
ŇJ,+,ý'. ,t]tljElim tEd| dD Iha kdP
ý lfulo rnelodfu alifala zruifui b
úrelka Milada Poflíik ýá Itnedjak
mě ýi.lělo. bylojijE^é žeJsm pň.
šel za Ňt minu| dýafunl d přPraýi,
l, mi 

^brí,bifud 
slily řešňolP 3 Pla

]ým jabLkPm l př8 sýé leh.lejší
mbnalistické založeni jÝň od
jížděl s inluifunim pocitn důýěry

'e 
mi esPn€poft.Áoú " KiĎoqmi

syltp|ony pro allika.i slira lieŠ
ňové jsóu štrach zc áraty rozunú,
z dušewi.h zknlú a neschopnosr
mitiné se uyolnil Pldné jablkó 2a

se napomáhá wltřnimu prcčišlčni
a rede člďěka k tomu, aby viděl re
.i ve spíáúé perspekri!ě a ncne
.hdl še ro2hodir mJ'ičkostmi, ,"/,i
po b^ol ťj,dnPch praýidPlrcho uží
fóní {2X .laně ó kapek) jsem še
dosíal .e stdýli kbré přPílhm lfta
l! i několik let Po llzi.ké slr.in e
ý rE lělD čistilo slíze čadé plu.jirý,

:"::::,:;"#;i::tr:::;::§
,an . funP mň LnIť l sobP sLful^,l
unýL sÝůish .hJ.?n po.hoř
a přanohl pmLi iištěni že . bfud

ného kruhl zalinliýě nďre§lelni.h
prublémů lzp wsbupiL sch.pnosl
nanŇedu a .lúvóía P ýk§lý 94 b!
lo ý b chýili lo fuj.úfujšt tojpm
ý ilbe Ponb.i ^baclúýek" oPěl pň
v.dl k ai}žlu" Po PÚl roce prdvi-
delného uživáni Se Liďovi Ti.Ď.mu

Podanlo Položit 2áHdd_v no!ého ži
rcla d slal Se i mDóh.Ď cidivéjŠim
k dfuh)ú lidem, nrožná i 2 loho dn
l,odu * pozdĚji pú abshúďi fuo
ha rĎzný.h lóčirelských s€mibáfu
a po důkladném sludiu En.hoq
kvé|ové le.dpie ro2hodl ,lomáhat
ln tn .éstdl i oslalnim,

Květová terapie
dF. Bacha
,,Hlavníje léĚit pacienta a ne jeho chorobu,"
prohlásil poku l93O londlinsk$ lékař Edward Bach
a odešel na venkov zkoUmat léčivé úĚinkU divoce
rostoucích rostlin. H to zejména jejich květů.
z kteFúch postupně vgrobil speciálna koncentrátg,
iež přizrravé ovlivňují všech 38 negativních stavů
lidské musla a tím i nemoci fuzického rázu. Bachovu
,,Xrizowé esence" mají dodnes ve své základní
v$bavě i angličtí polacisté, kteříjimi v případě
nutnosti mohou pomoGi lidem v šoku.

, Nenúc fu,ní knlDs! ani lresL a&, nrnodnč zPtsoh jal!:}m se pušil d. Druhotr ňetodoujP pňk vařcni,
pouze nj.nam oPraýa náslnj k!1 zk.umáni lač$ch účnůn rdštlin kdyse po 30minui.vémuvedeni,lo
rÝln ši ndšeýlaslni llóe poslólaltd SvoupozomoslUpnulpřed.!šimna Ydru \zniklý kon.onlrál snicha s al

ab! Pauk@ala na nIL:e.h!b,-.,bt I\1řty Slronú, Li*in i roďrin. znichž k.hól.m ó vznikne tzv,,,Nldte{bd

nas.adrž.lapřPllýěLšlmionlylx'nékterójsú!ob..nčpovažolány2n linktura" Zn,Sepdk!ňI'rinitj..l,
tÝrdiI S!ého časD i€den dnqlickt lé Dle,el sbiraljeve Sbdiu plnú zJalosli notlivé Bn(ňó!,a kvčto\t esence,

kai kt.ry na rozdil od sv}in k.legú [l.d} liJálce pře(l dlidnnlim, kd}
tŤÁvillímčasu hNlFDrs.sqinipa je l ni.h koncenlró\ána poasrarnri o překonání krize
.i.nty než zkounliDiD j.ji.h cbo e.ersie ro§tliDrj. p.moci ttlou jeít ptrmocÍ,,lrachovek"
DbJm.nNd Se Eíj§nrd Ba.h a i kd]ž nodu.hy.h m.rod z nich pňprdYo Ladislay Ti.hý před l.ty pio.hi

DsludoYal bJkleriol.]4i, dospél Po Ydl úiiDné.s.ncc. z.l nepnjennrou tranšfomačnikn
siupně kzóvěru, ž. Pijčinoundit.h v lřipadé slDnečni metody s. zi, tr!ěl deprPsemi a vše se mu do

Démo.' bým ncjčasléji dishdn)ónio miskasYodou,jejižlll.{tiĎaj.zce sl0Ýn hrourib Pied očind (rozvod.

