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Objevte cestu ke své duši. 

BACHOVY ESENCE NAVŽDY 

Dokud budou součástí našich životů EMOCE, budou mít Bachovky významné místo 
v našich životech. 

Emoce výrazným způsobem ovlivňují naše zdraví. 

Bachovy esence pracují na emocionální úrovni. Léčí emoce, nikoliv symptomy. 

 

 

 

 

„Nemoc je výsledkem konfliktu mezi myslí a duší.“ 
Dr. Edward Bach  
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Objevte cestu ke své duši. 

EMOCE PROŽÍVÁME OD RÁNA DO VEČERA 

Emoce se hromadí: 

• omezuje nás strach, 

• prožíváme nejistotu, 

• lomcuje námi vztek, 

• propadáme beznaději, rezignujeme, 

 

SKLENICE STRESU 

 

 

Pokud neprovádíte emoční hygienu, můžete se cítit po několika dnech podráždění, 
unavení, znechucení nebo reagujete neadekvátně. 
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Objevte cestu ke své duši. 

SKLENICE STRESU PŘETEČE 
 
 
 

 

 

Začnou se projevovat fyzické symptomy: 

• různé bolesti, 

• problémy s trávením, 

• se spaním, 

• se soustředěním 

• úzkosti, 

• … 

• onemocníme. 
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Objevte cestu ke své duši. 

EMOČNÍ HYGIENA 

BACHOVY ESENCE 

• Květové výtažky ve formě kapek, 

• 37 přírodních výtažků divoce rostoucích květů stromů, keřů, bylin, 

• jediná esence je získána z vodního pramene s léčivými účinky, 

• esence pracují na úrovni emocí, 

• rozpouští negativní emoce a transformují je do pozitivního potenciálu. 

• jsou velmi jemné, čisté, 

• nemají žádné vedlejší účinky, 

• neošetřují nemoci či symptomy. 
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Objevte cestu ke své duši. 

BACHOVY ESENCE JSOU VYBÍRÁNY: 
 

• podle emocionálního stavu 

• a typu osobnosti. 

Neexistují fyzické příznaky, které nabízejí vodítka pro výběr vhodné esence. 

Stejný projev či dokonce nemoc mohou být ošetřeny různými esencemi 
nebo kombinací esencí. Záleží na emocionálním rozpoložení člověka: 

• někdo může v souvislosti s nemocí prožívat strach, 

• jiný může být netrpělivý, 

• každému z nich tedy pomůže jiná esence. 

Květové esence pomáhají uvést do souznění tělo i duši.  

„V jejich přítomnosti se nemoci rozpouštějí jako sníh na sluníčku.“ 
Dr. Edward Bach 
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Objevte cestu ke své duši. 

FILOSOFIE DR. EDWARDA BACHA 

Nemoc člověka je odrazem jeho duše. 

Každý má v životě určité poslání. Pokud člověk smysl svého života nenaplňuje, 
vznikají psychická a následně fyzická onemocnění. 

Špatný fyzický stav je výsledkem nerovnováhy v mysli. 

Nejsou důležité samotné příznaky onemocnění, ale způsob, jak člověk reaguje 
na nemoc. 

Nepředepisoval léky, zabýval se psychikou pacienta, příčinou jeho problémů. 

 

 

BACHOVKY JAKO PREVENCE 

• Nemusíte být fyzicky nemocní, abyste mohli Bachovky užívat. 

• Působí na emocionální rovině, nastolí rovnováhu dříve než se objeví fyzické 
symptomy. 

• Nejsou nemoci, jsou jen nemocní lidé.“ 
Dr. Edward Bach 
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Objevte cestu ke své duši. 

JEDNA ESENCE? 

Pokud negativní emocionální rozpoložení vystihne jedna esence: 

• stačí si nakapat 2 kapky přímo z originální lahvičky, 

• rovnou do pusy nebo 

• do skleničky s vodou. 

 

VÍCE ESENCÍ? 

Pokud je pocitů více – vyberete 2-3 esence (max 7 doporučení Dr.Bacha)) - podle 
aktuálního rozpoložení: 

• nakapete si z každé lahvičky 2 kapky do skleničky s vodou, 
případně do džbánku s vodou. 

• v průběhu dne popíjíte, dokud se vám neuleví. 
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Objevte cestu ke své duši. 

SMĚS NA MÍRU 

Na dlouhodobé nepříjemné rozpoložení - většinou více květových výtažků (esencí 
– maximálně 7 ve směsi): 

• připravit do směsi, 

• kapat několikrát denně (aspoň 4x), 

• nejlépe doužívat celou lahvičku. 

