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Doporučení pro dobrou 
praxi Bachovy terapie

Podklady ke 
stažení

1. Respektujte pacientovu autonomii

• Nabídněte Bachovy esence 
potenciálnímu pacientovi

• Nedávejte mu nerealistické sliby, 
které nejste schopni splnit

• Přijměte „Ne“ jako odpověď, 
netlačte
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2. Nabídněte informace

• Pokud souhlasí, vysvětlete mu léčebnou metodu
• Měl by vědět, že Bachova terapie se liší od klasické medicíny i od 

běžné léčby bylinkami
• Měl by vědět, že esence nepůsobí třeba jako běžné léky na běžné léky 

na bolest, že mají hlubší účinek a že pro správné předepsání je 
potřebná pečlivá analýza

2. Nabídněte informace

• Přizpůsobte svůj výklad aktuálním problémům pacienta
• Vysvětlete mu cyklický proces léčby

Terapeutický dialog

3. Zvláštní místo a nastavení mysli
• Vyberte si pravidelné místo, kde 

budete dělat konzultace
• Doporučení „jen tak mimochodem“ 

fungují obvykle hůř než když pacient 
cítí, že léčbu berete vážně
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3. Zvláštní místo a nastavení mysli
• Určité rituály mohou pomoci vytvořit 

pracovní atmosféru:
• Dotkněte se krabice s esencemi
• Čichněte si k nim
• Vezměte si oblíbený poznámkový blok a pero
• Umyjte si ruce a tvář před konzultací
• Nastříkejte rozprašovačem do vzduchu vhodné 

esence
• Vezměte si svou vlastní kombinaci esencí

4. Mluvte o omezeních

• Vysvětlete svá omezení, např.: 
• Že jste začátečník
• Že to není myšleno jako regulérní léčba, ale že 

to je spíš pokus, že byste si rád ověřil, že to 
funguje

• Že nemáte dost času, abyste odebral 
anamnézu tak, jak se má

4. Mluvte o omezeních

• Ještě jednou se zeptejte pacienta, zda se chce 
u vás léčit, přijměte „Ne“ jako odpověď

• Neváhejte podívat se do učebnice nebo odložte 
namíchání esencí, pokud chcete mít čas si léčbu 
promyslet
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5. Odebírání případu

• Pečlivě odeberte anamnézu
• Nechte pacienta mluvit 

spontánně a poslouchejte
• Používejte komunikační 

techniky jako reflexe, 
afirmace, otevřené otázky, 
shrnutí a nabídka informací

Komunikační techniky

6. Diagnóza

• Vaše mysl a vaše empatie jsou těmi 
nejlepšími diagnostickými nástroji

• Věřte si, nepotřebujete žádné kyvadélko 
nebo jiný podobný nástroj

7. Podělte se o zodpovědnost

• Pamatujte, že velkého spojence při 
výběru esencí: svého pacienta

• Prodiskutujte s ním vhodné esence
• Přijměte „Ne“, pokud s některou 

esencí nebude souhlasit
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8. Zpětná vazba

• Prodiskutujte s ním, jak a kdy se setkáte ke 
kontrole

• Pokud se s pacientem domluvíte na 
konkrétním termínu kontroly, znamená to, že 
nějakou reakci očekáváte

• Potřebujete zpětnou vazbu, ať již pozitivní 
nebo negativní, k tomu, abyste rozšířili své 
zkušenosti

Zdraví se nedá získat za peníze, stejně jako dítě nemůže
za peníze získat své vzdělání: žádná suma peněz
nemůže naučit dítě psát, musí se to naučit sám, pod
vedením učitele. A stejně je tomu se zdravím.

Edward Bach


