jsem odešel, a na 
moje místo přijali někoho jiného s daleko vyšším platem.

Vrba

Willow?

Sporýš

Vervain?

Bylo to vůči vám nespravedlivé.

Reflexe zkoumající

Téma

Vrby

Willow
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Hm. Potom jsem začal pracovat v jiné práci, ale ta zkrachovala. A pak 
jsem pracoval jako ochranka v supermarketu, ale ta práce pro mě byla 
příliš stresující, takže jsem musel odejít. A pak jsem pracoval ve skladu, 
ale tam to bylo fyzicky náročné, tam mi začal ten loket.

Vrba

Willow

Hořec

Gentian

Poupě kaštanu

Chestnut Bud?

Osud byl vůči vám nelaskavý.

Reflexe zkoumající

téma

Vrby

Willow

ANO. A ta bolest, ta mě štve víc a víc. Manželka říká, že vybuchuju kvůli 
maličkostem, ale já jsem kvůli tomu lokti čím dál víc nervózní.

Vrba

Willow

Netýkavka

Impatiens?
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Hořec - Gentian

Hlodáš - Gorse

Vrba - Willow

Dub - Oak

Kejklířka - Mimulus

Netýkavka - Impatiens

Bílý kaštan - White Chestnut

Sporýš - Vervain

Poupě kaštanu - Chestnut Bud

7

Hořec - Gentian

Hlodáš - Gorse

Vrba - Willow

Dub - Oak

Kejklířka - Mimulus

Netýkavka - Impatiens

Sporýš - Vervain

O šest týdnů později …
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Někdy to vypadá, že je ten loket o trochu lepší, ale pak se to zase vrátí. 
A ta noha je otravná. V práci jsou problémy a asi ji budu muset zase 
změnit.

O tři měsíce později …

Ten loket je lepší, ale ta  noha, ta je stejná, tam není žádné zlepšení.
V práci jsou problémy a tak jsem začal hledat novou.
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O šest měsíců později …

Ten loket je už skoro v pořádku. A možná že i ta noha je o něco lepší.
Začal jsem v nové práci  a vypadá to tam docela dobře.

O rok později …
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Ten loket je úplně v pořádku a ta noha je také dobrá.
A ta práce je fajn, takže doufám, že to bude takhle pokračovat dál.

Techniky - reflexe
• Jednoduché reflexe

• Dvoustranné reflexe

• Reflexe odkrývající související emoce (Byl jste zklamaný, že ortéza 
nefungovala)

• Testování odpovídajících léků:

• Osud k vám byl nelaskavý, Bylo to vůči vám nespravedlivé – Vrba - Willow

• Musíte být opatrný – Kejklířka - Mimulus

• Trvá to už příliš dlouho a nelepší se to – Hlodáš - Gorse

• Očekáváte problém, i když ještě žádný není – Hořec - Gentian

Komunikační techniky

V příštím videu uvidíte …
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Buďme si jisti, že ať nás život zanese kamkoli,
situace vždy přináší lekce a zkušenosti nutné v tom
daném okamžiku pro náš další vývoj.

Edward Bach