 

 
 

BACHOVKY NAVÁDĚJÍ NA CESTU K SOBĚ. 

Existují už 85 let. 
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Objevte cestu ke své duši. 

ROZDĚLENÍ BACHOVÝCH ESENCÍ 

7 emocionálních skupin: 

1. strach, 

2. nejistota, 

3. nezájem, 

4. osamělost, 

5. zoufalství, 

6. přehnaná péče, 

7. přecitlivělost. 
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Objevte cestu ke své duši. 

APLIKACE BACHOVÝCH ESENCÍ 

Bachovy esence se aplikují vnitřně – kapou se: 

• přímo do pusy, 

• dětem na lžičku, 

• do skleničky s vodou a popíjejí se. 

 

 

Existují i varianty: 

• nakapat na kůži, 

• přidat do koupele, 

• nakapat do difuzéru, 

• přidat do zálivky (při zalévání rostlin), 

• do rozprašovače (postříkat listy rostlin – při napadení škůdci). 
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Objevte cestu ke své duši. 

JAK PODÁVAT BACHOVKY MALÝM DĚTEM 

Nejvhodnější způsob je nakapat 2 kapky na lžičku: 

• s vodou, čajem, 

• nebo jen samotné 2 kapky, 

• předejdete skousnutí skleněného kapátka, případně jeho olíznutí, 

• olíznuté kapátko je třeba před ponořením zpět do lahvičky spařit vařící vodou 
(směs by se mohla znehodnotit případně výrazně zkrátit její trvanlivost). 

DĚTEM ŠKOLOU POVINNÝM 
• Nakapat do pití, které nosí do školy. 

• V průběhu pobytu ve škole popíjet. 

 

MIMINKA, KTERÉ MAMINKA KOJÍ: 
 

• dostávají Bachovky filtrované přes mateřské mléko, 

• Krizovou esencí je možné miminku potřít spánky, čelo, rty, místa, kde pulsuje 
krev, 

• v případě problémů s bříškem, nakapat Krizovou esenci kolem pupku a jemně 
masírovat, 

• při prořezávání zoubků potřít Krizovou esencí dásně. 

 

BEZ ALKOHOLU? 

Dětem do 1 roku se doporučuje podávat Bachovky bez alkoholu. 

• Nejjednodušší to je s Krizovou esencí, 

• je možné ji vybrat v (bezalkoholové) variantě – s glycerinem, 

• směs na míru pro miminko namíchat jen do vody a skladovat v ledničce 
(nebo také stabilizovat glycerinem).  
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Objevte cestu ke své duši. 

MOHOU BACHOVKY TĚHOTNÉ – NEUBLÍŽÍ MIMINKU? 

Bachovky pracují pouze na emocionální úrovni: 

• mohou je užívat těhotné i kojící maminky 

• miminko ocení maminku, která se cítí dobře, je spokojená a v pohodě. 

 

S tím souvisí otázka:  

NESPRÁVNĚ VYBRANÁ ESENCE 

Nemůže ublížit: 

• jde jen o květové výtažky, které pracují na úrovni emocí, 

• pokud daná esence nenajde v těle konkrétní negativní emoci, na kterou umí 
zacílit a rozpustit ji, neodvede v těle žádnou práci. 
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Objevte cestu ke své duši. 

BACHOVKY PRO ZVÍŘATA 

Zvířata prožívají emoce stejně jako lidé. 

• bojí se, 

• cítí se nejistě, 

• žárlí, 

• vztekají se, 

• má potřebu na sebe upozorňovat, 

• svou zvukově výrazní – štěkají, … 

• … 

Pro výběr platí stejné pravidlo: 

• uvědomit si, jak se cítí, jak se projevuje, 

• směs více esencí v bezalkoholové variantě (jen do vody 
nebo do glycerinu - protože zvířata špatně odbourávají alkohol). 

• Krizová esence v glycerinové variantě. 
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Objevte cestu ke své duši. 

JAK TEDY VYBÍRAT BACHOVKY? 

Upřímně si pojmenovat své emoce: 

• pro zjednodušení jsou Bachovy esence rozděleny do hlavních emocionálních 
skupin, 

• najít tu správnou/správné esence, kombinovat maximálně 7 esencí. 

• užívat do odeznění nepříjemných emocí, 

• nebo využívat celou namíchanou lahvičku (směs). 
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Objevte cestu ke své duši. 

KRIZOVÁ ESENCE (RESCUE REMEDY) 
 

Kombinace 5 květů pro: 

• náročné, 

• zátěžové, 

• emočně náročné, 

• obtížné situace, 

• ve formě kapek, spreje, krému a pastilek, 

• ve variantě alkoholové (brandy) nebo bezalkoholové glycerin). 

