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Proč Bachovy esence?

Podklady ke 

stažení

Bachovy esence …

… nám pomáhají změnit se
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Bylinné léky Bachovy esence

Heřmánek – záněty Máta – koliky

Kostival – zlomeniny

Netýkavka – netrpělivost Devaterník – panika

Modřín – nedostatek sebevědomí

Meduňka – nervozita

Životní krize
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Strach?
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Michaela, 35 let

• Budí se v noci děsivými nočními můrami, 
někdo ji pronásleduje

• Pracuje jako úřednice, klidný život, dvě děti

• Po měsíci užívání Kejklířky a Devaterníku se 
cítí daleko lépe, noční můry zmizely

Michaela, 35 let
• V léčbě dále pokračuje a po třech měsících 

uvádí, že měla od dětství sen stát se 
hudebnicí, ale vždy jí v tom bránila intenzivní 
tréma

• Nyní však dostala nečekanou nabídku – opustit 
současnou práci a stát se herečkou

• Po dlouhém váhání nakonec přijímá

• O dva roky později vystupuje již jako zkušená 
herečka v představení jedné herečky na 
divadelním festivalu

Pavel, 65 let

• Chronické srdeční problémy

• Po operaci kyčle se jeho srdeční problémy zhorší, střídavě tráví další 
dva měsíce na JIP a na rehabilitaci, chvíli je zlepšení, ale při 
rehabilitaci se srdce zase zhorší
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Pavel, 65 let

• Po dvou měsících je zoufalý, jeho zdravotní stav se 
nelepší, má obavu, že už se nikdy neuzdraví, vždycky to 
byl bojovník, ale nyní ztratil naději 

• Kombinace Hlodáše, Hořce, Kejklířky a Bílého kaštanu

přinese rychlou úlevu, o několik dní později je již 
optimistický a hlásí, že se rehabilitace daří a srdce je už 
také lepší

Denisa, 38 let

• Sociální pracovnice, naprosto vyčerpaná 
dlouhodobým přetěžováním v práci

• Má strach říci nadřízené „Ne“, musí dělat i 
práci, která jí nepřísluší

• Kombinace Zeměžluči a Kejklířky má úžasný 
účinek – je daleko odvážnější a je schopná 
odmítnout práci navíc, díky tomu se po měsíci 
začne její energie zlepšovat

Denisa, 38 years

• Když pochopí, že se tento problém netýká jen 
jí, že to je systémová záležitost a že ostatní 
kolegyně na tom jsou podobně, rozhodne se 
bojovat za změnu organizace práce

• Její odvaha a síla inspirují kolegyně, i ty cítí 
nyní větší odvahu ozvat se
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Martina, 40 let
• Na mateřské dovolené se třetí dcerou, velmi 

si to užívá, je jí smutno, protože ví, že už jí to 
končí a že se tenhle krásný čas už nikdy 
nevrátí

• Poslední dobou ji bolí drobné ruční klouby, 
strach z revmatoidní artritidy

• Cítí se jako stařena, strach, že nebude moci 
kvůli bolestem pracovat

•

Martina, 40 let

• Během konzultace začne popíjet sklenici 
vody s několika kapkami Zimolezu

• O minutu později začne hořce plakat a pláče 
deset minut

• Poté se zklidní a s radostí zjišťuje, že bolest 
ručních kloubů je daleko mírnější

• Je již také daleko optimističtější stran 
budoucnosti

Tina, 5 let
• Narodila se velmi předčasně, v 28. týdnu, a 

utrpěla těžké krvácení do mozku

• Krvácení postihlo její duševní shopnosti, nyní je 
vývojově na úrovni dvou až tříletého dítěte

• Jsou zde i problémy s chováním: je žárlivá, 
neklidná, opakované konflikty s rodiči a 
sourozenci, chování má opakující se charakter
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Tina, 5 let
• Při užívání Poupěte kaštanu, Sporýše, Netýkavky

a Cesmíny se její duševní schopnosti a chování 
začnou pomalu zlepšovat 

• O rok později je diagnóza mentální retardace 
změněna ze středního stupně na mírný a 
zlepšování pokračuje

• Je tam i méně konfliktů s rodiči a sourozenci

• O dva roky později nastupuje do běžné základní 
školy
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Skupina I

Strach
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KKomunikační techniky – I. část

Případ 1 – Zuzana, 35 let

V příštím videu uvidíte …



02.01.2022

9

Kdybychom tak byli schopni zřetelně uvidět zázrak
jediného květu, náš život by se změnil.

Gautama Buddha


