
do by ale mohl mít za zlé na‰im
ãtyfinoh˘m pfiátelÛm, Ïe pfii náv‰tû-
vû veterinární ordinace odmítají

pfiekroãit práh, nebo Ïe se rozãílením
a strachem tfiesou na celém tûle? Citliv˘
psí nos pfiijímá nejrÛznûj‰í pachy je‰tû
mnohem intenzivnûji neÏ ten ná‰ lidsk˘
a poslednû to pfiece bylo nepfiíjemné.
Nebo to dokonce trochu bolelo? Psi
nedokáÏou pochopit, proã je nutné pod-
stoupit oãkování nebo vyprázdnûní anál-
ních Ïlázek. Prostû jen musí. Na‰tûstí to
zvífiatÛm mÛÏeme zjednodu‰it a du‰evnû
je podpofiit. Napfiíklad Bachov˘mi kvûty. 
Na následujících fiádcích vás seznámíme
s tím, jak je moÏno zvífiata podpofiit tûmi-
to kvûtov˘mi esencemi:

Terapie Bachov˘mi 
kvûty je ‰etrná
Terapie Bachov˘mi kvûty je pfiírodní,
jemná a ‰etrná léãebná metoda, která

byla vyvinuta pfied 65 lety anglick˘m
lékafiem MUDr. Edwardem Bachem
(1886 - 1936), a to pro ãlovûka. JiÏ dobfie

20 let je v‰ak tento zpÛsob léãby s pozi-
tivními v˘sledky úspû‰nû pouÏíván
i u na‰ich domácích zvífiat, pfiedev‰ím pfii
v‰ech psychick˘ch poruchách. Jedná se
o uzavfien˘ léãebn˘ systém s 38 rÛzn˘mi
rostlinn˘mi prostfiedky a jedin˘m kombi-
novan˘m prostfiedkem, kapkami první
pomoci Rescue. 

Medik Edward Bach 
zkoumal úãinky kvûtÛ
Doktor Edward Bach byl citliv˘ ãlovûk
s v˘raznou intuicí, propojen˘ s pfiíro-
dou. JiÏ jako mladík trávil vût‰inu ãasu
pozorováním rostlin a zvífiat. KdyÏ mu
bylo 17 let, nastoupil do uãení do slé-
várny mûdi, kterou vlastnil jeho otec.
Zku‰enosti s lidmi, ktefií tam pracovali,
a seznámení s jejich osudy, to v‰e polo-
Ïilo základy k rozvoji této metody. Bach
studoval medicínu a po ukonãení studia
se vûnoval nejprve lékafiskému v˘zkumu.
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Potřebuje můj pes psychiatra?
Buìme jednou upfiímní. Copak nemáme v‰ichni strach, nebo pfiinejmen‰ím nepociÈujeme
slabost v oblasti Ïaludku, kdyÏ pfied sebou máme náv‰tûvu zubafie nebo jiného lékafie? 
My lidé si alespoÀ mÛÏeme zjistit, zda je taková náv‰tûva skuteãnû potfiebná, a pfiípadnû
pochopit její nezbytnost. Sami se rozhodneme, zda termín akceptujeme, nebo ne.

K

Z Bachov˘ch
kvûtÛ lze
pfiipravit
vysoce úãinné,
‰etrné léãebné
prostfiedky
pro zvífiata
i pro lidi

Pfiipravované smûsi Bachov˘ch kvûtÛ
jsou k dostání v lékárnách,
u internetov˘ch prodejcÛ nebo
v alternativních lékárnách
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Pozdûji pracoval v nemocnici, ve které se
léãilo homeopatick˘mi prostfiedky,
a seznámil se tam s Hahnemannov˘m
uãením. Hahnemann byl zakladatelem
klasické homeopatie. Z jeho pozorování
a zku‰eností dospûl Bach k poznání, Ïe
pÛvod onemocnûní je tfieba hledat
v oblasti psychiky. 