 

 

 

  



KDY, PROČ A JAK POUŽÍVAT BACHOVY ESENCE 

 17 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

SLOŽENÍ KLASICKÉ KRIZOVÉ ESENCE 

Speciální směs pěti různých esencí, která má uklidňující a stabilizující účinek 
v tělesných a emočních krizích. 

• Netýkavka žláznatá (Impatiens) 
(rozčílení, napětí, neklid, nervozita, křečovité stahy, stres), 

• Bílá lesní réva (Clematis) 
(nepřítomnost duchem, sklony k mdlobám, pocit ztráty kontaktu s tělem), 

• Devaterník penízkový (Rock Rose) 
(panika, děs, hrůza, teror, náchylnost k hysterii), 

• Slíva třešňová (Cherry Plum) 
(strach ze ztráty kontroly, pohnutí mysli, tlak, tělesné a psychické vypětí), 

• Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) 
(šok, omámenost, otupělost, pocit být ochrnutý). 

 

Noční Krizová esence – Night Rescue Remedy 
 

• pro klidnější spaní, 

• hladké usínání, 

• obsahuje navíc Bílý kaštan (White Chestnut) – uklidňuje hlavu od myšlenek. 
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Objevte cestu ke své duši. 

UŽÍVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ KRIZOVÉ ESENCE 

 

• 4 kapky 4x denně (u spreje 2 vstřiky 4x denně) 

• v krizových situacích 4 kapky na jazyk, pod jazyk, 

• potřít rty (pokud nelze nakapat), 

• lze také zředěné vodou popíjet po doušcích v pěti až deseti minutových 
intervalech do zřetelného zlepšení, 

• následně 4 kapky každou hodinu, 

• podle potřeby užívat ještě několik dnů 4 x 4 kapky denně, 

• mohou být nakapány přímo na kůži, spánek, do loketního ohbí, za uši 
nebo na místa, kde pulsuje krev, 

• preventivně např. před operací, porodem, zkouškami nebo jinými 
zatěžujícími situacemi 4 x 4 kapky denně již 3 dny předem, 

• u spreje se aplikují 2 vstřiky. 
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Objevte cestu ke své duši. 

POUŽITÍ KRIZOVÉ ESENCE 
 

• při bezvědomí je možné nakapat na rty, dásně, spánky, za ucho 
nebo na zápěstí, 

• možné použít i formou zábalů či obkladů, 
(na půl litru vody 6 kapek Krizové esence), 

• domácím mazlíčkům můžete přidat: 

o 4 kapky do vody, 

o případně potřít čumák, 

o nakapat na tlapičky, 

o za krk, 

o vetřít do srsti. 
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Objevte cestu ke své duši. 

POUŽITÍ KRIZOVÉ ESENCE I PRO ROSTLINY 

I Vaše květiny ocení 4 kapky Krizové esence: 

• do zálivky, 

• při šoku, 

• při přesazování, 

• sazení sazenic, 

• při škodách způsobených mrazem. 

• do rozprašovače – při napadení škůdci. 
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Objevte cestu ke své duši. 

BACHOVY ESENCE SE VYBÍRAJÍ POHOVOREM 

Není nad osobní kontakt s člověkem – osobní konzultace, probrat pocity, reakce, 
k jakému jednání má sklon, jak reaguje dítě, … 

Pravda ovšem je, že při výběru vhodných Bachových esencí je třeba být k sobě 
upřímný a otevřený. Pro mnohé klienty je těžké se otevřít. Je pro ně stresující mluvit 
o svých problémech, o svém životě. 

Navíc vědomým pohovorem většinou mluvíme zkresleně, věříme tomu, co říkáme, 
myslíme si, že to tak je. 

Laik i kurzista si určitě vybere Bachovky: 

• o kterých si myslí, že mu pomohou, 

• které ho osloví svým působením. 

Určitě si je vybere správně: 

•  jen jejich záběr bude širší, 

• podle emocí, které jsou schopni si uvědomit. 

 

OPĚT OTÁZKA NESPRÁVNĚ VYBRANÉ ESENCE 

 

• Nepřesně vybraná esence určitě neublíží, protože pracuje jen na úrovni 
emocí, 

• pokud daná esence nenajde v těle konkrétní negativní emoci, na kterou umí 
zacílit a rozpustit ji, neodvede v těle žádnou práci. 
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Objevte cestu ke své duši. 

PROTO VYBÍRÁM BACHOVKY KINEZIOLOGICKÝM 
SVALOVÝM TESTEM 

Zacílím přímo na individuální rozpoložení konkrétního člověka. 

