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Objevte cestu ke své duši. 

PROČ KOUČOVACÍ OTÁZKY PODLE BACHOVÝCH ESENCÍ 

Přemýšlíte nad tím, že byste do svého života nebo pro svou momentální životní situaci 
potřebovali nějakého průvodce? Kouče? 

Průvodce nebo kouč vás povede k tomu, abyste si uvědomili staré nefunkční vzorce 
chování, a pracovali na jejich změně. Tímto způsobem objevíte svůj skutečný potenciál 
a ten pomocí koučování můžete rozvíjet. 

V tomto e-booku najdete hned 38 koučů. 38 Bachových esencí, které umí pracovat 
s negativními projevy (tedy nefunkčními vzorci chování) a umí je transformovat 
do pozitivního potenciálu. Jejich hlavní přínos je v uvolňování nepříjemných emocí. 

Emoce vás ovlivňují každý den. Emoce způsobují fixaci vašich programů. Bohužel 
negativní emoce vytvářejí negativní programy a zlozvyky. 

Pokud jste uvěřili tomu, že nejste dost dobří, abyste něco dokázali - naučit se 
matematiku, napsat slohovou práci, dostudovat vysokou školu, udělat řidičák, … 

• podléháte strachu, 

• prožíváte nejistotu, 

• lomcuje vámi vztek, 

• nedůvěřujete sami sobě, 

• nedůvěřujete životu jako takovému.  

Když se potom máte: 

• pustit do nového vztahu, 

• nastartovat nový projekt 

• uspět v nové práci, v nové pozici, … 

daří se vám to těžce, stojí vás to spoustu energie, nejste se svým výsledkem 
spokojeni nebo to dokonce vzdáte. 
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Objevte cestu ke své duši. 

Vysíláte do světa zprávu, já na to nemám (uplatňujete negativní programy) a své 
tělo naplňujete nepříjemnými pocity: 

• strach, 

• smutek, 

• zoufalství, 

• nezájem, 

• … 

Naopak pozitivní emoce vytvářejí pozitivní programy a návyky. 

Důvěra ve vlastní schopnosti podporuje vaše zdraví. 
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Objevte cestu ke své duši. 

JE VŮBEC MOŽNÉ VIBROVAT POZITIVNĚ, když uvnitř vás je strach, vztek, smutek, 
zoufalství, …? 

Jeden osvědčený způsob, jak to dokázat jsou právě Bachovy esence. 

Je to ta nejjednodušší cesta. Nakapat si esenci, která vás “postaví zpátky na nohy”. 
Rozpustí strach a naplní vás odvahou. Smutek přemění ve víru, že to něco 
zvládnete. Zoufalství prosvětlí nadějí. 

Poradí si s každým nepříjemným pocitem. 

38 koučů vás nikdy nenechá na holičkách. Vždy ve vás najdou to nejlepší. 
To koučové umí. 

 

Bachovky navádějí na cestu k sobě.  

Bachovy esence se aplikují tak, že se kapou. Přímo do pusy, dětem na lžičku, 
do skleničky s vodou a popíjejí se. Užívají se vnitřně. 

Z vlastní zkušenosti vím, že mně samotné častokrát pomohly jen samotným 
uvědoměním toho: 

• co se aktuálně v mém životě děje, 

• jak na to reaguju, 

• zda chci v tomto negativním programu pokračovat nebo 

• nebo se rozhodnu vytvořit nový návyk. 

Jako bych najednou “prozřela”, ulevilo se mi. 

Několikrát se mi stalo, že jsem si nechala “vytestovat” esenci, která mi měla aktuálně 
pomoci – ať jsem byla rozhozená emocionálně nebo se jednalo o konkrétní symptom 
na fyzickém těle např. mě bolela hlava. 
Přečetla jsem si, na co mě vybraná esence upozornila. Po uvědomění souvislostí 
v mém životě symptom odezněl, emoce byly v rovnováze. 
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Objevte cestu ke své duši. 

Až po chvíli jsem si uvědomila, že jsem si vybranou esenci ani nenakapala, přesto 
mi bylo dobře. 

Na základě těchto zkušeností a dlouholetých zkušeností práce s klienty jsem 
pro vás vytvořila SEBEKOUČOVACÍ OTÁZKY, abyste se i vy uměli orientovat ve svém 
životě.  

Pomocí sebekoučovacích otázek se naučíte: 

• PUSTIT, co nepotřebujete, CO vám NEPROSPÍVÁ, 

• PŘITÁHNOUT si do svého života, CO POTŘEBUJETE, o čem sníte.  

Využít tedy nejen emocionální podporu Bachových esencí tím, že si nakapete 
příslušnou esenci nebo kombinaci více esencí. Pokud ale ještě nepatříte ke šťastlivcům, 
kteří si mohli Bachovy esence pořídit jako svou domácí lékárničku, mám pro vás dobrou 
zprávu, můžete využít principů Bachových esencí na MENTÁLNÍ ÚROVNI. 
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Objevte cestu ke své duši. 

Změna programů na mentální úrovni. 

V rámci studia One Brain jsme se učili pracovat s Bachovými esencemi nejen formou 
kapání, ale i s jejich emocionálními principy. Na základě studia One Brain a své 25 leté 
praxe jsem vytvořila SADU KOUČOVACÍH OTÁZEK ke každé esenci. 

• aby se každý mohl zorientovat ve svých emocích, 

• negativní emoce mohl transformovat na pozitivní, 

• přestože zrovna nemáte k dispozici lahvičku s příslušnou esencí.  

Pomocí koučovacích otázek si uvědomíte: 

• svou emoci, 

• jak vás emoce spojená s danou Bachovou esencí ovlivňuje, 

• v čem vás omezuje, 

• jaké programy tato emoce vytváří, 

• jak to můžete změnit. 

Výsledkem je adekvátní reakce, jasná komunikace, vnitřní klid a porozumění. 

Transformaci negativních emocí na pozitivní lze podpořit řadou jednoduchých cvičení 
např. FO DÝCHÁNÍ, ODTOK NEGATIVNÍ ENERGIE, AURA. 

Těmto technikám se věnuje e-book Jak se zbavit stresu. 

 

Když na kurzech probírám principy jednotlivých esencí, velmi často od kurzistů slyším: 

• “to jsem měla vědět dříve, 

• přesně toto potřebuji vyřešit,  

• nikdy mě nenapadlo, že toto je můj problém.” 
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Objevte cestu ke své duši. 

PROČ TO NEJDE VĚDOMĚ? 