KdyÏ du‰e není 
v rovnováze, onemocní i tûlo
Bach byl toho mínûní, Ïe pokud se nega-
tivními stavy mysli naru‰í rovnováha
mezi tûlem a du‰í, organismus onemocní.
Proto se pro budoucnost stalo jeho cílem
najít takové léãebné prostfiedky, které by
byly schopny ovlivnûním negativních sta-
vÛ mysli ãlovûka nebo zvífie znovu uvést
do stavu rovnováhy. Tyto léãebné pro-
stfiedky mûly b˘t snadno pouÏitelné, pfií-
stupné pro v‰echny, bez jakéhokoli
nebezpeãí, a pfiesto se spolehliv˘mi úãin-
ky. V roce 1929 Bach nalezl ve Walesu své
první tfii kvûty a jejich esencemi úspû‰nû

léãil své pacienty. V roce 1930 zanechal
své práce lékafie v Lond˘nû a vûnoval se
vyhledávání dal‰ích rostlin ve Walesu,
dokud nenalezl celkem 38 esencí z kvûtin,
kefiÛ a stromÛ, s jejichÏ pomocí bylo pod-
le jeho názoru moÏné vyrovnat v‰echny
du‰evní stavy, které pozoroval. Bachovy
kvûty pocházejí z divoce rostoucích neje-
dovat˘ch rostlin, které neobsahují Ïádné
faramakologicky úãinné látky.

Kvûty jsou pfiipravovány
speciálním zpÛsobem
Speciálním postupem pfii pfiípravû tûchto
kvûtÛ (takzvaná sluneãní a varná metoda)
jsou energetické vzorce rostlin pfiená‰eny
do vody, která je skladována ve speciál-
ních strukturách krystalicko-tekuté ãásti
vody. Tyto struktury naz˘váme cluster

(skupinové). S dne‰ními v˘zkumn˘mi
metodami prozatím nemáme uspokojivé
vysvûtlení pro pÛsobení Bachov˘ch kvû-
tÛ. Ale jedno je jisté: PÛsobí. 
Pfiidáním Bachov˘ch kvûtov˘ch esencí
jsou organismu, kter˘ se dostal do dis-
harmonie, dodávány energetické vzorce,
s nimiÏ mÛÏe organismus vstoupit do
rezonance. Nejsou ordinovány na urãité
obtíÏe, ale na negativní nálady a charak-
terové vlastnosti, jeÏ vedly k propuknutí
nemoci. Terapie Bachov˘mi kvûty slouÏí
k tomu, abychom se nauãili konstruktiv-
nû zacházet s pfiechodnû se projevujícími
negativními du‰evními stavy. Dlouho-
dob˘m cílem této terapie je du‰evní har-
monie. Od toho se nepfiímo odvíjí vy‰‰í
odolnost vÛãi vnûj‰ím vlivÛm. Tûlu vlast-
ní léãivé síly zÛstávají stabilní.
Pfii lehãích poruchách je tato terapie
vhodná pro uÏití samotn˘m majitelem
zvífiete. Pokud v‰ak problémy trvají del‰í
dobu, mûl by se majitel neprodlenû
obrátit na odborníka. Tûlesná onemoc-
nûní, somatické poruchy si Ïádají také
veterinární podporu. 
Pfiedpokladem úspûchu pfii pouÏívání
Bachov˘ch kvûtÛ jsou také odpovídající
drÏení a krmení zvífiete stejnû jako uvol-
nûné prostfiedí prosté napûtí. Svou roli
hraje také pozitivní postoj majitele k tera-
pii. Úãinnost léãby mÛÏe b˘t blokována
negativním postojem majitele. To ostatnû
neplatí jen pro terapii Bachov˘mi kvûty!
Není snad ani moÏné dostateãnû zdÛraz-
nit tento základní pfiedpoklad úspû‰né
kvûtové terapie. KoneckoncÛ se nejedná
o zázraãn˘ v‰elék. 

Co kvûty dokáÏou, a co ne 
Pokud je napfiíklad aktivní, pohybliv˘
nûmeck˘ ovãák nucen vût‰inu ãasu trávit
v dvoupokojovém bytû a ven je vyvádûn
jen dvakrát tfiikrát dennû, Bachovy kvûty
rozhodnû nepomohou spoutat jeho neu-
volnûnou energii, takÏe bude i nadále
niãit vûci nebo zÛstane agresivním. Zvífie,
které potfiebuje hodnû pohybu, se pro-
stfiednictvím kvûtÛ rozhodnû nepodafií
pfiedûlat na flegmatika. A z nûÏného tvo-
ra kvûty neudûlají dominantního násilní-
ka ani bojového psa. 
Také nesná‰enlivost na nûkteré potraviny
by se mohla projevit zmûnou chování.
Pfiedstavme si zvífie, které má trvale nepfií-
jemn˘ pocit v oblasti Ïaludku nebo stfiev.
Není pochopitelné, Ïe zaãne provádût
obranné pohyby, jakmile mu sáhneme na
bfiicho nebo ho chceme zvednout? To si
musíme objasnit, protoÏe ani v tomto
pfiípadû nemohou b˘t Bachovy esence
jedin˘m léãebn˘m prostfiedkem k fie‰ení
celého problému. 