!dDš6IioblaďifunSmózřPjmčnc Ia pokr},|d kliiypřislušné rosdntr, kra.h fimt, poliže s btdlenim ard ]

Přiš.lzpoNedudltcn]nti\dmediciny nechj několik hodin sl.il nd při Během této,,temné D..i duš." mu

na nic noréhó N.várolský b],l \šdk Dém slD..i jednd Znjmádoporučila zkusn,,ba

[ůt-az na duchovní
.liÍnÍlnži _-

i";-#,1. 
"*. 

on*n on*Ů
jdk z,,proDngačni pohádký' o 2ó2

rnčn\'.Ď účincfh Dřirodniho va.lé
k! r]o iaké mirY pomohla Ládovi
ljchému \ird v s.b.uznrav.ni a vja
ke Ďiře ÚČiinošl samolných esen

lze !šdkjen lčžko odlišit sku-
teřnosl. ž. se tsachovy kÝěróvi
.senř s úspě.hen $uživnjl v mno

ha mistech s!Ěln ii' scdmdesátl€t
.le o nitéĎ svěd včem ttli, spo

ZejnéM v silném pmP.j.ni s du

.homi dínenzi člólika, sFGĎ 38

Bachových kvěnj sloUži člověku,
aby se dozvědčl, jak má sám zltád.
DoutÉé.hod,éneaa&lisL,},mys
li, iako ie naEi s|rdch. n.ii slola, ž ár
livosl, maloDysln.sl a d.lši. jeji.hž

Pniinoú je Drčilá slabost chnrnk.
l€íu cil.m ). duše\ri očista. scbe

El ýŘďj
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Ladislavu Tichému §e pomocí Bachovy
řiIo Překonát třánsíořmační krizi.

kvěiové teraPie Poda-

Edvárd Bach §o narcdil roku í 886 v Ang.
lii a již na škols§s rozhodl, žé se stáne
léčitélém. Po siudiu médicíny Prácov.l
iáko báktelloIog, Běheh té doby obj€-
vll ú:ký váah mežl chronlckou nemocí
a slřevni llórou. Ť€nlo obi6v ho na-
šměrcvál k vyvinutí vákcín z.ámých ia-
ko,,sedm BáchovÝch nozod", j€ž něk-
lélí homeopalé používa|í k pločišlění
zažívacího íaktu dodnes. ve třicátých
letech se Edal své slibně sé rozvíiející
lékářské ka.iéry a odstěhovál 3e na vén-

,11lPkLlóml rh9mie a hlubiívP p*
.holoaie 0d lrlulični nx\lú,úi! o ho
mPopalie ý lLŠi hllýllě sýfm kon1

pl,Xlějiim PhstlPem k ilafiku
d ieha eneryPlitkýn slruklúún\"

l(Fizová esence
neboli,,kapkg

le \še.h Bd.h!\_]J-h.ý!!, ie \.
n.1. !P /D nl]j a !liló7nl.nlij
il jnfs - kléIu o/načo\.na lJlo
tZ\,, Ňizold esuú.' ]1n,o Lo||
lPnr,ilrcsnĚílk .k.liannttlho d{j

Yd|enriku D.D'ztoYitóho n.týkav
ky žIázonosn., slnf tešňové a b é

l.sDi rery, l kd_vž esence nenahradl
lekařské oš€lieni, pomúže Zdňezil
cne.qelickemu Šoku, jehoŽ n.]sled
kyby a těle zpilsoDil' lĚžkó šk0ily
Prolo bo laji d. .ln.šni.Ď {tnů vc
Sýé libdvě i an8ličri poli.isló, kt.n
sijiž ! nrnoha pňPad..h \rzko!še
li,jdk dulcžileje pied pnchodem lé
kaie dosldl doryiného z pr!ornjh.
šoku ,.^l,.ltiyn, JsP,n J'él 

'anlý,J,.jPllnn staró Pani aškli\,ě uPadla,

JhnPd se ťela rc.lřúsla. .atala Pla
kat a Panlkaíit. Nabdl jsem jt tedy

N|,kaPek|núu.i a Po chfíli blkt
úPlnč klidnri: Kd.ý: se loliž esence
aplikúe paňoci pip.ly phnb (lo lisl.
j.jl úlný,^ jI, t ně]' okamaitý"' :!í.
ňIj€ s.lndist.í li.hl: s..damou pn