V běžném každodenním životě totiž trávíme většinu času tzv. na autopilota 
- opakujeme naučené “zajeté programy”. Sklouzáváme k naučeným reakcím, 
opakujeme vzorce chování svých rodičů. Spolu s emocemi to vytváří 
ZAČAROVANÝ KRUH, ze kterého neumíme vystoupit. 

Proto lidé chodí k terapeutům, koučům, lékařům, psychiatrům, …  aby jim pomohli 
zastavit se, upozornit je na jejich omezující programy a najít nové funkční programy. 

Ale vy máte nyní příležitost řešit své programy sami. Držíte v rukou jedinečné 
pomocníky - SEBEKOUČOVACÍ OTÁZKY, vytvořené na principu Bachových esencí. 
Bachovy esence pomáhají už více jak 85 let. 

 

K vytvoření tohoto praktického pracovního sešitu mě mimo jiné inspiroval můj syn. Když 
zpracovával videa k PRAKTICKÉMU PRŮVODCI BACHOVÝCH ESENCÍ, tak za mnou 
přišel a řekl, že když poslouchal videa, tak si najednou více uvědomil své problémy, 
a že skoro každá Bachova esence mu ukazuje, co ho v životě omezuje, a co by 
potřeboval změnit. 

Přiznal, že “Bachovkám”, moc nevěřil, ale poté co je poznal z jiné 
stránky,  je přesvědčený, že mu mohou pomoci s řadou jeho problémů. 
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Objevte cestu ke své duši. 

ORIENTACE V E-BOOKU 

Pro snazší orientaci v e-booku jsem ponechala rozčlenění Bachových esencí 
do hlavních emocionálních skupin. Toto rozdělení provedl sám Dr.Bach, kdy hledal 
pomocníky pro pokrytí všech negativních stavů mysli.  

38 koučů (Bachových esencí) je rozděleno do 7 hlavních 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. 

DOPORUČENÝ POSTUP PRÁCE S E-BOOKEM 

Pro prvotní seznámení s 38 kouči je třeba si e-book projít. 

• Některé otázky vás osloví hned. 

• Pište si hned k otázkám poznámky. 

Vytvořte si terapeutický plán - každý den si přečtěte jednu Bachovku. 

• Pokud s vámi zarezonuje určitá otázka (nebo více otázek u jedné esence), 
uvědomte si o JAKÝ POCIT JDE (jakou cítíte emoci). 

• V jakých situacích (vztazích, oblastech života) vás pocit omezuje. 

 

Váš 1.krok ke změně. 

1. Jak byste se chtěli cítit? 

a) Jak byste chtěli situaci příště zvládnout? 

b) Jaký pocit byste chtěli zažívat, když budete podobnou situací 
procházet příště. 

2. Vizualizujte si vytoužený stav.  

a) Představujte si, že jste na schůzce, při pohovoru, nebo že právě 
komunikujete se svým partnerem - jak se při to cítíte? 

b) Jak se cítíte, když pohovor, schůzka, rozhovor skončil? 

3. Uvědomili jste si více problematických situací - více nepříjemných pocitů? 

a) Vyberte si prioritu. 

b) Jakou emoci cítíte? 

c) Jaký bude 1. krok ke změně? 

d) Jak byste se chtěli cítit? 

e) Vizualizujte si vytoužený stav. 

  



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 10 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

PŘÍKLAD VYUŽITÍ KOUČOVACÍCH OTÁZEK 

Kouč č.18 Netýkavka žlázonosná (Impatiens) 

SITUACE (OBLAST), ve které reagujete PODRÁŽDĚNĚ: 

Nutná návštěva pošty.  

Neuvěřitelně dlouho čekám, než přijdu na řadu. Čísla neustále přeskakují z jedné 
číselné řady do dalších - moje číselná řada snad ani neexistuje. Myslela jsem si, 
že rychle vyřídím pár zásilek, na které klienti čekají. Čekám a čekám. Konečně “blikne” 
moje číslo. Za přepážkou sedí velice znechucená úřednice. Při mém dotazu na možnost 
doručení zásilky neprojevuje sebemenší zájem nabídnout varianty, hledat řešení. 

Téma je pro mě aktuální i důležité, protože na poštu chodím velmi často. 

JAKÝ bude MŮJ 1.KROK? 

Uvědomím si, že paní za přepážkou nezměním. A hlavně - nenechám si otrávit den. 

Zavřu si oči a vydýchám všechny nepříjemné pocity, když si uvědomím, jak funguje 
pošta. 

Než půjdu příště na poštu, zavřu si oči a posílím svou auru. 

Abych využila čas, který na poště musím strávit, vezmu si sebou sluchátka, pustím si 
příjemnou hudbu případně během čekání vyřídím e-maily nebo dotazy na sociálních 
sítích.  
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Objevte cestu ke své duši. 

V JAKÉ DALŠÍ SITUACI MÁM PODOBNÝ PROGRAM (PROJEV, EMOCI)? 

Vyčistěte všechny situace.  

Opakujte postup. 

 

POKRAČUJTE S DALŠÍ BACHOVKOU 
(s dalšími otázkami, které ve vás vytvářejí jakoukoliv reakci). 

 

UDĚLEJTE SI 38 DENNÍ TRANSFORMAČNÍ PROGRAM - OBJEVTE  CESTU 
KE SVÉ DUŠI. 
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Objevte cestu ke své duši. 

2 - TOPOL OSIKA (ASPEN) 
 
Posiluje: 

• důvěru, 
• bezpečí, 
• senzitivitu. 

 
 
 
 
 
  

Jaké situace vám způsobují vnitřní neklid až strach? 
 

Jaká témata ve vás vyvolávají neuchopitelný strach? 
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Objevte cestu ke své duši. 

2 - TOPOL OSIKA (ASPEN) 
 

 
 

 
 

Jakým nepříjemným představám často podléháte? 
 

V jaké oblasti vašeho života vám chybí důvěra? 
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Objevte cestu ke své duši. 

2 - TOPOL OSIKA (ASPEN) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

6 – SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) 
 
Posiluje: 

• odvahu, 
• spontánnost, 
• uvolnění. 

 
 
 
 
 
  

Kdy se vám naposledy stalo, že jste se přestal/a kontrolovat  
a hladina vašeho vzteku vzrostla do nepřijatelné míry? 
 

O jakou situaci šlo? 
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Objevte cestu ke své duši. 

6 – SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) 

 
 

 

V jakých dalších situacích máte problém se svou sebekontrolou? 
 