Dub, z nûhoÏ je vyrábûn Oak.

Buk, z nûhoÏ je vyrábûn Beech.

Modfiín pomáhá ustra‰en˘m a nejist˘m
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?
„Když mám hlad,

jdu do zahrady
a utrhnu

si jablko; když
mám strach,

vezmu si
dávku Mimulusu.“

Edward Bach

Beech pomáhá zvífiatÛm k vût‰í flexibilitû

Dub pomáhá stateãn˘m zvífiatÛm
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Na tomto místû bych chtûl vyprávût
mal˘ pfiíbûh jedné fenky. Tato kfiíÏená
fenka Ïila u jisté rodiny s dûtmi spolu
s dal‰ím psem. Trpûla ustaviãn˘m zvra-
cením. Nápadné bylo, Ïe mimo domov
se jí vedlo lépe. Îádná terapie nepomá-
hala. Z hlediska klasické medicíny byla
dobfie zaopatfiena, del‰í dobu se léãila
také homeopaticky. Pfiesto se fence její
stavy stále vracely. Po dlouhém intenziv-
ním rozhovoru s majitelkou se fenãin
problém ozfiejmil. Îila v neustálém
napûtí podmínûném momentální rodi-
nou situací. Jedinou správnou terapií
mohlo b˘t uvolnûní tohoto napûtí. Prob-
lém si neÏádal veterinární terapii. Maji-
telé vzali problémy své fenky do vlast-
ních rukou a ve svém domácím
prostfiedí zmûnili fiadu vûcí vãetnû toho,
Ïe si ujasnili a zklidnili vzájemné vztahy.
Fence se spontánnû zaãalo dafiit lépe.
Byla podpofiena Bachov˘mi kvûty, aby se
sama mohla vymezit a aby se nauãila fle-
xibilnû reagovat na zmûny situace. Od té
doby se jí vede dobfie.
MoÏná to pÛsobí trochu moc jednodu‰e,
ale ve skuteãnosti to tak jednoduché
není. Psi jsou velmi emocionální zvífiata,
která pfiesnû vnímají na‰e záchvûvy
a podle svého charakteru jimi více nebo
ménû trpí, stejnû jako nûkteré dûti.

Bachovy kvûty jsou 
úspû‰nû pouÏívány, kdyÏ 
do rodiny pfiibude nov˘ ãlen
Do rodiny pfiijde nov˘ ãlen. MÛÏe to b˘t
dûdeãek nebo babiãka, ktefií uÏ nejsou
schopni postarat se sami o sebe. MÛÏe to
b˘t nové zvífie: buì stejného druhu, nebo
jiného, mÛÏe to b˘t také radostná událost
v podobû novû narozeného dítûte. 
To je pro zvífie úplnû nová Ïivotní situa-
ce. Psi coby smeãková zvífiata velmi
potfiebují mít ve „své" smeãce své pevné
místo. Pokud pfiijde dal‰í „ãlen smeãky",
musí pes hájit svoje místo, coÏ mÛÏe vést
ke zmûnám chování. Bachov˘mi kvûty
mÛÏeme psa nebo fenu podpofiit v tom,
aby zase na‰li své pevné místo. Cílenû
zvolené Bachovy kvûty pomohou zvífieti
pruÏnû se vyrovnat s novou situací. Pod-
pofií harmonické souÏití ãlovûka a zvífiete
bez stresÛ. 

