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Zázračná lahvička 
 
Tušíte, o čem může být řeč? 
 
Mnozí z vás občas používají kouzelnou pilulku. Někteří ji možná používáte 
častěji, než je zdrávo, než vašemu tělu prospívá. Ano, řeč je o kouzelné 
růžové tabletce s názvem Brufen, která vás podle reklamy, zbaví všech vašich 
bolestí, všech vašich trápení. Z této reklamy, můžete mít dokonce pocit, že 
toužíte po bolesti, abyste mohli tuto růžovou tabletku vyzkoušet. 
 

 
Růžová tabletka uleví od fyzické bolesti. A to chcete. Když bolest opravdu 
propukne, chcete, aby už byla pryč. Dcera mi občas říká, „mami, udělej něco, 
aby to už nebolelo“. V ten okamžik by dala cokoli za to, aby ji přestaly bolet 
zuby. Vy to tak možná máte s kolenem, hlavou, břichem apod. Chcete, aby 
bolest odešla a nechcete se zabývat tím, čím jste si ji vytvořili, na co jste 
reagovali. Ale chudák váš žaludek a vaše střeva. Ta trpí. Někteří lidé raději ani 
příbalové letáky léků nečtou, protože nechtějí vědět, co může kouzelná 
tabletka uvnitř jejich těla napáchat. 
 

 
Principiálně jde ale o to, abyste se naučili své tělo poslouchat, respektovat 
jeho potřeby, dopřát mu, co potřebuje, co mu prospívá. Tedy nepřepínat se, 
najít si optimální míru mezi prací a odpočinkem, udržovat emocionální 
rovnováhu. 
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A pokud se stane, že tělo volá na poplach, že už nemůže, že něco nezvládá, 
začít se zabývat tím, čím jste si tento stav způsobili. 
Většinou si neuvědomujete, že se jedná o emocionální bolest. 
 
Cokoli v životě prožíváte, vás ovlivňuje: 
 

• situace, které neprobíhají podle vašich představ, 

• překážky, které byste nejraději neviděli, neřešili, 
• vztahy, které vás trápí, které neumíte nebo nechcete vyléčit, 
• nespokojenost s prací, kterou „musíte“ dělat, ale nenaplňuje vás. 

 
 
To všechno má přímý dopad na vaši psychiku. Určitě jste už slyšeli, 
že 95% všech vašich trápení, nemocí, problémů souvisí s vaší psychikou? 
 
 
Překážky, problémy jsou ve vašich životech pořád, jen někdy je nevnímáte 
tak dramaticky. Ale pokud vaše psychika dostává zabrat, začínáte být 
rozmrzelí, nesoustředění, podráždění, nazlobení nebo dokonce vzteklí. 
Máte pocit, že vám nikdo nerozumí, že jste na své trápení sami, že se toho 
navás valí hodně a vy nemáte šanci vše zvládnout. Pokud takové rozpoložení 
trvá příliš dlouho, a vy nevěnujete pozornost své emocionální bolesti, 
přejde do bolesti fyzické. 
 
 

• nervozita kolem žaludku, 
• problémy s trávením, 
• točení hlavy, 
• bolesti hlavy, 
• špatné usínání, 
• únava 
• …… 

 
 
 
Poznáváte se? 
 
Kdyby vám někdo řekl, že má na vaše trápení řešení, sáhli byste po něm? 
Brufen to nebude. 
Znám jinou, efektivnější, jemnější pomoc bez vedlejších účinků. 
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Je to „ZÁZRAČNÁ LAHVIČKA“. 
 
 
 
Obsah této lahvičky má původ v přírodě, mezi léčiteli v podobě 
květů.  
Jedná se o speciální směs z pěti různých výtažků květů, která 
v náročných emočních či tělesných krizích UKLIDŇUJE 
a STABILIZUJE. 
Nese název KRIZOVÁ ESENCE neboli RESCUE REMEDY. 
 
 
 
S recepturou na tuto směs přišel anglický lékař Edward Bach. 
 
 
 

• Nebyl spokojený s tím, do jaké míry se uzdravovali jeho pacienti. 
 

• Sdílel názor: „NEJSOU NEMOCI, JSOU JEN NEMOCNÍ LIDÉ.“ 
 

• Byl přesvědčený, že emocionální rozpoložení pacientů má přímý vliv 
na jejich fyzické zdraví. 

 
• V roce 1930 opustil lukrativní lékařskou praxi a svůj život zasvětil 

hledání jednoduché a lehce použitelné metody, která by uměla vyléčit 
člověka jako celek a nezabývala se pouze příznaky onemocnění. 

 
• Hledal v přírodě intuitivně pomocníky na různá trápení. Sám na sobě 

zkoušel výtažky jednotlivých květů a snažil se rozpoznat, jakému stavu 
mysli přinášely konkrétní výtažky úlevu. 

