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Skupina VII
Nadměrná péče o dobro druhých

Podklady ke 
stažení

Upozornění!

• Následující popisy léků jsou z didaktických důvodů 
extrémní, v běžném životě jen málokdo je takto 
vyhraněný
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VII. Nadměrná péče o blaho ostatních

Downloaded from flickr.com

Čekanka - Chicory
Sporýš - Vervain
Vinná réva - Vine
Buk - Beech
Voda z léčivých pramenů -
Rock Water

Čekanka 
Chicory

Photo by Tim White, downloaded from flickr.com

Čekanka – Chicory
jako typ

• Invazivní láska – opičí láska

• Chce kontrolovat milované osoby

• Invazivně pomáhá, aniž by ho
o to někdo žádal, dává rady

• Manipulativní, citové vydírání
• Udělal jsem toho pro tebe tolik a ty jsi tak nevděčný

• Nemůžeš mě tady nechat, když mi je tak špatně

• Já chudák

• Skrytý strach z opuštění
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Čekanka – Chicory
jako stav

• Vidí, že milovaná osoba dělá něco 
špatně, a rád by jí poradil, předal
svou životní zkušenost

• Ve svém přesvědčování může až příliš
tlačit, druhý člověk může přejít do opozice

• Čekanka pomůže člověku láskyplně nabídnout pomoc a přitom 
respektovat svobodnou vůli druhého člověka

Čekanka - Chicory

• Srovnej:
• Vřes - Heather (upovídaný, chce být ve 

středu pozornosti)

• Červený kaštan - Red Chestnut
(nesobecký strach o blízké osoby)

• Vinná réva - Vine (dominantní, 
diktátorský, užívá svou moc přímo, 
vydává ostatním rozkazy)

• Buk - Beech (hyperkritický, hledá chyby 
na druhých, sarkastický)

• Chmerek - Scleranthus (proměnlivá 
nálada, nemůže se rozhodnout mezi 
dvěma možnostmi)

Sporýš - Vervain



02.01.2022

4

Sporýš - Vervain
• Invazivní myšlenky

• Fixní principy a ideály, 
přesvědčen o tom, že jsou 
pravdivé

• Snaží se přesvědčit ostatní o své 
pravdě, zapálený až fanatický

Sporýš - Vervain
• Rozhořčený, stěžuje si, že někdo

porušil (obecné) principy

• Rebeluje vůči rodině, politickému 
systému či lékařským 
doporučením

• Skrytý strach ze ztráty svobody

Sporýš - Vervain
• Srovnej:

• Vrba - Willow (zahořklý kvůli 
nespravedlnosti nebo nepřízni osudu,
stěžuje si)

• Vinná réva - Vine (diktátorský, 
dominantní, snaží se kontrolovat 
ostatní)

• Buk - Beech (kritický, netolerantní, 
černobílé vidění světa, někdy 
i extrémistické názory)

• Dub - Oak (silná vůle, překonává značné 
potíže, tendence přetěžovat se)
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Vinná réva 
Vine

Vinná réva – Vine
jako typ

• Invazivní moc

• Chce ovládat ostatní lidi, dominantní, 
diktátorský

• Bezcitný, krutý, „Účel světí prostředky“

Vinná réva – Vine
jako typ

• Různá morální kritéria pro sebe a pro 
druhé

• Nařizuje zdravotníkům, hrozí právníky 
nebo konexemi

• Skrytý strach z bezmoci
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Vinná réva – Vine
jako stav

• Pocit, že situace potřebuje pevné 
vedení, jinak hrozí vážné nebezpečí

• Nebo strach, že někdo druhý mě bude 
chtít ovládnout

• Vinná réva dává možnost vést a přitom 
zůstat vnímavý na názory a pocity 
druhých

Vinná réva - Vine

• Srovnej:
• Sporýš - Vervain (pevné zásady, nadšený až 

fanatický, rebel)

• Buk - Beech (kritický, netolerantní, černobílé 
vidění světa, až extrémistické názory)