Bachovy kvûty podporují
dlouhodobé léãebné procesy
Bachovy esence pomáhají vyrovnat se
pfiedev‰ím s déletrvajícími nemocemi.
KoneckoncÛ není jednoduché agilnímu
psu vysvûtlit, Ïe pfiechodnû nebude smût
fiádit na louce se sv˘mi ãtyfinoh˘mi kum-
pány, protoÏe má zlomenou nohu. Aby-
chom tûmto pacientÛm pomohli lépe

pfiekonat tuto Ïivotní fázi, podpofiíme
léãebn˘ proces Bachov˘mi kvûty. 
Zvífiata z útulkÛ, která za sebou mají nej-
rÛznûj‰í rány osudu, jsou ãasto bojácná
a nedÛvûfiivá. Mnohá vykazují nejrÛznûj‰í
odchylky od normálního chování. Buì se
úplnû stáhnou do sebe, nebo jsou hype-
raktivní a nelze je uklidnit, pfiípadnû vyjí
a ‰tûkají, kdyÏ jsou ponechána o samotû.
Nûktefií psi (ale i fenky) dokonce rozklá-
dají zafiízení bytu nebo nûkteré pfiedmûty
na prvoãinitele (tfieba boty nebo obleãe-
ní). BohuÏel ne kaÏd˘ pes mÛÏe svého
majitele doprovázet na pracovi‰tû, a mûl
by se tudíÏ nauãit zÛstávat sám. V tûchto
pfiípadech mohou esence vhodn˘ch kvû-
tÛ vykonat dobré sluÏby. Tato zvífiata
ov‰em vyÏadují hodnû zku‰eností, citliv˘
pfiístup a spoustu trpûlivosti. 
U psÛ z útulkÛ se ãasto nepodafií vyrov-
nat jejich psychiku pouh˘m podáváním
Bachov˘ch kvûtÛ. Podstatnou roli hrají
také sebejist˘, ale chápav˘ pfiístup ze

strany ãlovûka a dÛsledné vedení a v˘cho-
va. Samozfiejm˘m pfiedpokladem jsou
odpovídající zpÛsob drÏení a v˘Ïivy jakoÏ
i uvolnûné sociální prostfiedí. Dal‰í pod-
pÛrná opatfiení pro tato zvífiata poskytne
homeopatie a kineziologie zvífiat (o nichÏ
jsme psali jiÏ dfiíve).

Kapky první pomoci 
(Rescue Tropfen) pomáhají
v akutních pfiípadech 
Dobr˘m zaãátkem pro pouÏívání Ba-
chov˘ch kvûtÛ je pouÏívání kapek první
pomoci (Rescue - Tropfen). Jedná se
o hotovou smûs jednotliv˘ch Bachov˘ch
kvûtÛ: Star of Betlehem, Rock Rose,
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Pfiehled Bachov˘ch kvûtÛ: 
â. 01: Agrimony/fiepík:
Zdánlivá harmonie. Pes se
navenek projevuje pozitiv-
nû, aktivnû a ‰Èastnû. Ale
uvnitfi to vypadá úplnû
jinak. 

â. 02: Aspen/osika: KdyÏ
se zvífie chvûje nevysvûtli-
teln˘m, neurãit˘m stra-
chem jako osika. 

â. 03: Beech/buk lesní:
Tento kvût psu pomáhá
flexibilnû se vyrovnávat
s rÛzn˘mi situacemi, stát
se tolerantnûj‰ím, akcep-
tovat vûci tak, jak pfiichá-
zejí.

â. 04: Centaury/zemûÏluã:
Zvífie se nechá utlaãovat,
má slabou vÛli a snaÏí se
v‰em vyhovût.

â. 05: Cerato/Ceratostig-
ma: Nedostateãné sebevû-
domí, nejistota a neroz-
hodnost jsou klíãov˘mi
symptomy pfii volbû této
esence.

â. 06: Cherry Plum/slíva
tfie‰Àová: Nekontrolované
v˘buchy temperamentu,
pfiehnané reakce, nescho-
pnost ovládat své chování.

â. 07: Chestnut Bud/-
v˘honky jírovce: Opakova-
nû dûlá stejné chyby, ne-
pouãí se ze zku‰eností.

â. 08: Chicory/ãekanka
obecná: Stfiedové postave-
ní. Psi se trvale pokou‰ejí
na sebe upozornit. 

â. 09: Clematis/bíl˘ pla-
mének: Sní s otevfien˘ma
oãima, nevûnuje dostateã-
nou pozornost okolnímu
svûtu.