 
• Objevil tzv. „Dvanáct léčitelů“ a následně vznikl systém 38 květů divoce 

rostoucích rostlin, keřů a stromů. 
 

• Své důležité místo v tomto systému Bachových květů získala zázračná 
lahvička s názvem RESCUE REMEDY, česky KRIZOVÁ ESENCE. 

 
 
Tato zázračná lahvička – krizová esence – už zachránila život v nouzi 
obrovskému počtu lidí před příchodem lékaře. Tato esence sice nenahradí 
lékařské ošetření, ale pomůže zamezit energetickému šoku nebo pomáhá 
šok rychle odstranit.  
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V naší domácí lékárničce má rozhodně nejdůležitější místo. Nejen 
v lékárničce, ale také v kabelce. Vozíme ji sebou autem, létá s námi 
letadlem, máme ji vždy po ruce. Nikdy totiž nevíme, jaké nepředvídané 
situaci budeme muset čelit, jak silnému nepříjemnému rozpoložení budeme 
v různých situacích vystaveni. 
 

I naše kočka vyhledává společnost zázračné lahvičky. 
 

 
Říkáte si, jak by vám asi tato zázračná lahvička mohla pomoci? 
 
Jsou vám povědomé tyto situace? 
 

• Jsem vystresovaná ze svého šéfa, ze své kolegyně. 
• Nejsem schopen v klidu zvládat všechny úkoly. 
• Děti zlobí. 
• Můj partner/ka pro mě nemá pochopení. 
• Jak zvládnu toto nedorozumění? 
• Jak budu reagovat na výtky svých kolegů? 
• Pohádal/a jsem se s partnerem a neumíte z toho najít cestu ven? 
• Obávám se, jak zvládnu zítřejší prezentaci. 
• Děsím se svého vystoupení na poradě před kolegy. 
• Mé dítě je vystresované z písemky, která ho zítra ve škole čeká? 
• Blíží se vyšetření u zubaře. 
• Musíme s naším psem/kočkou … absolvovat návštěvu u veterináře. 
• Jak přežiju let letadlem? 
• Jak vydržím dlouhé cestování autem? 
• …. 
• …. 
• Už se vám stalo, že jste byli svědkem nějaké nehody? Úplně vám 

ztuhne krev v žilách, skoro zapomenete dýchat, jen koukáte. I v této 
situaci může zázračná lahvička zklidnit. Může pomoci vám, 
či komukoli dalšímu z přihlížejících.  
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Jak je to možné? 
 
 
Obsahuje takové poklady z květové říše, že pokryje jakékoli rozpoložení 
v krizových situacích. 
 
Daly by se jim říkat drahokamy pro zdraví, přestože nesou tyto názvy: 
 
 
 
Slíva třešňová 

pomáhá se strachem ze ztráty kontroly nad sebou. 
 
 
 
 
Bílá lesní réva 

pomáhá s pocitem „být strašně daleko“, který 
přichází těsně před omdlením. 
 
 
 
 
Netýkavka žláznatá 

pomáhá s obrovským napětím a vnitřním stresem. 
 
 
 
 
Devaterník penízkovitý 
pomáhá s panikou, uklidňuje v krizi. 
 
 
 
 
Snědek okoličnatý 
pomáhá s úlekem, díky němu se harmonizují 
dopady šoku či traumatu. 
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Dohromady jsou nerozlučná pětice, která pomůže v jakékoli nepříjemné 
situaci, kterou si jen dovedete představit: 
 

• zmatek po hádce, 

• bušení srdce, když se probudíte ze zlého snu, 

• právě jste si přečetli nepříjemnou zprávu, 

• stres ze zubařského vyšetření, 

• strach před operací, 

• panika před porodem, 

• stres před rozvodovým řízením, 

• čekají vás zkoušky na řidičský průkaz, 

• tréma, 

• strach z přijímacího pohovoru, 

• nervozita před prezentací, 

• panika z vystoupení před lidmi, 

• strach z uzavřených prostor, 

• strach z velkého množství lidí, 

• leknutí po nepříjemném pádu, 

• … 

 
 
Teď už víte, v jakých situacích byste tuto zázračnou lahvičku mohli použít, 
kdy byste ji potřebovali. 
 
 
 
A možná přemýšlíte, jaké množství a v jakých intervalech tuto esenci 
užívat. 
Pojďme se podívat na dávkování Krizové esence (Rescue Remedy). 
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• V akutním případě pomohou 4 kapky nakapané do sklenice s vodou, 

kterou budete po doušcích popíjet, než šokový stav odezní. 
 

• Pokud nebudete mít po ruce sklenici s vodou, můžete 4 kapky Krizové 
esence nakapat přímo na jazyk nebo pod jazyk a opakovat v pěti 
až desetiminutových intervalech do zřetelného zlepšení. 
 

