
Bachovy esence 
EnErgiE rostlin

Systém Dr. Kraemera popisující 
komplexní, a přesto jednoduchou 
cestu, jak sestavit individuální 
kombinaci z Bachových 38 kvě-
tových esencí, o kterých si bude-
me v dalších číslech povídat, nás 
svedl dohromady. Obě jsme pro 
sebe hledaly „ty správné“ esence, 
až jsme nakonec vyrazily k Bo-
damskému jezeru za majiteli malé 
rodinné firmy, pěstiteli planých 
druhů rostlinek popsaných Dr. Ba-
chem. Chtěly jsme se přesvědčit, 
jak právě tenhle výrob-
ce Bachových květových 
esencí funguje. 

Našly jsme opravdu ro-
dinnou firmu, jejíž majite-
lé sami opatrují rostlinky 
(paní majitelka - lékarnice 
- je osobně ručně sbí-
rá) a hlavně – zpracová-
ní probíhá podle prapů-
vodní originální receptury 
Dr. Bacha, přesně tak, 
jak ji sepsal ve své knize 
Dvanáct léčitelů. A právě 
toto zpracování je asi nej-
víc odlišuje od ostatních 
výrobců. Tyhle Bachovky 
„mají grády“. Koncent-
race mateční esence je 
až 7%, na trhu jsou ale 
běžně k dostání koncen-
trace 0,25–0,4%.

Přesně tohle jsme v podhůří Alp 
hledaly. Jasnou kvalitu, férový ob-
chod, a hlavně – soulad s příro-
dou, jednotu, zkrátka Energii rost-
lin. Tak se jmenuje i značka, pod 
jejímž jménem jsou Bodamské Ba-
chovy esence v ČR a na Sloven-
sku ke koupi.

Nevíte, co to jsou Bachovy esen-
ce? Bachovy esence nám jsou 
pomocníky na cestě k vnitřní 
emoční rovnováze. Nic neléčí – 
nejsou to léky na naše nemoci, 
ale pomáhají harmonizovat naši 
mysl pomocí energie květů jed-
notlivých rostlin, v ideálním pří-
padě dřív, než se nějaká nemoc 
projeví. Dr. Bach byl přesvědče-
ný, že za našimi nemocemi stojí 
naše emocionální nerovnováha. 

Pokud budeme žít s našimi emo-
cemi v harmonii, vyrovná se naše 
tělo jednodušeji i s fyzickými po-
tížemi a tělo vůbec neonemocní. 
Pokud již nemocní jsme, ulevíme 
Bachovkami mysli, tělo tak získá 
více energie a snáze se s nemocí 
vyrovná.

Používají se obvykle ve formě ka-
pek, které si kapeme několikrát 
denně přímo do úst nebo do skle-
nice s vodou. Bachovky lze vy- 
užít jak pro okamžitou pomoc, tak 
i dlouhodobě. Kombinuje se jich 
většinou více dohromady a se-
stavením individuálních kombinací 
se zabývají zkušení poradci. Na 
trhu lze ale koupit i tzv. krizovou 
esenci (nejznámější kombinaci po-
užívanou ve stavech psychické či 
fyzické zátěže) i různé další směsi 

zaměřené na konkrét-
ní situace. Směsi nám 
pomáhají se vyrovnat 
s dlouhodobými emoč-
ními vzorci, nestabilitami 
a našimi emocemi, které 
naše chování i myšlení 
často doprovázejí.

Jednotlivé druhy i to, 
jak je kombinovat bude-
me postupně předsta-
vovat v dalších číslech. 
Společně se zamyslíme 
i nad způsoby jejich 
kombinací podle jed-
notlivých typů/charak-
terů člověka. Ti netr- 
pěliví si mohou více pře-
číst už teď na stránkách 
www.energierostlin.cz, 
kde lze objednat i krizo-
vou esenci, směs Dob-
rou noc a klidné sny či 

50+ žena i muž.

Bachovky nám zprostředkovávají 
a zrcadlí jednoduchost přírody, ke 
které se mnozí z nás právě v této 
době snaží vracet. Věříme, že bu-
dou zajímat i čtenáře Revue 50+. 
www.energierostlin.cz  

Text: lucie Marešová a olga Dubová
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