Jaké osoby vás vytáčí do nepříčetnosti? 
 

Jaké myšlenky vás v tyto momenty napadají? 
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Objevte cestu ke své duši. 

6 – SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) 

 
 

 
 

Co by vás uklidnilo? 
 

Jste si vědom/a svých projevů jako je skřípání zubů, okousávání 
nehtů? 
V jakých situacích, v jakém rozpoložení se zapomínáte a 

V jakých oblastech, činnostech potřebujete umět zacházet 
se zlostí, sebekontrolou? 
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Objevte cestu ke své duši. 

6 – SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) 

 
 
 
 
 

Jak byste si představoval/a svou ideální reakci na stresové 
situace? 
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Objevte cestu ke své duši. 

6 – SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

20 – KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) 
 
Posiluje: 

• odvahu, 
• důvěru, 
• osobní statečnost. 

 
 
 
 
 
  

Čeho jste se báli v dětství? 
 

Který z těchto strachů u vás přetrvává doposud? 
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Objevte cestu ke své duši. 

20 – KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) 
 

 
 

 

V čem vás to omezuje? 
 

Jaké aktuální strachy si uvědomujete v současnosti? 
 

Při jakých činnostech vás omezují? 
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Objevte cestu ke své duši. 

20 – KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) 
 

 
 

 

Co jste si díky strachu uvědomili? 
 

Používáte techniky na překonání strachu? 
 

Jaké vám přinášejí výsledky? 
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Objevte cestu ke své duši. 

20 – KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) 
 

 
 

 

Jak by vypadal váš život bez strachů? 
 

Do čeho byste se pustili, kdybyste se zbavili svých strachů? 
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Objevte cestu ke své duši. 

20 – KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

25 – KAŠTAN ČERVENÝ (RED CHESTNUT) 
 
Posiluje: 

• pozitivní myšlenky, 
• vnitřní klid, 
• pocit jistoty. 

 
 
 
 
 
  

Jakou souvislost má pro vás téma strachu o někoho blízkého? 
 

Jste ten/ta, kdo se vysílá negativní myšlenky o tom, co by se 
druhým mohlo stát? 
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Objevte cestu ke své duši. 

25 – KAŠTAN ČERVENÝ (RED CHESTNUT) 
 

 
 

 

O jaké osoby ve své blízkosti máte velký strach? 
 

Jaké myšlenky vás napadají, když se vaše dítě, váš partner 
opozdí? 
 

Jak takovou situaci řešíte po jejich návratu? 
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Objevte cestu ke své duši. 

25 – KAŠTAN ČERVENÝ (RED CHESTNUT) 
 

 
 

 

Jaké výsledky přináší váš způsob řešení? 
 

Jak na vás působí signály z vašeho okolí, že se o ně příliš staráte? 
 

Existuje činnost, která odvede vaši pozornost od strachu o někoho 
blízkého? 
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Objevte cestu ke své duši. 

25 – KAŠTAN ČERVENÝ (RED CHESTNUT) 
 

 
 

 

 

Jste ten/ta, koho někdo blízký omezuje svým strachem o vás? 
 

Jak v takových situacích reagujete? 
 

Jak byste si dovedli představit vaši ideální reakci na pozdní 
příchod, cestování atd. někoho z vašich blízkých? 
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Objevte cestu ke své duši. 

25 – KAŠTAN ČEVENÝ (RED CHESTNUT) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

26 – DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ (ROCK ROSE) 
 
Posiluje: 

• nevyčerpatelnou sílu, 
• životní odvahu, 
• hrdinství. 

 
 
 
 
 
  

Jaké situace vám nejčastěji způsobují panické stavy? 
 

Jaké oblasti vašeho života se tyto panické stavy týkají? 
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Objevte cestu ke své duši. 

26 – DEVATERNÍK PENÍZKOVÝ (ROCK ROSE) 
 

 
 

 

V čem vás to omezuje? 
 

Co jste si díky panice uvědomili? 
 

Co by se změnilo, kdybyste byli schopni panické stavy dostat pod 
kontrolu? 
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Objevte cestu ke své duši. 

26 – DEVATERNÍK PENÍZKOVÝ (ROCK ROSE) 
 

 
 

 
 
 

Co nového by do vašeho života mohlo vstoupit? 
 

Do jaké oblasti života potřebujete přivést klid a důvěru? 
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Objevte cestu ke své duši. 

26 – DEVATERNÍK PENÍZKOVÝ (ROCK ROSE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

5 – ROŽEC (CERATO) 
 
Posiluje: 

• vedení vnitřním hlasem, 
• moudrost – intuici. 

 
 
 
 
 
 
  

Kdy jste naposledy pochybovali o svém názoru? 
 

Co jste si díky této pochybnosti uvědomili?  
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Objevte cestu ke své duši. 

5 – ROŽEC (CERATO) 
 

 
 

 

Vybavíte si nějakou situaci z dětství, která posílila nedůvěru  
ve vaše schopnosti správně se rozhodovat? 
 

Jak vás tato situace ovlivňuje do přítomnosti? 
 

Necháváte se často ovlivňovat názory druhých lidí? 
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Objevte cestu ke své duši. 

5 – ROŽEC (CERATO) 
 

 
 

 

 

Jak velký vliv má na vaše rozhodnutí rada někoho jiného? 
 

Do jaké oblasti života potřebujete přivést klid a důvěru? 
 

Co se ve vás odehrává, když se rada někoho jiného liší od vaší 
intuice?  
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Objevte cestu ke své duši. 

5 – ROŽEC (CERATO) 
 

 
 

Jakou změnu při svém rozhodování můžete udělat? 
 

V jaké oblasti potřebujete více aplikovat svou intuici, moudrost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

5 – ROŽEC (CERATO) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

12 – HOŘEC NAHOŘKLÝ (GENTIAN) 
 
Posiluje: 

• důvěru, 
• víru, 
• schopnost řešit konflikt. 

 
 
 
 
 
  

Jak hodnotíte svou sebedůvěru? 
 

Co vás naposledy odradilo od vytouženého cíle? 
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Objevte cestu ke své duši. 

12 – HOŘEC NAHOŘKLÝ (GENTIAN) 
 

 
 

 

V jakých situacích máte nedostatek výdrže? 
 

Kdy se naposledy stalo, že jste propadli „depresi“? 
 

S jakou osobou, vztahem máte spojený pesimismus? 
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Objevte cestu ke své duši. 