• Pokud potřebujete esenci užívat delší dobu, je vhodné dávkování 
4 kapky 4x denně. 
 

• Při bezvědomí je možné nakapat krizovou esenci na rty, dásně, 
spánky, za ucho nebo na zápěstí. 
 

• Krizovou esenci je možné použít i formou zábalů či obkladů. 
Na půl litru vody se dává 6 kapek Krizové esence. 
 

• Vašim domácím mazlíčkům můžete přidat 4 kapky do vody, 
případně potřít čumák, nakapat na tlapičky, za krk. 
 

• I Vaše květiny ocení 4 kapky Krizové esence při šoku, například 
při přesazování, zasazení sazenic nebo při škodách způsobených 
mrazem. 
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7 DŮVODŮ, PROČ MÍT KRIZOVOU ESENCI: 
 
 

1. CHCETE DOBŘE VYPADAT. 
Stresové situace jsou náročné. Předcházení stresu s Krizovou esencí 
vás zklidní. Není důvod „dělat si vrásky“. 
Krizová esence může velmi dobře posloužit jako vnitřní make-up! 
 
 

2. CHCETE SE DOBŘE CÍTIT. 
Zajistí vám klidné trávení, soustředění! 
 
 

3. CHCETE MÍT PŘÁTELSKÉ VZTAHY. 
Budete v pohodě vy, bude v pohodě i vaše okolí. 
 
 

4. CHCETE BÝT ÚSPĚŠNÍ VE SVÉ PROFESI. 
Bez stresu hladce nalézáte nové příležitosti. 
 
 

5. CHCETE BÝT ZDRAVÍ. 
Stres vytváří živnou půdu pro nemoci. S Krizovou esencí budete v klidu. 
 
 

6. CHCETE MÍT KLIDNÉ DOMÁCÍ MAZLÍČKY. 
Příprava návštěvy k veterináři či samotná návštěva může pro vašeho 
pejska, kočičku, … i vás proběhnout hladce. 
 
 

7. CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE ZVLÁDNETE KAŽDOU SITUACI. 
Stačí mít u sebe zázračnou lahvičku a nepřekvapí vás žádná 
situace. 

 
 

Krizová esence již 80 let pomáhá s různým trápením lidem po celém světě. 
Pomůže i Vám?  
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Můžete se inspirovat mým vlastním příběhem. 
 
Ve své poradně jsem často svědkem rychlého zklidnění, uvolnění klienta 
během pár minut. 
 
Může se vám stát i to, co se stalo před pár měsíci mě samotné. Neustále 
říkám, že „Krizovku“ nosím všude sebou. Přesto jsem tenkrát vyjela z domu 
na domluvenou „běžnou“ schůzku, kterou absolvuji pravidelně ve známém 
prostředí, se známou osobou. Na mobilu mi „zapípalo“ oznámení o blížící 
se schůzce. Popadla jsem mobil, peněženku s doklady a říkala jsem si, 
za chvilku jsem zpátky. Kabelku jsem nechala doma. 
 
Při odchodu ze schůzky zpátky do auta jsem špatně našlápla na kovový schod 
a rozřezala jsem si nohu těsně nad Achilovkou. Jak hrdinka jsem došla – 
dokulhala – do auta, které stálo maximálně 20 metrů ode mě. V autě jsem 
se vyděsila z pohledu na zakrvavenou nohu a chtěla jsem co nejrychleji dojet 
domů. Všechny jsem vyděsila i doma a pochopila jsem, že bez lékařského 
ošetření tentokrát tuto situaci nezvládnu. Zavolala jsem na manžela, aby mě 
zavezl na pohotovost. Dcera okamžitě vyhodnotila situaci. První dávku Krizové 
esence dostal manžel, protože při pohled na mou nohu málem zkolaboval, 
protože nesnáší pohled na krev. Hned další dávku „Krizovky“ jsem dostala já, 
abych zklidnila své dýchání a třes v celém těle. Dcera přesně věděla, co má 
udělat. Během chviličky jsem se uklidnila, manžel byl schopen aspoň zběžně 
ošetřit nohu, sednout za volant a v klidu jsme dojeli do nemocnice 
na pohotovost. Mimochodem cesta trvala necelých 5 minut, protože nemocnici 
máme blízko. Formality při příjmu i samotném ošetření proběhlo hladce 
a rychle. 
 
Kapičky krizové esence mě samozřejmě provázely i další dny. Dokonce 
lékařka i sestřička, ke které jsem musela během dvou dnů na převaz nebyla 
schopna pochopit, že se mi takový úraz stal teprve před necelými 2 dny.  
 
