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Krizová esence

Podklady ke 
stažení

Krizová esence

• Rescue Remedy, Five Flower Essence
• Kombinace pěti esencí určená k léčení akutních situací
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Devaterník

Rock Rose

Panika

Třešeň

Cherry Plum

Strach ze ztráty 
sebekontroly

Bílá lesní réva

Clematis

Odpojení od 
reality, kolaps

Snědek

Star of Bethlehem

Šok

Netýkavka  

Impatiens

Napětí, neklid

Jako celek snižuje 
stres and celkově 
zklidňuje

Typické indikace

• Náhlá smrt blízké osoby (Snědek - Star of Bethlehem – šok ze špatných 
zpráv)

• Panika (Devaterník - Rock Rose), napětí a spěch (Netýkavka - Impatiens) 
nebo ochromení (Bílá lesní réva - Clematis) před a během zkoušky

• Pocit hrůzy přetrvávající po dopravní nehodě (Devaterník - Rock Rose)

• Intenzivní těžko kontrolovatelné emoce, strach, že se zblázní (Třešeň -

Cherry Plum)

• Při infarktu myokardu ke snížení stresu a strachu před příjezdem 
záchranné služby

Indikace použití Krizové esence
• Použij Krizovou esenci, pokud máš omezený:

• Čas
• Informace
• Počet dostupných esencí

• Jinak je lepší vytvořit kombinaci s jednotlivých esencí

• Může se používat samostatně nebo v kombinaci s dalšími esencemi

• Při dramatických situacích je užitečná i pro osoby, které nemocného 
doprovázejí

• Ve velmi akutních stavech ji můžeme kapat každou jednu až dvě 
minuty přímo do úst

4 drops to the mouth
4 drops to the glass

2 drops / 10 ml
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Omezení Krizové esence

• Krizová esence je specifická pro akutnost problému, ale neřeší příčinu 
problému

• Pacient jen velmi vzácně potřebuje všech pět esencí, vždy tam bude 
nějaká navíc

Omezení Krizové esence

Krizová esence NIKDY nenahradí klasickou 
medicínu u akutních stavů! NEZAPOMEŇ 
ZAVOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU, POKUD 
JE TO TŘEBA!

Rescue Cream
• Kombinace Krizové esence a Planého jablka –

Crab Apple

• Užívá se k léčbě akutních místních problémů 
(kůže, klouby, svaly, dásně)

• Nehodí se k dlouhodobé léčbě chronických 
potíží – místo toho je třeba připravit kombinaci 
na míru
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RYCHLÝ – Netýkavka - Impatiens

POMALÝ
Bílá lesní réva 

Clematis

MINULOST
Snědek 

Star of

Bethlehem

BUDOUCNOST
Devaterník

Rock Rose

POD KONTROLOU
Třešeň

Cherry Plum

V příštím videu uvidíte …

Nemoc vzniká jako výsledek konfliktu mezi
Duší a Myslí, a může být odstraněna pouze
duchovním a duševním úsilím.

Edward Bach


