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Další 
vzdělávání

Podklady ke 
stažení

Další vzdělávání

• Literatura
• Kurzy, tréninky komunikace
• Vlastní terapie
• Studijní skupiny
• Léčení pacientů
• Jiné



18.03.2022

2

https://www.bachcentre.com/en/education/books-and-reading-lists/free-downloads/

Jiné knihy

Knihy o komunikaci David Rosengren: Building
Motivational Interviewing
Skills (Amazon)

Jan Soukup: 
Motivační 
rozhovory v praxi
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Kurzy

• Kurzy pod garancí Bachova centra:
• https://www.bachcentre.com/en/education

/courses/

• Kurzy komunikace:
• http://www.motivacnirozhovory.cz/
• https://www.motivacnirozhovory.com/

• Kontakt na mě: stefajos@bachovykvety.cz

Vlastní terapie

• Každý má svůj stín, skrytou část osobnosti, 
která může narušovat léčbu druhých

• Čím více o sobě víte, tím lépe jste schopni 
pomáhat druhým

• Je také užitečné sbírat zkušenost s esencemi:
• Samoléčba
• Léčba pod vedením zkušeného terapeuta

Studijní skupiny

• Sdílení zkušeností posiluje motivaci
• Každý je jiný a má jiný pohled na esence 

a pacienty, každý názor představuje dílek 
celku
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Léčení pacientů

• Je to největší zdroj zkušeností, pokud jste jim otevření
• Více se naučíte ze svých terapeutických selhání než z úspěchů
• Je užitečné dělat si zvukové či obrazové nahrávky konzultací, 

pokud s tím pacient bude souhlasit – můžete si rozhovor znovu 
poslechnout a uvědomit si skryté souvislosti

Léčení pacientů

• Je také dobré občas se vracet ke starým případům
• Pokud to je možné, konzultujte své případy se svými kolegy
• Veďte si statistiku - můžete si tím ověřit, zda se opravdu zlepšujete
• Počet léčených pacientů předpovídá kvalitu léčby:

• Mírně pokročilý - 200 případů
• Pokročilý – 1000 případů
• Expert – více než 5000 případů

Jiné

• Témata Bachových esencích se 
také objevují v: 

• umění – hudba, malování, 
sochy, divadelní hry, básně …

• příbězích – Ježíš a nevěrná žena 
(Jan 8:1-11) – Borovice

• společenských a politických 
událostech (např. hippies –
Řepík, nacisté – Vinná réva + 
Buk)

• …

Eli, eli, lama sabachthani (Lemontree – slimber.com)
(Sweet Chestnut theme)
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V příštím videu uvidíte …

Pamatujte, že každý z nás pracuje na svém spasení,
prochází životem, aby se naučil lekce potřebné
k zdokonalení své Duše, a těmito lekcemi si musí projít
sám, musí nasbírat vlastní zkušenosti, poznat životní
překážky a vlastními silami najít cestu na vrchol.

Edward Bach