12 – HOŘEC NAHOŘKLÝ (GENTIAN) 
 

 
 

 

 

Co můžete udělat pro zlepšení vztahu? 
 

V jakých situacích potřebujete posílit vaši důvěru? 
 

V jakých situacích potřebujete více optimismu? 
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Objevte cestu ke své duši. 

12 – HOŘEC NAHOŘKLÝ (GENTIAN) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

13 – HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE) 
 
Posiluje: 

• pozitivní životní postoj, 
• naději. 

 
 
 
 
 
 
  

V jaké situaci (z poslední doby jste uvěřili), že už se nezlepší? 
 

Jak se to vyvinulo? 
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Objevte cestu ke své duši. 

13 – HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE) 
 

 
 

 

Co vás tato situace naučila?  
 

V jakém vztahu jste rezignovali na zlepšení? 
 

Co můžete udělat více pro zlepšení tohoto vztahu? 
 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 45 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

13 – HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE) 
 

 
 

Jak reagujete, když onemocní vaše dítě? 
 

Jaké výhody vám přináší rezignace? 
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Objevte cestu ke své duši. 

13 – HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

17 – HABR OBECNÝ (HORNBEAM) 
 
Posiluje: 

• spontánnost, 
• vitalitu 
• radost. 

 
 
 
 
 
  

Jaké denní činnosti vás obírají o energii? 
 

Jaký přístup k těmto aktivitám si potřebujete zvolit, aby vás 
nevyčerpávaly? 
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Objevte cestu ke své duši. 

17 – HABR OBECNÝ (HORNBEAM) 
 

 
 

 

V jakých situacích pochybujete o své výkonnosti? 
 

Jaká osoba ve vás vyvolává pochybnost o svém výkonu? 
 

Jaký vztah ve vás vyvolává nespokojenost, letargii?  
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Objevte cestu ke své duši. 

17 – HABR OBECNÝ (HORNBEAM) 
 

 
 

 

 

Co můžete v tomto vztahu změnit? 
 

Co si potřebujete s danou osobou vyříkat, abyste si cítil/a 
spokojený, kreativní? 

Jakou radost si dovedete „přitáhnout“ do každého dne? 
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Objevte cestu ke své duši. 

17 – HABR OBECNÝ (HORNBEAM) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

28 – CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS) 
 
Posiluje: 

• radost z rozhodnutí, 
• vnitřní rovnováhu, 
• jistotu. 

 
 
 
 
 
  

Jaké dva extrémy se u vás často objevují? 
 

Jak dlouho vám trvá, když potřebujete učinit volbu mezi dvěma 
možnostmi? 
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Objevte cestu ke své duši. 

28 – CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS) 
 

 
 

 

V jakých situacích vám rozhodnutí činí potíže? 
 

Při jakém rozhodování jste naposledy váhali? 
 

Kdy jste naposledy měli radost z rozhodnutí? 
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Objevte cestu ke své duši. 

28 – CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS) 
 

 

Při jakých činnostech vás omezuje vaše váhavost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

28 – CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

36 – SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD ROSE) 
 
Posiluje: 

• seberealizaci, 
• naplnění, 
• jasné cíle a ambice. 

 
 
 
 
 
  

Přináší vám vaše práce naplnění? 
 

Jste spokojeni s výběrem vašeho povolání? 
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Objevte cestu ke své duši. 

36 – SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD ROSE) 
 

 
 

 

Jaká byla vaše cesta k tomuto povolání? 
 

Uvědomujete si, při jakých činnostech plýtváte svou energií? 
 

Které záležitosti můžete dnes nechat ležet, abyste se soustředil/a 
na to podstatné? 
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Objevte cestu ke své duši. 

36 – SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD ROSE) 
 

 
 

 

 

V jakých situacích, vztazích si uvědomujete svou nedůslednost, 
nerozhodnost? 
 

Co pro to můžete udělat? 
 

Máte jasnou představu, kam byste se chtěl/a dostat za 5, za 10 
let? 
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Objevte cestu ke své duši. 

36 – SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD ROSE) 
 

 
 

Jak byste si představoval/a své osobní povolání? 
 

V jakých oblastech cítíte nejistotu v souvislosti s vaším naplněním? 
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Objevte cestu ke své duši. 

36 – SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD ROSE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

7 – POUPĚ KOŇSKÉHO KAŠTANU (CHESTNUT BUD) 
 
Posiluje: 

• duševní činnost, 
• odstup, 
• schopnost se učit. 

 
 
 
 
 
  

Jaké pocity ve vás vyvolává slovo „učení“? 

Jakou situaci z poslední doby si vybavujete, kdy jste si řekl/a: 
„Proč se mi to děje“? 
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Objevte cestu ke své duši. 

7 – POUPĚ KOŇSKÉHO KAŠTANU (CHESTNUT BUD) 
 

 
 

 

Pochopili jste význam „vzkazu“? Poučili jste se? 

V čem pro vás spočívalo ponaučení? 

Aplikovali jste získané ponaučení v dalších podobných situacích? 
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Objevte cestu ke své duši. 

7 – POUPĚ KOŇSKÉHO KAŠTANU (CHESTNUT BUD) 
 

 
 

 

 

Co vám to přineslo? 

V jakých oblastech potřebujete opustit staré vzorce chování? 

V souvislosti s jakou osobou opakujete stále stejné chyby? 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 63 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

7 – POUPĚ KOŇSKÉHO KAŠTANU (CHESTNUT BUD) 
 

 
 

Jakým postojem je můžete v jednotlivých oblastech nahradit? 
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Objevte cestu ke své duši. 

7 – POUPĚ KOŇSKÉHO KAŠTANU (CHESTNUT BUD) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

9 – BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS) 
 
Posiluje: 

• smysl pro realitu, 
• schopnost žít v přítomnosti, 
• tvůrčí sílu. 

 
 
 
 
 
  

Kdy jste se naposledy zamysleli tak, že jste ztratili kontakt se 
světem? 

V jakých situacích máte tendenci stáhnout se do sebe? 
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Objevte cestu ke své duši. 

9 – BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS) 
 

 
 

 

Jak se vám komunikuje s lidmi, kteří jsou často pohrouženi 
do svých myšlenek? 

Co vám brání v realizaci vašich snů a cílů? 

V jakých situacích by vám Clematis – bílá lesní réva mohla pomoci 
být „tady a teď? 
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Objevte cestu ke své duši. 

9 – BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS) 
 

 
 

 
 

V jakých oblastech potřebujete posílit zájem o každodenní život? 

