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Případový test

Tomáš, 22 let

• Univerzitní student, obvykle velmi dobré výsledky, ale 
minulý měsíc ho vyhodili od zkoušky

• Strach z další zkoušky
• Cítí pochybnosti stran svých schopností
• Nepříjemné myšlenky mu stále víří v hlavě, zvláště večer 

před spaním
• Cítí se provinile
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Tomáš, 22 let

• Kejklířka - Mimulus na strach
• Hořec - Gentian na pochybnosti
• Borovice - Pine na pocit viny
• Bílý kaštan - White Chestnut na obtěžující myšlenky
• Jilm - Elm na dočasný pocit, že úkol, který na sebe vzal, je 

nad jeho síly

Helena, 43 let

• Cítí se unavená, už když se ráno probudí, má pocit, 
že vůbec nemá energii, když přijde z práce, musí si jít 
na půl hodiny lehnout

• Mnoho rutinních činností, v práci, péče o děti, vaření, 
domácnost

• Nikdo jí nepomůže, ona musí dělat všechno, ostatní 
členové rodiny tráví čas u televize nebo na mobilu

• Těžko se jí sanovují hranice, není schopná říci „Ne“

Helena, 43 years

• Habr - Hornbeam pro pocit slabosti, přetížená 
rutinními činnostmi

• Zeměžluč - Centaury jí pomůže říci „Ne“
• Vrba - Willow na její pocit bezmocné oběti
• Poupě kaštanu - Chestnut Bud jí pomůže vykročit 

z koloběhu, který se děje stále stejně dnes a denně
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Lída, 25 let
• Anamnéza častých bití v dětství – násilný 

otčím, opakované vztahy s násilnými 
partnery

• Směje se, když vypráví, jak ji partner 
udeřil do tváře, až jí zlomil lícní kost

• Ačkoli se směje, přiznává, že tuhle situaci 
už dlouho nevydrží, že je na pokraji sil

• Má strach z konfliktů a z fyzického násilí 
a snaží se jim vyhnout, pokud to jde

Lída, 25 let

• Poupě kaštanu - Chestnut Bud na
opakující se vzorec chování

• Řepík - Agrimony kvůli anamnéze 
fyzického násilí a vzhledem k tomu, že 
se směje, když mluví o vážných věcech

• Jedlý kaštan - Sweet Chestnut na pocit, 
že je na hranici svých sil

• Kejklířka - Mimulus na strach

Lída, 25 let
• Je zde vysoké riziko vážného úrazu!

Zvažte, zda takový případ převzít nebo 
předat někomu zkušenějšímu

• Je vhodné vyjádřit své obavy a poradit 
pacientovi:

• Zavolat policii, kdykoli bude třeba
• Vyměnit zámek ve dveřích, pokud je to možné
• Dát jí kontakt na linku bezpečí
• Doporučit jí, kdyby se její psychický stav horšil, aby 

kontaktovala svého lékaře

• Nabídněte jí, že vás může kdykoli kontaktovat
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Eduard, 37 let
• Je na křižovatce ve svém životě
• Pracuje jako administrativní pracovník

v obchodním řetězci, ale není se svou prací 
spokojený

• Rád by dělal něco tvořivého nebo práci 
s lidmi, ale neví, co

• Má strach, jak budou jeho rodiče 
a manželka na jeho nápad reagovat, a má 
také strach z finanční nejistoty, má také jisté
pochybnosti o svých schopnostech a není si 
jistý, jestli se nové dovednosti zvládne naučit

Eduard, 37 let
• Sveřep - Wild Oat pro chybějící směr v životě
• Vlašský ořech - Walnut aby byl schopen 

soustředit se na svůj vnitřní hlas místo toho, 
aby věnoval pozornost tomu, co si myslí ti 
druzí

• Kejklířka - Mimulus na strach
• Modřín - Larch k posílení jeho sebevědomí

Gabriela, 51 let
• Její tatínek umírá na pokročilý zhoubný nádor
• Jeho diagnóza byla pro ni šok a je to stále velmi 

bolestné
• Je naprosto vyčerpaná čtyřiadvacetihodinovou 

péčí o něj
• Má o něj hrozný strach a nesnese pomyšlení na to, že by měl trpět
• Je také smutná, protože hezké časy, které spolu strávili, už se nikdy 

nevrátí
• Obviňuje se, že ač zdravotní sestra, nebyla schopná příznaky 

onemocnění rozpoznat dříve
• A všechny tyto myšlenky se jí stále točí v hlavě a vysávají z ní 

energii
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Gabriela, 51 let

• Snědek- Star of Bethlehem na šok ze špatných 
zpráv

• Oliva - Olive na naprosté vyčerpání
• Červený kaštan na strach o tatínka a excesivní empatii
• Zimolez - Honeysuckle na smutek, že hezké časy se už nikdy nevrátí
• Borovice - Pine na pocity viny
• Bílý kaštan - White Chestnut na vířící myšlenky

Kristián, 5 let

• Dominantní, diktátorský, chce, aby jeho požadavky byly okamžitě 
splněny

• Když jdou do obchodu, lehne si na zem, kope a křičí, pokud mu maminka 
nechce koupit hračku, kterou chce

• Je také zlomyslný a kope maminku ve vzteku
• Maminka je rozvedená a a stará se o Kristiána sama

Kristián, 5 let

• Maminka omlouvá jeho chování a cítí, že to je její vina, že je špatná 
matka a nebyla schopná vytvořit mu dobré rodinné prostředí (přitom její 
partner odešel, protože měl milenku)

• Má strach, že to bude mít nepříznivý vliv na jeho další vývoj
• Když Kristián dostane záchvat vzteku, má pocit, jako by jí někdo sevřel 

srdce železnou pěstí, už má z těchto konfliktů strach
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Kristián, 5 let
• Pro Kristiána:
• Vinná réva - Vine pro jeho dominantní chování
• Netýkavka - Impatiens pro jeho požadavek, aby jeho žádost byla 

okamžitě splněna
• Cesmína - Holly pro jeho zlomyslnost a agresivitu
• Třešeň - Cherry Plum mu pomůže snáz uderžet sebekontrolu

Kristián, 5 let
• Pro maminku:
• Zeměžluč - Centaury jí pomůže nastavit a udržet hranice
• Borovice - Pine na výčitky svědomí
• Červený kaštan ke snížení strachu o syna
• Řepík - Agrimony na její citlivost na konflikty
• Kejklířka - Mimulus na strach z konfliktů

V příštím videu uvidíte …
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Během nemoci dochází ke změně nálady, která se liší
od běžného ladění pacienta, a lidé s dobrými
pozorovacími schopnostmi jsou tyto změny schopni
pozorovat dříve, a někdy o mnoho dříve, než nemoc
propukne, a pokud tuto náladu včas zaléčí, mohou
vzniku nemoci předejít.

Edward Bach