Polludb} jsle sc trněj oliednJIi n

,,Dšetienl. čPknl.t hy rn\ nl,jdilc
ko.2ultnf s.,I.n nnjlipnčinu \a
š!]1r !o1iž' 1aj. podlc s]slemu lra
.ho\T § éloíe lerdpie nejčd slij i Z p U

soD.nd en.r!ťlI.kýD ĎlnLenr
\ jenx'ý.h Skukfurinil 0renDisDD

d !elňi il\l(j sd!!isis dušfvli dis.
hnrm0nn v úsobnlm žirolč. podlc

aikhdéín Bachových e§gn-
cí l§ou kvéty §troml], křo,

jejiho clrdrnkleru js.u 1.n doponI,
čeny k užnliniunjiti escn.e,ltcrc
Ď.Ď.ii žadĎó v.dl.jši účinkJ a lze
j. b.7 probl.mú kombinoídl i Sji
nlnri lóky, al už nd piirodni ii che
mické bázi, Jedinj lilkd, jež se Ý pfu
lěhu léaD} detlo!.ruň,jP. j€ Ď.Ďtal
\o a Pokud po čase zjistile, žc ťán
,,bachovký zabral!, nerozpdkujele
se dal je do polrdl) i \dšPnru do

nálnnu ltdzliikor i, dť už jdP o k n.
sleseni neíózni koaku ii ušlólin
Ňho pejsk. \el€ lidanZriialdal.
obads tl]ri šoken! straó.D] ói zlřn
touod!.hl Pr.tÚ ! přiPadč, žc pi.
sazui.l. či lam us}cbá vdš. obli
b.na pokojoYá rosllind, PllllP se

ndkdpdt rjiisltšnlu és.n.iijl a
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nn7náni hJnn,,nnki ro7\oi a ún

},., -,"o'',o *.o"*, r" a-.
l, lmo \"lsl odolnosl \Uc|,jU
nm. Dopřiunlě l,sríl)ósomn

|,|kinl poru.nJDr P.olo b_Ý nebllo
dobri púkažde ddvaI účinek Bd
.holích €sen do piinré sou\i§los
ti s lčlesn]'mi S,v lploúy nenroOi.

Vohou sice SlouŽil jdko preven.e
rači nejruznéjšiú .honlbáln či jako

!,!dpora Pň lcčb.. wotiou leibu ale
vždli nahrddi! nPnll' nl

3H klii,l kttÝl dI Badr \. \0In.

ýiirodónašel, odrdžeji podle nej l8
nrčitý.h neqaliYnich std!i m}sli.
krcrimi mohou lidé |rr,é! A l. !..
zálisle nd jejidh !čku, pohta\i. Dá

rodnos|i úi osobnoshim založenl
]8 kvěú pak rozdělil do sedmi zá
kladDi.h skupin z hlediskd léčeni:
1 ) stlachu [d€Ydternik Deni2kólit!,

^ke,klirtn 
\L\rnlli sllvJ Lř.iňo,

U,.,.r,u *,r,or

o::lHl;:x:ruffi:

koÝ kde §bíÉl květy pro příp.avu svých é§énci Tě§ně přé(ním.
nďv rccé t936zemřél, označilsvou pláci2á uzávňénou á svě-
iil |i spoluprccovnikúm séžádo6tl. aby 2ústalá nézménéna,

3 ) n cdos tatečneho zójnuopňto t

nosl (zitrlolez kozi lisl, plnnj nl
ž., olivn,nilá l.sĎi rcYa,bi\,kaš
laĎ, I,oupó jíú\ Ce, konsLeho
kašlanu, divoká horaiOe]

4)osdňělosb ížél)rnlkn balr.nni,
Detýkd!kd žl.iz.nošná, skotský

5) !odIéh.ini rúznýD m_Ýšlcnkám
a vlidm [řopik lékaisllj, iašs},i
oiech.zeměžlui cP5 inn D.tó

6).H.slonl J z.uldt:h1 í]].í^n P
11,s|].]({l) lnitJ /Uln\Ťbn. dDb.

PlaDó jáĎlko, modiin, jiln, sně

7)Piilišne péče o blaho oslalnich
( spo._Yš lé kaiský, i ekdnkd olť c
nj, vodJ z léči\ich prnmeni, buk,

,.l kný:.iP Rúhov kl,ólafó íempip

.cela zabaena na pňrodnth Jf.i
kálnth zakonecll zahmuje f saúě
kru ?ilaÝějši t ozDolk! : kÝ@lla
ý é _í! : i l{!, P s ! c ho n e u r o i mLn o l oEi e,

lkdyž]sou koěky často tyP Pro áPlikáclž€hláky bahenní,
doporučuié se při nérvozitě keikliřka §kvmitá.
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