V jaké oblasti potřebujete posílit svou koncentraci nebo 
zodpovědnost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

9 – BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

16 – ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) 
 
Posiluje: 

• integraci minulosti s přítomností. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Od jakých lidí se potřebujete odpoutat? 
 

Jaké minulé vztahy vás zatěžují? 
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Objevte cestu ke své duši. 

16 – ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) 
 

 
 

 

Jaké vzpomínky z minulosti vás omezují ve vašem růstu? 
 

Máte někde reálný nebo fyzický prostor, kam se rádi vracíte? 
 

Jak vám to pomáhá se současnou realitou? 
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Objevte cestu ke své duši. 

16 – ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) 
 

 
 

 
 

V jakých oblastech máte tendenci lpět na minulosti? 
 

Co vám to přináší? 
 

V jakých oblastech se potřebujete odpoutat od zátěže z minulosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

16 – ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) 
 

 
 
 
 

Co se ve vašem životě změní? 
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Objevte cestu ke své duši. 

16 – ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

21 – DIVOKÁ HOŘČICE (MUSTARD) 
 
Posiluje: 

• radost, 
• jasnost, 
• stabilitu. 

 
 
 
 
 
  

Jaké období vašeho života se vám vybaví v souvislosti depresí, 
beznadějí? 
 

Co vás toto období naučilo? Co jste si uvědomili? 
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Objevte cestu ke své duši. 

21 – DIVOKÁ HOŘČICE (MUSTARD) 
 

 
 

 

V jakých situacích ztrácíte zájem o okolí, o život? 
 

Co by vám v podobných situacích pomohlo najít novou sílu 
do života? 
 

Při jakých činnostech cítíte skleslost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

21 – DIVOKÁ HOŘČICE (MUSTARD) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jaký postoj byste si potřebovali osvojit, aby vás podobné situace 
nevyčerpávaly? 
 

Do jaké oblasti vašeho života potřebujete více radosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

21 – DIVOKÁ HOŘČICE (MUSTARD) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

23 – OLIVA (OLIVE) 
 
Posiluje: 

• energii, 
• sílu, 
• vitalitu. 

 
 
 
 
 
  

V jakém předchozím období vašeho života byste ocenili přínos 
Olivy? 
 

Jaká situace z poslední doby byla pro vás příliš stresující? 
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Objevte cestu ke své duši. 

23 – OLIVA (OLIVE) 
 

 
 

 

Jak jste se po ní cítili? 
 

Jak jste dočerpali energii? 
 

Při jakých činnostech máte tendenci zapomínat na odpočinek? 
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Objevte cestu ke své duši. 

23 – OLIVA (OLIVE) 
 

 
 

 

Jakému člověku ve vašem okolí se musíte naučit používat slovíčko 
NE? 
 

Jaké situace vyžadují nalezení pravé míry vašeho nasazení? 
 

V jaké oblasti vašeho života se potřebujete naučit lépe hospodařit 
s vlastními silami? 
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Objevte cestu ke své duši. 

23 - OLIVA (OLIVE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

35 – KAŠTAN BÍLÝ (WHITE CHESTNUT) 
 
Posiluje: 

• vyrovnanost, 
• duševní klid, 
• kreativní myšlení. 

 
 
 
 
 
  

Jaká situace ve vás vyvolala pochybnost a vy se k ní znovu 
v myšlenkách vracíte? 
 

Jak můžete situaci vyřešit, aby vás podobné myšlenky 
neobtěžovaly? 
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Objevte cestu ke své duši. 

35 – KAŠTAN BÍLÝ (WHITE CHESTNUT) 
 

 
 

 

Jaká osoba vám zatěžuje hlavu? 
 

Co spolu můžete vyřešit, abyste svou hlavu uvolnili? 
 

Co můžete během dne udělat jinak, abyste neustále nemysleli 
na své starosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

35 – KAŠTAN BÍLÝ (WHITE CHESTNUT) 
 

 
 
 

Na jaké věci se potřebujete více koncentrovat v jednotlivých 
oblastech života? 
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Objevte cestu ke své duši. 

35 – KAŠTAN BÍLÝ (WHITE CHESTNUT) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

37 – PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WILD ROSE) 
 
Posiluje: 

• motivaci, 
• zájem o život, 
• životní radost. 

 
 
 
 
 
  

Jaký člověk ve vašem okolí ve vás vzbuzuje apatii? 
 

V jaké situaci z poslední doby jste nechali lehce odbýt? 
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Objevte cestu ke své duši. 

37 – PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WHITE CHESTNUT) 
 

 
 

 

Jaký pozitivní postoj byste k takovým situacím chtěl/a zaujmout? 
 

Co by vám udělalo radost? 
 

Jaké jednání lidí vás uvádí do pasivity? 
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Objevte cestu ke své duši. 

37 – PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WHITE CHESTNUT) 
 

 
 

 

Jak byste s těmito lidmi chtěli komunikovat?  
 

Co kreativního můžete v těchto činnostech vymyslet? 
 

Jaké činnosti vás nudí? 
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Objevte cestu ke své duši. 

37 – PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WHITE CHESTNUT) 
 

 
 
 

V jaké oblasti vašeho života potřebujete více radosti, motivace, 
nadšení? 
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Objevte cestu ke své duši. 

37 – PLANÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE (WHITE CHESTNUT) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 91 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

14 – SKOTSKÝ VŘES OBECNÝ (HEATHER) 
 
Posiluje: 

• porozumění, 
• zájem o okolí, 
• naslouchání. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích máte problém s nasloucháním? 
 

Kdy zaujímáte postoj „obětního beránka“? 
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Objevte cestu ke své duši. 

14 – SKOTSKÝ VŘES OBECNÝ (HEATHER) 
 

 
 

 

V jakých vztazích se potřebujete naučit vyrovnat „dávání a braní“? 
 

Napadá vás někdo ve vašem okolí, kdo rád mluví o svých 
problémech? 
 

Jak se cítíte v jeho/její společnosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

14 – SKOTSKÝ VŘES OBECNÝ (HEATHER) 
 

 
 

 

Co byste takovému člověku poradil/a? 
 

Jaké vztahy potřebujete vyladit? 
 

V jakých situacích cítíte, že je vhodné dát druhým prostor? 
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Objevte cestu ke své duši. 

14 – SKOTSKÝ VŘES OBECNÝ (HEATHER) 
 

 
 
 

V jakých oblastech života se potřebujete naučit více naslouchat? 
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Objevte cestu ke své duši. 