V tomto případě byste určitě ocenili i Krizovou esenci ve formě krému.  
I tento krém najde široké uplatnění v domácí lékárničce. Například 
při bodnutí hmyzem, pokousání psem, jakékoli rance, případně velké ráně, 
jako to bylo u mě, ale i třeba jako prevence podráždění kůže. 
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Night Rescue Remedy neboli noční krizová esence obsahuje kromě pěti 
zmiňovaných drahokamů z rostlinné říše ještě navíc výtažek květu Bílého 
kaštanu, který pomáhá zklidnit nesoustředěnou mysl, která neustále 
přemýšlí, pracuje, zkrátka neumí vypnout. A to před spánkem potřebujeme, 
zkrotit kolující myšlenky z celého dne, klidně usnout a ráno se probudit 
svěží. 
 
 
 
 
 
 
Teď už víte, že Rescue Remedy – Krizová esence může být v podobě 
kapiček, krému. Tyto drahokamy pro zdraví ovšem mohou mít i další formy. 
 
 
 

• Sprej 
• Pastilky 

 
 
 
 
 
 
Tak co, jdete do toho? 
 
 
Rescue Remedy neboli Krizová esence je stabilizována glycerinem. Tuto 
zázračnou esenci bez alkoholu si můžete nakapat i za volantem, těsně před 
řízením auta. Mohou ji bez obav užívat těhotné i kojící maminky, malinké 
děti. I vaši pejsci, kočičky, morčátka a další domácí mazlíčci mohou 
s pomocí Krizové esence bez stresu zvládnout přepravu autem, návštěvu 
veterináře, či přežít silvestrovské veselí. 
 
 
Napadá vás ještě nějaký další důvod, proč ji mít? 
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Důvody pro pořizování Krizové esence měli někteří klienti tyto: 
 
Klientka si pořídila Krizovou esenci před plánovanou operací, protože 
měla panickou hrůzu z narkózy. Její strach byl tak obrovský, že chtěla 
plánovanou operaci zrušit, přestože věděla že její zdravotní stav tento zákrok 
vyžaduje. 
Nasadila si Krizové kapičky už několik dní před plánovanou operací dle 
doporučeného dávkování a všechno zvládla v klidu. Po operaci byla šťastná, 
že má všechno za sebou a věděla, že zázračná lahvička ji bude v podobných 
situacích provázet vždy. 
 

 
 
Majitelka dvou koček chtěla dopřát svým kočkám klidné sbližování. Protože 
Krizová esence je bez alkoholu, mohou ji zvířata bezpečně užívat. 
 

 
 
Další klientka – milovnice psů si pořídila Krizovou esenci pro své psy, 
se kterými jezdila na výstavy a věděla, jak jsou její pejsci před každým 
vystoupením nervózní. 
 

 
 
Své uplatnění našla Krizová esence u klientky, která před sebou měla 
náročné zkouškové období. Věděla o sobě nejen to, že je trémistka, ale také 
že náročné situace potom následně „odnáší“ ve formě podlomeného zdraví. 
Po užívání Krizové esence se cítila vyrovnanější, a hlavně po skončení 
zkouškového období, po úlevě od obrovského stresu, neupadla do nemoci. 
 

 
 
Další klientka si nedovedla představit, jak zvládne rozvodové řízení. 
Obrovské nervové vypětí ji nesmírně oslabovalo. Sama říkala, že neví, kolik 
toho ještě vydrží. S Krizovou esencí, kterou užívala v dávkách 4x denně 
několik dní před každým jednáním a v den jednání v patnáctiminutových 
intervalech ji pomohlo zvládnout vždy celé jednání a při nich adekvátně 
reagovat. 
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Naše dcera, v době studia na střední škole, chodila s pár kapičkami Krizové 
esence do školy snad každý den. Ráno si do PET láhve s čistou vodou, kterou 
nosila do školy, nakapala 4 kapky Krizové esence. Měla pocit, že s touto 
zásobou je vybavena na skoro každou situaci. Včetně nečekaných písemek, 
aby byla schopna se v klidu soustředit. 
 
 
Krizová esence se tedy dá používat: 

• preventivně (před vyšetřením, operací, …) 
• v aktuálním emocionálním rozpoložení (nepříjemný telefon, dopis, …) 
• k zabránění rozvinutí šoku, traumatu (po nehodě, zranění, …) 

 
 
Objednat Krizovou esenci: 
 
 
Krizová esence je také často nazývána kapky 1.pomoci. Řeší momentální 
emocionální rozpoložení, ve kterém jsme se momentálně ocitli, většinou se 
jedná o akutní stav. 
 
 
Pokud chcete jít tzv. do hloubky svého problému, je možné namíchat 
z celého setu 38 Bachových květových esencí, včetně Krizové esence, 
esenci na míru. 
 
 

Objednat esenci na míru: 
zazracnebachovky.cz/bachova-esence-na-miru 
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TAKÉ BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT: 
 

 


