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Terapeutický dialog

Podklady ke 
stažení

Diagnóza a léčba

• Většina lidí chápe léčbu jako lineární proces

Diagnostická
vyšetření

Diagnóza Léčba
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Diagnóza a léčba

• V Bachově terapii se spíše jedná o proces cyklický:

T P

 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

Principy Bachovy terapie

Jak vidí problém terapeut Jak vidí problém pacient
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Spolupráce
Stále potřebujete vědět, kde váš 
partner je a jakým směrem se chce 
vydat

Kde 
jste?

Když ráno spěcháme do školky a syn se rozhodne, že si chce hrát, někdy vybuchnu 
vzteky. A on pak dostane ten svůj záchvat

Netýkavka

Impatiens?

Kde 
jste?
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Nemáte ráda zdržování.

Reflexe 

zkoumající 

téma 

Netýkavky

Kde 
jste?

No … možná je to proto, že mám strach přijít pozdě do práce. Náš šéf je hodně přísný 
a netoleruje pozdní příchody.

Komunikační techniky

Kde 
jste?

Kejklířka

Mimulus!

Kam
jdete?
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Říkala jste, že máte strach, že se šéf na vás naštve. Toto téma strachu by 
odpovídalo esenci zvané Kejklířka. Co si o tom myslíte?

Kam
jdete?

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

Mám takový nápad: 
Strach z pozemských věcí, jako je nemoc, bolest, nehoda, chudoba, tma, samota, neštěstí. (také třeba strach 
z konfliktů) Strachy každodenního života. Tito lidé potichu a v tajnosti snášejí své obavy, neradi o nich mluví. 
Co si o tom myslíte? 

Kam
jdete?
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Bachův popis Čekanky

Pro ty, kteří mají velkou starost o potřeby druhých; 
mají sklon k tomu mít nadměrné starosti o děti, 
příbuzné, přátele, a vždy najdou něco, co by se mělo
dělat jinak. Neustále opravují to, co považují za 
chybné, a mají z toho radost. Touží po tom, aby 
jejich blízcí byli s nimi.

Umění a věda

Logika
detail

Intuice
celek

Dostal jsem takový nápad. Je to pravděpodobně naprostý nesmysl, ale abych se ho zbavil, 
potřebuji vám tady jednu esenci přečíst: Pro ty, kteří potřebují vidět víc dobra a krásy kolem sebe... 
Co si o tom myslíte?

Buk?
Kam

jdete?



27.02.2022

7

Pokud budete chtít, můžete se účastnit léčby aktivněji. Pokud budete chtít, můžete si na 
internetu najít popisy esencí a projít si je. Je dost dobře možné, že některou důležitou esenci 
jsme do kombinace ještě nedali, takže příště můžete přinést vlastní nápady.

Kam
jdete?

Loupání cibule

• Proces postupného 
odstraňování slupek

Norma
Pacientova reakce

Souhlas Nesouhlas
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Přizpůsobení

Pacientova reakce

Souhlas Nesouhlas

• Pacient vnímá terapeuta jako velkou 
autoritu

• Pacient je submisivní (Zeměžluč -

Centaury)

• Pacient nevěří své schopnosti 
rozhodovat se (Rožec - Cerato)

• Řešení: nabídnout víc než sedm esencí

Defenzivní reakce
Pacientova reakce

Souhlas Nesouhlas

• Je nějaký problém s terapeutickým 
vztahem

• Pacient se cítí ohrožen příliš osobními 
otázkami (Cesmína - Holly)

• Pacient má strach, aby neudělal 
chybu (Kejklířka - Mimulus)

• Řešení: dát pacientovi pouze Krizovou 

esenci a čekat

Lhostejnost
Pacientova reakce

Souhlas Nesouhlas

• Je zde problém v terapeutickém vztahu
• Pacient nevěří léčebné metodě
• Je to ztráta času pro oba
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V příštím videu uvidíte …

Vše, co potřebujeme udělat, je uchovat si vlastní
osobnost, žít svůj vlastní život a být kapitánem své
vlastní lodi, a všechno bude v pořádku.

Edward Bach