â. 10: Crab Apple/planá
jabloÀ: Zvífiata se ve své
kÛÏi necítí dobfie. Proãi‰-
Èovací kvût.

â. 11: Elm/jilm: Zvífie se
momentálnû necítí na
úkoly, které pfied ním jsou.
Je pfietaÏené, vyãerpané,
a proto nejisté.

â. 12: Gentian/hofiec: Pso-
vi/fenû lze snadno vzít od-
vahu, jsou nedÛvûfiiví,
a proto nejistí.

â. 13: Gorse/kruãinka: Zví-
fie je rezignované, nedo-
stává se mu sil, je skeptic-
ké a bez nadûje do
budoucna. 

â. 14: Heather/skotsk˘
vfies: Postavení ve stfiedu.
Zvífiata jsou dotûrná a ori-
entovaná na sebe sama.

â. 15: Holly/cesmína: Îár-
livost, agrese, nekontrolo-
vané reakce. 

â. 16: Honeysuckle/zi-
molez: Psi setrvávají
v minulosti, nejsou schop-
ni se vyrovnat s nov˘mi
situacemi.

â. 17: Hornbeam/habr
obecn˘: Unaven ,̆ bez ene-
rgie, matn ,̆ s nedostat-
kem podnûtÛ.

â. 18: Impatiens/net˘kav-
ka: Netrpûlivost, hyperak-
tivita, pfiehnané reakce.

â. 19: Larch/modfiín: Ne-
smûlost, nejistota, nedo-
statek sebevûdomí.

â. 21: Mustard/divoká
hofiãice: Smutek a poraÏe-
nectví ve fázích.

â. 22: Oak/dub: Stateãné
pracovní zvífie svûdomitû
pracuje dál navzdory vy-
ãerpání.

â. 23: Olive/oliva: Úbytek
tûlesn˘ch a du‰evních sil,
vyãerpání.

â. 24: Pine/skotská boro-
vice: Pfiehnanû oddan˘
a provinil ,̆ jako by mûl
‰patné svûdomí.

â. 25: Red Chestnut/ãer-
ven˘ ka‰tan: Pfiehnaná
starostlivost a péãe o jiné
lidi nebo zvífiata.

â. 26: Rock Rose/Ïlutá rÛ-
Ïe: Strach, tûlesná i du-
‰evní panika. 

â. 27: Rock Water/voda
z léãiv˘ch pramenÛ: Str-
nulé vzorce chování, nefle-
xibilita.

â. 28: Scleranthus/chme-
rek: Nevyrovnanost, kolí-
sání nálad. 

â. 29: Star of Bethle-
hem/okoliãnat˘ snûdek:
Ke zpracování du‰evních
a tûlesn˘ch snÛ. 

â. 30: Sweet Chestnut/-
jedl˘ ka‰tan: Nejhlub‰í
zoufalství, bezv˘chod-
nost, sebeobûtování.

â. 31: Vervain/spor˘‰
lékafisk˘: Pfiehnaná horli-
vost, silná vÛle, rozen˘
vÛdce, pfiehnané nad‰ení.

â. 32: Vine/vinná réva:
Touha ovládat, dominan-
ce, ctiÏádostivost, „tyran"

â. 33: Walnut/vla‰sk˘
ofiech: Znejistûní pfii zmû-
nû Ïivotní situace. 

â. 34: Water Violet/-
Ïebratka bahenní: Samo-
táfi, hrdost, pfievaha, zdán-
livû nepfiístupn .̆

â. 35: White Chestnut/-
bíl˘ ka‰tan: Nesoustfie-
dûnost, vnitfiní neklid, na-
pûtí, nevyrovnanost.

â. 36: Wild Oat/oves hlu-
ch˘: Nespokojenost, nuda,
náladovost, nedostateãná
vytrvalost.

â. 37: Wild Rose/‰ípko-
vá rÛÏe: Nezúãastnûnost,
ztráta energie, nezájem,
vnitfiní úkol.

