
ZOZNAM ORIGINÁLNYCH BACHOVÝCH ESENCIÍ A PRODUKTOV

 
1. Agrimony (Repík). Pre tých, čo skrývajú svoju problémy a stiesnenosť za usmievavú, veselú tvár.

2. Aspen (Topoľ). Na nevysvetliteľné obavy, nervozitu.

3. Beech (Buk). Pre tých, čo niečo neznášajú (alergie) a sú veľmi kritickí, nevidia pekné stránky života, ľudí, vecí.

4. Centaury (Zemežlč). Pomáha tým, čo nevedia povedať nie, dajú sa ľahko zmanipulovať, nevedia požiadať o pomoc.

5. Cerato (Rohoblizník). Pre tých, čo pochybujú o svojej schopnosti správne odhadnúť situáciu.

6. Cherry Plum (Slivka). Na hlboké zúfalstvo, obavy zo straty sebakontroly. 

7. Chesnut Bud (Púčík pagaštana). Tým, čo sa nevedia poučiť zo svojich skúseností, robia stále tie isté chyby, nedostatočná učenlivosť.

8. Chicory (Čakanka). Tým, ktorí sú až príliš starostliví, lipnú s prehnanou starostlivosťou najmä na tých, ktorých majú radi, obetujú sa a očakávajú 
vďačnosť.

9. Clematis (Plamienok). Na nepozornosť, zasnenosť, roztržitosť, únik pred  realitou do fantázie.

10. Crab Apple (Planá jabloň). Na zlý pocit zo seba, pocit nečistoty. Prečisťuje organizmus.

11. Elm (Brest). Tomu, kto je zavalený priveľkou záťažou a bojí sa, že to nezvládne. 

12. Gentian (Horček). Na skľúčenosť , depresiu zo známych dôvodov.

13. Gorse (Útesovec). Na pesimizmus, beznádej, strata viery a dôvery.

14. Heather (Vres). Na veľavravnosť, veľká potreba hovoriť len o sebe.

15. Holly (Cezmína). Na návaly podozrievavosti, žiarlivosti, zlosti a nenávisti.

16. Honeysuekle (Zimolez). Tým, čo žijú v spomienkach na minulosť, prepadá ich nostalgia, túžba po domove.

17. Hornbeam (Hrab). Na mentálnu únavu zo stereotypu, pocity “pondelkového rána".

18. Impatiens (Netýkavka). Na netrpezlivosť, nervozitu popudlivosť, napätie, prudké reakcie.

19. Larch (Smrekovec). Na nedostatok sebadôvery, pocit podradnosti a strach zo zlyhania.

20. Mimulus (Čarodejka). Na strach zo známych vecí (zubár, skúška, tma a pod.), hanblivosť, bojazlivosť.

21. Mustard (Horčica). Bezdôvodný smútok, depresia, melanchólia.

22. Oak (Dub). Pre tých, čo príliš statočne bojujú a prekonávajú prekážky aj keď už nevládzu, vyčerpaní bojovníci.

23. Olive (Oliva). Na celkovú únavu, vyčerpanosť, nedostatok energie. 

24. Pine (Borovica). Pri pocitoch viny aj za chyby  iných, neustále sebaobviňovanie z niečoh

25. Red Chestnut (Červený gaštan). Tomu, kto sa príliš obáva, 

že sa jeho drahým niečo prihodí, neustály strach o blízkych, keď nie sú doma. 

26. Rock Rose (Devätorník). Pre toho, kto je znenazdania vystrašený, prepadá panike, desivé sny.

27. Rock Water (Voda z liečivých prameňov). Je na seba príliš náročný, nespokojný so svojimi výkonmi, prílišné sebazaprenie, sebaprekonávanie.

28. Scleranthus (Sklerant ). Na neistotu, nerozhodnosť, vrtkavosť, na častú zmenu nálady.

29. Star of Bethlehem (Bledavka). Pri následkoch šokujúcich udalostí, preľaknutí, po nehodách, úrazoch a pod.

30. Sweet Chesnut (Gaštan jedlý). Na úplné zúfalstvo, hraničné situácie, napríklad strata milovanej osoby, existenčné problémy a pod.

31. Vervain (Železník). Na prílišné nadšenie, horlivosť, hyperaktivitu, fanatické presviedčanie.

32. Vine (Vinič). Na neústupnosť, neprispôsobivosť, silnú potrebu mať všetko pod kontrolou, nedostatok prirodzenej autority.

33. Walnut (Vlašský orech). Pri prekonávaní životných zmien (puberta, rozvod, nové alebo nepriaznivé prostredie). 

34. Water Violet (Perutník). Hrdosť,  ťažké nadväzovanie bližších vzťahov, izolácia od ostatných, samota. 

35. White Chesnut (Biely gaštan). Na neodbytné neželané myšlienky, mentálne preťaženie vnútornými dialógmi.

36. Wild Oat (Stoklas). Na nespokojnosť z neschopnosti vybrať si životnú dráhu, nevedia, čo chcú, stále sa hľadajú. 

37. Wild Rose (Planá ruža). Na ľahostajnosť, nezáujem rezignáciu, apatiu.

38. Willow (Vŕba). Na tichú zlosť,  zatrpknutosť, nevrlosť, negativizmus, uhundranosť.

39. Rescue Remedy (Krízová esencia). Kombinácia Cherry Plum, CIematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem. Pre prípady prvej pomoci, 
upokojuje v situáciách popísaných nižšie.

 



ZVLÁŠTNE PRÍPRAVKY

 
RESCUE REMEDY, kvapky, 20ml, 10ml  alebo sprej 

Krízová esencia. Esencia z piatich kvetov na zvládnutie vypätých, stresových situácií. Obsahuje lmpatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock 
Rose, Clematis. Krízová esencia pomáha bezprostredne čeliť situáciám, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť a angažovanosť, pri veľkom psychickom 
strese, pri náhlych traumách a stratách alebo i pri hlbších partnerských krízach (dôležitá návšteva Iekára, náročná skúška, rozvod, strata zamestnania, 
a pod.).

RESCUE NIGHT, kvapky, sprej, kapsule

Na dobrý spánok. Obsahuje výťažky kvetov v krízovej esencii plus esenciu White Chestnut (Biely gaštan).

RESCUE KIDS, kvapky pre deti

Krízová esencia nielen pre deti. Neobsahuje alkohol.

RESCUE PETS, kvapky pre zvieratá

Krízová esencia pre zvieratá. Neobsahuje alkohol.

RESCUE CREAM,  30g

Krízový krém má hojivé, zjemňujúce, zvláčňujúce a hydratačne účinky. Obsahuje výťažky kvetov v krízovej esencii plus esenciu Crab Apple (Plané 
jablko).

RESCUE  pastilky,  50g

Pastilky obsahujúce krízovú esenciu s príchuťou pomaranča, brusníc alebo čiernej ríbezle. Vhodné najmä pre deti. Neobsahujú cukor ani alkohol.

RESCUE žuvačky

Žuvačky obsahujúce krízovú esenciu s príchuťou pomaranča.  Neobsahujú cukor ani alkohol.

email: bachovky.astrolog@gmail.com

www.bachovaterapia-astrologia.sk
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