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Principy Bachovy terapie

Podklady ke 
stažení

Dej člověku rybu a nasytíš ho na den,
nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.

Čínské přísloví
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Rozdíl mezi klasickou medicínou a Bachovou léčbou
Klasická medicína Bachova terapie

Základní 
předpoklad

Pacient je slabý a potřebuje 
pomoc
Terapeut má veškeré znalosti a je 
na něm dělat rozhodnutí

Pacient má potřebné zdroje,
které mu stačí k vyřešení 
problému
Pacient je schopen dělat 
správná rozhodnutí

Diagnóza Nějaký nedostatek nebo přebytek Blok, který brání plnému využití 
zdrojů

Terapie Náhrada, odstranění nebo 
potlačení přemrštěné reakce

Nabídka informace umožňující 
přenastavit systém

Rozdíl mezi klasickou medicínou a Bachovou léčbou
Klasická medicína Bachova terapie

Prognóza Chronický problém, pacient bude 
potřebovat stálou péči

Dočasný problém, opakování 
léčby může být potřeba

Vztah terapeut -
pacient Nerovný ≠ Rovný =

Podmínka 
úspěchu

Poslušnost = compliance Spolupráce

Pacient Bachovy terapie
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 Principy Bachovy terapie

1.  Je možné léčit pouze někoho, kdo má vlastní zdroje
2.  Pacient má svou vůli a je schopen dělat rozhodnutí
3.  Vyléčení nikdy není zadarmo, pacient musí něco investovat
4.  Lék funguje pouze tehdy, pokud jeho účinek je v souladu s cílem 

a úsilím pacienta
5.  Lék vždy působí v nejlepším zájmu pacienta

 Je možné léčit pouze někoho, kdo má 
vlastní zdroje

• Nemůžeme úspěšně léčit někoho, kdo 
vlastní zdroje nemá, jako smrtelně 
nemocné, velmi staré lidi nebo osoby na 
umělé plicní ventilaci

• Pacient si často není svých zdrojů vědom, 
úkolem terapeuta je tedy pomoci tyto 
zdroje najít a rozvinout:

• Např. člověk typu Kejklířka - Mimulus má 
přirozené nadání pro odvahu

odvaha

motivace

trpělivost

šikovnost

vytrvalost

znalost

silná vůle

vnímavost

energie

tvořivost

humor
hravost

 Pacient má svou vůli a je schopen dělat 
rozhodnutí

• O postupu rozhoduje pacient, naším 
úkolem je poskytnout informace

• Terapeut by vždy měl respektovat 
svobodnou vůli pacienta

• Dávání esencí pacientovi bez jeho 
souhlasu je porušení tohoto principu
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Vyléčení nikdy není zadarmo
• V klasické medicíně může léčba 

připomínat opravu porouchaného auta –
není vyžadován aktivní přístup pacienta

• V Bachově terapii, pacient musí vždy 
něco investovat:

• Musí mluvit o palčivých tématech
• Musí přijmout určité riziko
• Musí investovat určité úsilí 

nebo se naučit nové 
dovednosti

něco

něco

za

 Lék funguje pouze tehdy, pokud jeho účinek 
je v souladu s cílem a úsilím pacienta

• Každý lék má určitý směr účinku:
• Kejklířka - Mimulus – posiluje odvahu
• Zeměžluč - Centaury – pomáhá říkat „Ne“
• Borovice - Pine – mírní výčitky svědomí
• Netýkavka - Impatiens – posiluje trpělivost

• Lék funguje pouze tehdy, pokud směr léku je stejný 
jako směr pacienta

• Nemůžete udělat někoho tolerantnějším/
trpělivějším/ méně manipulativním / méně 
dominantním, pokud si to pacient nepřeje!

 Lék vždy působí v nejlepším zájmu 
pacienta

• Lék nikdy nepodporuje pacienta 
v (sebe)destruktivním chování
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Příklad – přepracovaná žena

• Její hlavní potíží je, že je velmi unavená
• Stará se o celou rodinu, nemá žádný čas pro sebe,  rodinní členové 

neoceňují její úsilí
• Vhodný lék je nejspíš Zeměžluč - Centaury, avšak …

 Je možné léčit pouze někoho, kdo má 
vlastní zdroje

odvaha

motivace

trpělivost

šikovnost

vytrvalost

znalost

silná vůle

vnímavost

energie

tvořivost

humor
hravost

• Má dostatečné zdroje k vyřešení problému?
• Je možné, že je tak unavená, že chce jen spát 

a jinak už nemá sílu
• Doporučte jí vzít si neschopenku, odjet pryč, 

zrušit všechny nedůležité aktivity
• Může také přechodně potřebovat malou dávku 

antidepresív

 Pacient má svou vůli a je schopen dělat 
rozhodnutí

• Ačkoli jako terapeut máte určitou 
představu o případu, rozhodující je, co si 
myslí pacient a jak chce situaci řešit

• Je možné, že pacientka ještě není 
připravená pustit se do radikální změny 
rovnováhy v rodině (Zeměžluč - Centaury) 
a může potřebovat přípravné esence jako 
Borovice - Pine, Dub - Oak nebo Vrbu -
Willow
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Vyléčení nikdy není zadarmo
• Pacientka musí být také ochotna:

• Mluvit otevřeně o rodinných problémech
• Vzít na sebe riziko a říci „Ne“ a postavit 

rodinným členům hranice
• Naučit se nové dovednosti, jako třeba řídit 

auto

quid

quo

pro

 Lék funguje pouze tehdy, pokud jeho účinek 
je v souladu s cílem a úsilím pacienta

• Zeměžluč - Centaury bude fungovat pouze tehdy, když:
• Pacient cítí, že investuje hodně energie do péče o rodinné 

příslušníky a nemá čas pro sebe
• Chce přesunout část domácích povinností na rodinné 

příslušníky a plánuje věnovat se víc sama sobě

 Lék vždy působí v nejlepším zájmu 
pacienta

• Je možné, že pacientčiným jediným 
požadavkem je dočerpat energii

• Esence nejsou schopny dodat energii zvenčí, 
mohou pouze pomoci lépe využít vlastní 
zdroje

• Pokud se rozhodnete dát pacientce pouze
Olivu - Olive bez řešení základního 
problému, léčba selže:

• Esence nebudou dělat nic
• Bude se cítit ještě více unavená

• To co je důležité: pacientce svou léčbou 
neuškodíte
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V příštím videu uvidíte …

Nesmíme očekávat, že druzí budou dělat to, co
chceme my, jejich vlastní myšlenky jsou pro ně ty
pravé, a ačkoliv jejich cesta může vést jiným směrem
než ta naše, cíl nás všech je stejný. Nakonec zjistíme,
že jsme ve chvílích, kdy jsme chtěli ovlivnit druhé,
sami scházeli ze své vlastní cesty.

Edward Bach