â. 38: Willow/Ïlutá vrba:
·patná nálada, nedÛvûfii-
vost, rychle se urazí, 
zahofikl˘ a rozmrzel .̆

â. 39: Rescue – Trop-
fen/kapky první pomoci:
Tûlesné i du‰evní stavy
vyÏadující okamÏitou po-
moc. 
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Impatiens, Cherry Plum a Clematis. Kap-
ky první pomoci lze pouÏít vÏdy, kdyÏ se
zvífie ocitne v nouzové situaci:
● jako první pomoc pfii 

nehodû majitele,
● po rvaãce (rány od kousnutí 

je poté tfieba odbornû 
lékafisky o‰etfiit),

● pfii strachu z jízdy autem,
● pfii strachu z veterinárního lékafie,
● pfii strachu z boufiky,
● pfii strachu z ohÀostrojÛ 

a bujar˘ch oslav.

Kapky lze dát na ãelo
Dvû aÏ tfii kapky Rescue lze dát pfiímo na
pysky. Ov‰em zvífiata nemají ráda alko-
hol. RovnûÏ je moÏné nakapat kapky na
ãelo a rozetfiít. V akutních pfiípadech je
vÏdy moÏné opakování bûhem krátké
doby. Tyto kapky by se v‰ak nemûly podá-
vat v del‰ím ãasovém úseku. Zvykov˘
efekt by mohl jejich úãinek sniÏovat.
Trvání léãby je u akutních nemocí nebo
mal˘ch poruch asi 4 t˘dny.
Chronická onemocnûní nebo jiÏ del‰í
dobu trvající poruchy chování si Ïádají
dlouhodobou podporu. NeÏ se zvífie

dostane do vyrovnaného stavu, mÛÏe to
trvat ãtyfii t˘dny, ale také rok. Je tfieba

opakovanû urãovat pfiíãiny, protoÏe
potlaãované symptomy se mohou znovu
objevit v dÛsledku terapie a je také tfieba
pfiezkou‰et úãinnost jednotliv˘ch kvûtÛ.
Vzácnûji se dostavují takové reakce, jako
jsou prÛjem, zv˘‰ená potfieba spánku,
intenzivní sny nebo neklid. Normálnû
tyto symptomy po dvou aÏ tfiech dnech
odezní. Pokud tomu tak nebude, je zapo-
tfiebí provést nov˘ test. 
Velmi dobr˘m doplnûním Bachov˘ch
kvûtÛ je homeopatie. Pokud máme
správnû zvolit vhodné kvûty, je v‰ak tfie-
ba se v nich uÏ trochu vyznat. Esence
nikdy nemÛÏe pomoci, pokud je pouÏita
nevhodnû! Ostatnû dnes uÏ existuje
pestrá nabídka pfiíslu‰né literatury
o Bachov˘ch kvûtech. 
Pokud se mi podafiilo vzbudit vá‰ zájem,
jste zváni k tomu, abyste se do nich
zaãetli a seznámili se s Bachovou kvûto-
vou terapií dÛkladnûji. 
KdyÏ budete vybaveni dostateãn˘mi
vûdomostmi, budete schopni je pfii mír-
nûj‰ích poruchách chování sami úspû‰nû
ordinovat! Pfieji vám pfii tom mnoho
úspûchÛ!

A. Dombergová
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Pohovka pro Bella?

Pfiíbûh
Fenka jménem Pipp byla tfiikrát
napadena velk˘m psem. Od té 
doby ji ostatní psi povaÏují za fúrii. 
Opakovanû se v praxi setkáváme se
psy, ktefií mají strach z jin˘ch zvífiat
a/nebo z lidí. âasto to zpÛsobily
nepfiíjemné zku‰enosti, které má 
zvífie za sebou. Pipp je velmi veselá,
pozorná fenka, klidná a zdrÏenlivá.
Pokud se ov‰em do její blízkosti
dostane jin˘ pes, stává se z ní fúrie.
Poté, co byla potfietí napadena 
velk˘m psem, se chová podle 
hesla: nejlep‰í obranou je útok!
Pro Pipp byla pfiipravena smûs kvûtÛ
sestávající ze Star of Bethlehem,
Aspen, Mimulus, Larch a Beech.
I nadále, stejnû jako pfiedtím, je sice
nedÛvûfiivá a zdrÏenlivá vÛãi jin˘m
psÛm a jde jim radûji z cesty. Ale ke
spontánním útokÛm z její strany uÏ
nedochází. Pipp dostává i dále jako
podporu Bachovy kvûty, ov‰em jiÏ
v trochu pozmûnûném sloÏení.

I NZERCE
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