14 – SKOTSKÝ VŘES OBECNÝ (HEATHER) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

18 - NETÝKAVKA ŽLÁZONOSNÁ (IMPATIENS) 
 
Posiluje: 

• jemnost,  
• trpělivost, 
• diplomacii. 

 
 
 
 
 
  

Při jakých činnostech si uvědomujete, že je chcete mít rychle 
za sebou? 
 

Jak se cítíte, když vás někdo neustále popohání? 
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Objevte cestu ke své duši. 

18 - NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ (IMPATIENS) 
 

 
 

 

Jakou situaci z poslední doby máte spojenou se strachem, že něco 
zmeškáte? 
 

Jaké výsledky vám přinášejí unáhlená rozhodnutí? 
 

Co by vám mohlo přinést lepší hospodaření s časem? 
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Objevte cestu ke své duši. 

18 - NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ (IMPATIENS) 
 

 
 

 
 

Jak byste dovedl/a využívat svůj čas, kdybyste tolik nespěchal/a? 
 

V jaké oblasti vašeho života potřebujete více trpělivosti? 
 

Co můžete změnit ve svém jednání, abyste druhé nestresovali 
svým spěchem? 
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Objevte cestu ke své duši. 

18 - NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ (IMPATIENS) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

34 – ŽEBRATKA BAHENÍ (WATER VIOLET) 
 
Posiluje: 

• upřímnost, 
• otevřenost, 
• sblížení. 

 
 
 
 
 
  

Napadá vás nějaká situace z dětství, proč jste se přestali 
projevovat své city? 
 

Při jakých činnostech si uvědomujete, že se ukrýváte za svou 
„ochrannou zdí“?  
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Objevte cestu ke své duši. 

34 – ŽEBRATKA BAHENÍ (WATER VIOLET) 
 

 
 

 

V jakých situacích nemáte potřebu se vyjadřovat? 
 

S jakým typem lidí nemáte potřebu si něco vysvětlovat? 
 

Při jakých aktivitách máte strach z blízkosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

34 – ŽEBRATKA BAHENÍ (WATER VIOLET) 
 

 
 

 
 

Čemu se potřebujete více otevřít? 
 

S jakými lidmi byste rád/a trávila čas? 
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Objevte cestu ke své duši. 

34 – ŽEBRATKA BAHENÍ (WATER VIOLET) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

10 – PLANÁ JABLOŇ (CRAB APPLE) 
 
Posiluje: 

• přijetí sama sebe, 
• pocit spokojenosti se sebou, 
• lásku k sobě samé. 

 
 
 
 
 
  

Myslíte si, že jste na sebe příliš přísní? 
 

Znáte někoho ve vašem okolí, kdo má podobný problém? 
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Objevte cestu ke své duši. 

10 – PLANÁ JABLOŇ (CRAB APPLE) 
 

 
 

 

Jaká osoba ve vašem okolí „posiluje“ vaši nedokonalost? 
 

Na kolik % se jedná o převzatý program? 
 

Na kolik % potenciál Planého jablka vystihuje váš charakter? 
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Objevte cestu ke své duši. 

10 – PLANÁ JABLOŇ (CRAB APPLE) 
 

 
 

 
 

V čem vás to omezuje? 
 

Při jakých činnostech potřebujete ubrat vysokých nároků na sebe? 
 

V jaké situaci z poslední doby byste ocenili přínos esence Planého 
jablka? 
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Objevte cestu ke své duši. 

10 – PLANÁ JABLOŇ (CRAB APPLE) 
 

 
 
 

V čem vidíte pozitivní přínos akceptování sebe sama v jednotlivých 
oblastech života? 
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Objevte cestu ke své duši. 

10 – PLANÁ JABLOŇ (CRAB APPLE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

11 – JILM (ELM) 
 
Posiluje: 

• víru, 
• odolnost, 
• důvěru ve vlastní výkonnost. 

 
 
 
 
 
  

Je pro vás přirozené spoléhat se na pomoc druhých? 
 

Kdy se cítíte přetíženi svými povinnostmi? 
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Objevte cestu ke své duši. 

11 – JILM (ELM) 
 

 
 

 

Při jakých aktivitách se potřebujete naučit méně si nakládat? 
 

Vůči jakým osobám si nabíráte více, než jste schopni zvládnout? 
 

V jaké situaci vás přepadl náhlý pocit, že nezvládnete daný úkol? 
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Objevte cestu ke své duši. 

11 – JILM (ELM) 
 

 
 

 
 

V jakých činnostech potřebujete posílit odolnost a vytrvalost? 
 

V jakých oblastech potřebujete převzít umírněnou zodpovědnost? 
 

V jakých vztazích se potřebujete naučit převzít umírněnou 
zodpovědnost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

11 – JILM (ELM) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

19 – MODŘÍN OPADAVÝ (LARCH) 
 
Posiluje: 

• samostatnost, 
• sebevědomí, 
• radost z rizika. 

 
 
 
 
 
  

Je pro vás přirozené důvěřovat svým schopnostem? 
 

Kdo nebo co vám brání využívat váš přirozený potenciál? 
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Objevte cestu ke své duši. 

19 – MODŘÍN OPADAVÝ (LARCH) 
 

 
 

 

V jakých situacích máte tendenci podléhat pocitu, že neuspějete? 
 

Při jakých aktivitách byste ocenili více kreativity? 
 

Co vám přináší přeceňování druhých (podceňování sebe)? 
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Objevte cestu ke své duši. 

19 – MODŘÍN OPADAVÝ (LARCH) 
 

 
 
 
 

V jaké oblasti vašeho života potřebujete posílit vaši sebedůvěru? 
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Objevte cestu ke své duši. 

19 – MODŘÍN OPADAVÝ (LARCH) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

22 – DUB MOHUTNÝ (OAK) 
 
Posiluje: 

• zdravou míru nasazení, 
• uvolnění, 
• zodpovědnost za sebe (nikoliv za druhé). 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích se nikdy nevzdáváte? 
 

Kdo má tendenci házet na vás své povinnosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

22 – DUB MOHUTNÝ (OAK) 
 

 
 

 

Jaký optimální postoj byste k těmto lidem chtěli zaujmout? 
 

Kdy můžete přebírat zodpovědnost více za sebe, než za druhé? 
 

V jakých situacích byste potřebovali být více hraví a uvolnění? 
 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 119 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

22 – DUB MOHUTNÝ (OAK) 
 

 
 

 
 

Jak můžete aplikovat myšlenku, že se o vše nemusíte vždy starat 
jen vy? 
 