Často jsou takto klienti překvapeni, že jim vyšly esence, které by si sami nevybrali. 
Po přečtení nebo vysvětlení potenciálu dané vybrané esence reagují slovy: 

• to jsem zapomněla zmínit, 

• to jsem si neuvědomila, že dělám. 

• Vybrané esence přesahují původní záměr toho, co chtěli řešit. 

 
Kineziologický svalový test: 

• jde po příčině, 

• ulehčí klientovi trápení, 

• pomůže mu definovat problém, 

• poskytne nezkreslenou pravdu o pocitech, 

• poskytne odpovědi buněčné paměti klienta. 

Více o kineziologické svalovém testu najdete na blogu: 

https://zazracnebachovky.cz/proc-pouzivam-svalovy-test/ 
https://zazracnebachovky.cz/jak-vybrat-spravnou-bachovku-na-dalku/ 
https://zazracnebachovky.cz/jak-funguje-svalovy-test/ 
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Objevte cestu ke své duši. 

JAK SE S BACHOVKAMI MŮŽETE SEZNÁMIT 
• e-booky, 

• Praktický průvodce, 

• online kurz, 

• e-book Sebekoučování Bachovými esencemi, 

• fb skupina ZÁZRAČNÉ BACHOVKY, 

• Klub Zázračné Bachovky. 
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Objevte cestu ke své duši. 

Kája Gřešková 

Facilitátorka, průvodce osobními změnami, koučka osobního rozvoje. 

Jsem autorka úspěšné knihy CESTA K MÉ DUŠI, která čtenářům pomohla jít si 
za svým a nevzdávat se. 

Než jsem našla své životní poslání, vystudovala jsem vysokou školu – obor ekonomie. 
Tomuto oboru jsem se nikdy nevěnovala, a ihned po škole jsem se podílela 
na podnikatelských aktivitách svého manžela. 

Mezní životní situace mě přivedla k práci terapeutky – facilitátorky metody One Brain. 
One Brain se pro mě totiž stala metodou, která doslova a do písmene zachraňuje 
životy. 

Založila jsem proto poradnu osobního rozvoje, abych zázraky One Brain a Bachových 
esencí mohla šířit a pomáhat s nimi dále. Ve své poradně jsem pomocí One Brain 
a Bachových esencí pomohla už více jak tisícovce klientů. 

Svou práci a práci s klienty miluju, mohu tedy říci, že má práce je mým koníčkem. Proto 
mi dělalo radost se i nadále vzdělávat a posouvat svou terapeutickou praxi dále a to 
konkrétně pomocí metod: Reiki, Reconnection, Cesta Brandon Bays, Numerologie – 
Jaroslav Bako, Astrologie – Antonín Baudyš, Ho‘oponopono – Ihaleakala Hew Len, 
Mabel Katz. 

Z mého pohledu nejsou důležité metody. Důležitý je člověk. Proto se při své terapii 
zaměřuji na řešení individuálních potřeb klientů, a snažím se při terapii použít vhodnou 
metodu obohacenou o mé 25leté praktické facilitátorské a koučovací zkušenosti. 

Na základě svých zkušeností s metodou One Brain, numerologií, astrologií, Cestou, 
Ho’oponopono a Bachovými esencemi jsem pořádala přednášky a také vytvořila 
prezenční kurzy Zázračné Bachovky a online kurzy s názvy: 

• Zázračné Bachovky, 
• Učení bez stresu, 
• 10 kroků k sebelásce, 
• Průvodce Bachovými esencemi. 
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Objevte cestu ke své duši. 

PRAKTICKÝ PRŮVODCE BACHOVÝMI ESENCEMI: 

Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět více o Bachových esencích, jsem připravila online 
kapesní slovník „PRAKTICKÝ PRŮVODCE BACHOVÝMI ESENCEMI“. 

 
Proč si ho pořídit? 

• Zakoupením průvodce získáte přístup k celkem 40 videím, ve kterých 
se dozvíte vše důležité o všech Bachových esencích. 

• Dozvíte se, jak můžete Bachovky používat v každodenním životě. 

• Ke každé Bachovce jsou pro vás připraveny myšlenkové mapy. 

• Vysvětlím vám, proč vybírám esence na míru pomocí svalového testu. 

Běžná cena průvodce je 1 870 korun. 

Vy si ho ale dnes můžete pořídit pouze za 990 korun. 

Pokud chcete průvodce pouze za 990 korun,  
klikněte ZDE! 

Při objednávce zadejte slevový kód:  

bachovky990  
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Objevte cestu ke své duši. 

 