• Cesmína - Holly (nenávist, pomstychtivost, 
žárlivost)

Buk - Beech
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Buk – Beech
jako typ
• Invazivní pravidla

• Hyperkritický, ironický, sarkastický, 
netolerantní, někdy skrývá své 
kritické názory za tolerantní 
maskou

• Černobílé vidění světa, tendence 
posuzovat lidi podle věku, pohlaví, 
barvy pleti, oblečení

Buk – Beech
jako typ

• Vidí sebemenší nedostatky u druhých, 
ale u sebe i velké chyby ignoruje

• Děti jsou často vyčleněny od ostatních 
spolužáků a šikanovány protože žalují

• Skrytý strach, že bude kritizován

Buk – Beech
jako stav

• Člověk není schopen akceptovat určitý 
povahový rys nebo jednání druhého 
člověka, je na něj alergický

• Buk dává člověku možnost přijímat 
druhé, jací jsou, být tolerantnější
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Buk - Beech

• Srovnej:
• Vinná réva - Vine (diktátorský, 

dominantní, touha po moci)

• Sporýš - Vervain (pevné zásady, 
nadšený až fanatický, rebeluje proti 
společnosti, rodině, tradici, lékaři)

• Vrba - Willow (zahořklý kvůli 
nespravedlnosti nebo nepřízni osudu)

• Čekanka - Chicory (opičí láska, chce 
ovládat své blízké, manipulativní, citové 
vydírání, rád kritizuje a radí)

Voda z léčivých 
pramenů
Rock Water

Voda - Rock Water

• Pouze minerální voda, není květ

• Invazivní vůči sobě

• Rigidní představy o zdraví a léčbě

• Ascetický, přísný režim

• Odpírá si mnoho radostí a potěšení 
v životě – jídlo, spánek, sex
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Voda - Rock Water

• Mučí své tělo intenzivním cvičením, 
dietami, meditacemi, odpíráním 
spánku

• Věří, že díky tomu bude zdravý, 
prodlouží si život a vyroste duchovně

• Chce se stát příkladem pro druhé

• Skrytý strach z nemoci a ze smrti

Voda - Rock Water

• Srovnej:
• Plané jablko - Crab Apple (věnuje velkou 

pozornost vnějšímu vzhledu, zdravé 
diety, snaží se vyčistit své tělo)

• Sporýš - Vervain (pevné zásady 
a představy, někdy i o zdraví, léčbě 
a dietách)

• Dub - Oak (silná vůle, ingoruje své 
tělesné potřeby)

Nadměrná péče o dobro druhých
• Čekanka - Chicory – invazivní láska – opičí láska, nadměrná péče o rodinné 

příslušníky a přátele, citové vydírání, stav: rád by předal svou zkušenost

• Sporýš - Vervain – invazivní myšlenky – fixní myšlenky a principy, snaží se o 
své pravdě přesvědčit ostatní, nadšený až fanatický

• Buk - Beech – invazivní pravidla – kritický, hledá chyby, ironický, sarcastický, 
předsudky, může mít masku falešné tolerance, stav: alergický na konkrétního 
člověka

• Vinná réva - Vine – invazivní moc – dominantní, diktátorský, snaží se ovládat 
ostatní, necitlivý, krutý, účel světí prostředky, stav: cítí potřebu převzít 
zodpovědnost za řešení situace a vedení pevně do rukou

• Voda - Rock Water – ascetický, diety, cvičení, sport, odmítá
potěšení, doufá, že bude zdravý a bude duchovně růst
a bude druhým příkladem
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V příštím videu uvidíte …

Nemáme žádné právo zasahovat do života
kteréhokoli z Božích dětí. Každý z nás má své dílo
a má moc a znalosti přivést je k dokonalosti. Pokud
na to zapomeneme a snažíme se své vlastní dílo
vnutit druhým nebo zasahovat do toho jejich, vzniká
tření a disharmonie v našem bytí.

Edward Bach