V jakých oblastech vašeho života by vám prospělo zvolnit své 
nadměrné úsilí? 
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Objevte cestu ke své duši. 

22 – DUB MOHUTNÝ (OAK) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

24 – BOROVICE LESNÍ (PINE) 
 
Posiluje: 

• uvolnění z pocitu viny, 
• právo na život, 
• sebeúctu. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích máte tendenci obviňovat sám/a sebe?  
 

Co pro vás znamená „přijímat se takový/á, jaký jsem? 
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Objevte cestu ke své duši. 

24 – BOROVICE LESNÍ (PINE) 
 

 
 

 

V čem vás omezují vaše vysoké ideály? 
 

Vůči jakým osobám se potřebujete osvobodit od povinnosti plnit, 
co od vás očekávají? 
 

Jak byste chtěli, aby tento vztah fungoval? 
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Objevte cestu ke své duši. 

24 – BOROVICE LESNÍ (PINE) 
 

 
 

 
 

Co by se ve vašem životě změnilo, kdybyste přestal/a přebírat 
zodpovědnost za chyby druhých? 
 

V jaké oblasti Vašeho života si potřebujete více vážit sebe sama? 
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Objevte cestu ke své duši. 

24 – BOROVICE LESNÍ (PINE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

29 – SNĚDEK OKOLIČNATÝ (STAR OF BETHLEHEM) 
 
Posiluje: 

• vnitřní oživení, 
• šokové uvolnění, 
• volný tok energie. 

 
 
 
 
 
  

S jakými situacemi máte spojené nezpracované zážitky šoku? 
 

Jak reagujete na traumatizujícími události? 
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Objevte cestu ke své duši. 

29 – SNĚDEK OKOLIČNATÝ (STAR OF BETHLEHEM) 
 

 
 

 
 

 

V jakých situacích byste ocenil/a esenci Snědku? 
 

Jaké minulé vzpomínky byste neutralizoval/a Snědkem? 
 

V jaké oblasti vašeho života potřebujete uzdravit následky 
traumatizujících situací? 
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Objevte cestu ke své duši. 

29 – SNĚDEK OKOLIČNATÝ (STAR OF BETHLEHEM) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

30 – KAŠTAN JEDLÝ (SWEET CHESTNUT) 
 
Posiluje: 

• znovunalezení božské jednoty, 
• důvěru ve vnitřní světlo. 

 
 

 
 
 
 
  

V jakých situacích máte pocit, že už více nemůžete unést? 
 

Jak nakládáte s vašimi pocity v bezvýchodných situacích? 
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Objevte cestu ke své duši. 

30 – KAŠTAN JEDLÝ (SWEET CHESTNUT) 
 

 
 

 
 

 

Komu umíte říci o pomoc, když trpíte? 
 

Co jste si při rozhovoru uvědomili? 
 

V jaké oblasti vašeho života se potřebujete odevzdat vlastní vnitřní 
přeměně? 
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Objevte cestu ke své duši. 

30 – KAŠTAN JEDLÝ (SWEET CHESTNUT) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

38 – VRBA ŽLUTÁ (WILOW) 
 
Posiluje: 

• optimismus, 
• odpuštění, 
• pozitivní životní postoj. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích se cítíte jako oběť? 
 

Kdy máte sklony svádět vinu na druhé? 
 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 132 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

38 – VRBA ŽLUTÁ (WILOW) 
 

 
 

 
 

 

Jaké vztahy se pokazily díky vaší zatrpklosti? 
 

Co můžete udělat pro jejich zlepšení? 
 

V jakých situacích viníte druhé za vaše nezdary? 
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Objevte cestu ke své duši. 

38 – VRBA ŽLUTÁ (WILOW) 
 

 
 
 
 

Jak můžete v jednotlivých oblastech vašeho života převzít 
zodpovědnost za svůj život? 
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Objevte cestu ke své duši. 

38 – VRBA ŽLUTÁ (WILOW) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

3 – BUK LESNÍ (BEECH) 
 
Posiluje: 

• porozumění, 
• empatii, 
• toleranci. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích si uvědomujete, že jste velmi netolerantní? 
 

Kdy se projevujete jako obrovský kritik? 
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Objevte cestu ke své duši. 

3 – BUK LESNÍ (BEECH) 
 

 
 

 
 

 

Co byste byli ochotni tolerovat? 
 

U jakých osob máte tendenci upozorňovat a zveličovat jejich 
nedostatky? 
 

Jak tyto osoby na váš způsob komunikace reagují? 
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Objevte cestu ke své duši. 

3 – BUK LESNÍ (BEECH) 
 

 
 

 
 

Jak se vy při tom cítíte? 
 

Co byste byli schopni u sebe změnit? 
 

Při jakých činnostech lpíte na přesnosti a disciplíně? 
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Objevte cestu ke své duši. 

3 – BUK LESNÍ (BEECH) 
 

 
 
 
 

Jak můžete v jednotlivých oblastech života aplikovat větší 
porozumění? 
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Objevte cestu ke své duši. 

3 – BUK LESNÍ (BEECH) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

8 – ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY) 
 
Posiluje: 

• pravou oddanost, 
• zdravý odstup, 
• lásku bez podmínek. 

 
 
 
 
 
  

Napadá vás, kdo ve vašem okolí očekává vaši vděčnost? 
 

V jakých vztazích máte tendenci zavazovat si lidi dary?  
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Objevte cestu ke své duši. 

8 – ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY) 
 

 
 

 
 

 

Jak se cítíte, když si vás někdo zavazuje dary? 
 

V jakých situacích máte tendenci vyvolávat v druhých pocity viny? 
 

Komu ve vašem životě byste měli umožnit více volnosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

8 – ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY) 
 

 
 

 

V jakých vztazích potřebujete získat zdravý odstup? 
 

V jaké oblasti potřebujete uvést do rovnováhy dávání a braní? 
 

Jaké vztahy potřebujete očistit od podmínečné lásky? 
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Objevte cestu ke své duši. 

8 – ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

27 – VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ (ROCK WATER) 
 
Posiluje: 

• spontánnost, 
• flexibilitu. 

 
 

 
 
 
 
  

Kdy si nejčastěji uvědomujete přísnost vůči sobě případně někomu 
jinému? 
 

Vůči jakým osobám máte vysoké morální požadavky? 
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Objevte cestu ke své duši. 

27 – VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ (ROCK WATER) 
 

 
 

 
 

 

Jak můžete být vůči nim tolerantnější?  
 

V čem vás omezuje vaše nepružnost? 
 

Kdy vás omezují „vaše principy“?  
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Objevte cestu ke své duši. 

27 – VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ (ROCK WATER) 
 

 
 

 

V jakých situacích byste ocenili váš shovívavější přístup? 
 

Jak budete v jednotlivých oblastech života aplikovat pružnost 
a mírnost? 
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Objevte cestu ke své duši. 

27 – VODA Z LÉČIVÝCH PRAMENŮ (ROCK WATER) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

31 – SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN) 
 
Posiluje: 

• zdrženlivost, 
• uvolnění, 
• mírnost. 

 
 
 
 
 
  

Při jakých aktivitách je vaše horlivost na přítěž? 
 

Co vám přinášejí vaše představy o tom, jak mají lidé ve vašem 
okolí fungovat? 
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Objevte cestu ke své duši. 

31 – SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN) 
 

 
 

 
 

 

Jakou osobu ve vašem okolí máte tendenci měnit? 
 

Jak se cítíte, když vás někdo nutí měnit se k jeho obrazu? 
 

V jakých situacích se potřebujete naučit spíše nabízet místo 
diktovat? 
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Objevte cestu ke své duši. 

31 – SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN) 
 

 
 
 

V jaké oblasti Vašeho života potřebujete více mírnosti a klidu? 
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Objevte cestu ke své duši. 

31 – SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

32 – VINNÁ RÉVA (VINE) 
 
Posiluje: 

• pozitivní vůdčí vlastnosti, 
• ohleduplnost. 

 
 

 
 
 
 
  

Jak se cítíte, když někdo nerespektuje váš prostor, váš život? 
 

V jakých situacích vy sami nerespektujete prostor a svobodu 
druhých? 
 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 153 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

32 – VINNÁ RÉVA (VINE) 
 

 
 

 
 

 

V jakých situacích máte sklon s někým manipulovat? 
 

Jakým lidem byste měli dát více svobody a volnosti? 
 

V jakých situacích se vás projevuje touha po moci? 
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Objevte cestu ke své duši. 

32 – VINNÁ RÉVA (VINE) 
 

 
 

 

Jak a kde můžete lépe využívat svou sílu? 
 

V jaké oblasti Vašeho života potřebujete rozvinout své pozitivní 
vůdčí vlastnosti? 
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Objevte cestu ke své duši. 

32 – VINNÁ RÉVA (VINE) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

1 – ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY) 
 
Posiluje: 

• vyrovnanost, 
• otevřenost, 
• schopnost konfrontace. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích se snažíte působit bezstarostně, přestože se tak 
ve skutečnosti necítíte? 
 

V jakých situacích se cítíte zranitelní? 
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Objevte cestu ke své duši. 

1 – ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY) 
 

 
 

 
 

 

Jak byste se chtěli v takových situacích cítit? 
 

Při jakých rozhovorech se snažíte vyhýbat určitým tématům? 
 

U jakých osob si nedovolíte více se otevřít? A proč? 
 



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 158 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

1 – ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY) 
 

 
 

 

Kdy se bojíte projevovat své upřímné emoce? 
 

Co vám to přináší? 
 

Jak byste si představovali svou optimální reakci? 
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Objevte cestu ke své duši. 

1 – ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY) 
 

 
 
 

Jak můžete otevřenost a vnitřní klid aplikovat v dalších oblastech 
života? 
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Objevte cestu ke své duši. 

1 – ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

4 – ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY) 
 
Posiluje: 

• sílu se prosadit, 
• hodnotu individuality. 

 
 

 
 
 
 
  

Komu máte potřebu soustavně pomáhat? 
 

Co vám to přináší? 
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Objevte cestu ke své duši. 

4 – ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY) 
 

 
 

 
 

 

V jakých vztazích máte tendenci příliš se přizpůsobovat? 
 

V jakých situacích vás přepadá strach z odmítnutí? 
 

Jaký postoj byste v takových situacích potřebovali zaujmout? 
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Objevte cestu ke své duši. 

4 – ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY) 
 

 
 

 

Kdy a v čem vás omezuje slabá vůle? 
 

V jakých vztazích (situacích) se potřebujete naučit používat 
slovíčko „NE“? 
 

V jaké oblasti se potřebujete více prosadit? 
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Objevte cestu ke své duši. 

4 – ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

15 – CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY) 
 
Posiluje: 

• vnitřní harmonii, 
• hluboké porozumění, 
• lásku. 

 
 
 
 
 
  

Jaké situace ve vás vyvolávají pocity nenávisti? 
 

Vůči jakým lidem jste zatrpklí? 
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Objevte cestu ke své duši. 

15 – CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY) 
 

 
 

 
 

 

Umíte být vnímaví k potřebám druhých? 
 

Jaké vaše vztahy by si zasloužily zlepšení? 
 

Kdo ve vašem okolí si od vás zaslouží více lásky? 
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Objevte cestu ke své duši. 

15 – CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY) 
 

 
 
 

V jakých oblastech potřebujete uplatňovat více porozumění, více 
lásky? 
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Objevte cestu ke své duši. 

15 – CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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Objevte cestu ke své duši. 

33 – VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT) 
 
Posiluje: 

• odvážný přelom, 
• cílevědomost, 
• jasnost. 

 
 
 
 
 
  

V jakých situacích si uvědomujete svou snadnou ovlivnitelnost 
názory jiných? 
 

V přítomnosti jakých osob máte sklon přijímat jejich negativní 
energii? 
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Objevte cestu ke své duši. 

33 – VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT) 
 

 
 

 
 

 

Jakou ochranu si vůči takovým osobám potřebujete vytvořit? 
 

Jakým změnám odoláváte? 
 

Jak byste se chtěli vyrovnávat s průlomovými životními situacemi? 
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Objevte cestu ke své duši. 

33 – VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT) 
 

 
 

 

V jakých situacích potřebujete více důslední? 
 

V jakých oblastech vašeho života se potřebujete osvobodit 
od starého a jít novou cestou? 
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Objevte cestu ke své duši. 

33 – VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT) 

  

Která oblast je pro mě klíčová? 

Která oblast je pro mě akutní (naléhavá)? 

Co budu řešit jako první? 

Co bude můj první krok? 
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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



SEBEKOUČOVÁNÍ BACHOVÝMI ESENCEMI 

 175 
www.zazracnebachovky.cz 

Objevte cestu ke své duši. 

 


