
tehdy, po nûkolika
letech, kdy se, jak
sám fiíká, motal
v kruhu, mu zásadnû

pomohla jedna brnûnská
léãitelka a Bachovy kvûty.
Îivot se mu pr˘ neuvûfiitelnû
zmûnil k lep‰ímu a promûna
to byla natolik zásadní, Ïe
ovlivnila i jeho dal‰í profesní
smûfiování. Ladislav Tich˘ se
sám stal léãitelem a uÏ
patnáct˘m rokem se snaÏí
pomáhat ostatním. Lidem,
i zvífiatÛm. A také psÛm.
Sám sebe definujete jako
„pfiírodního terapeuta“.
Co konkrétnû si pod tím
máme pfiedstavit?
V pfiírodní terapii, nebo
pfiesnûji fieãeno v „alternativní
medicínû“, jsou pouÏívány
úãinné a provûfiené postupy,
které ãásteãnû nahrazují ãi
doplÀují standardní lékafiskou
péãi. Jsou to metody, které
ãasto ve své bûÏné praxi
pouÏívají i lékafii. Jedná se
napfiíklad o Bachovu kvûtovou
terapii, homeopatii,
aromaterapii, reflexní terapii,
kineziologii a dal‰í metody.
Lidé, ktefií mají vlastní nebo
odborné vzdûlání a praxi
v pouÏívání tûchto metod, ale

nemají standardní lékafiské
vzdûlání, se v‰eobecnû
(celosvûtovû) oznaãují jako
„pfiírodní terapeuté“. Mnoho
lidí trpících napfiíklad
chronick˘mi nemocemi, na
které tzv. „‰kolská“ medicína
nemá úãinné prostfiedky,
vyhledává sluÏby pfiírodních
terapeutÛ právû z toho
dÛvodu, Ïe hledají alternativu
k bûÏné lékafiské péãi, která
nûkdy nabízí i prostfiedky
spí‰e zdraví ‰kodlivé neÏ
prospû‰né. Jedná se napfiíklad
o chemické léky s velice
negativními vedlej‰ími úãinky,
supresivnû pÛsobící
psychofarmaka, synteticky
vyrábûné hormonální léky atd.
V oblasti zdravotní péãe pro
zvífiata jsou podobné
problémy jako u lidsk˘ch
pacientÛ. Zvífiata b˘vají ãasto
léãena supresivnû, chemick˘mi
léky, mnoho veterinárních
lékafiÛ prakticky nefie‰í
psychologické stavy a pfiíãiny
fiady onemocnûní u zvífiat
a rutinnû léãí nemoci stejn˘mi
léky bez ohledu na okolnosti
vzniku onemocnûní nebo
jedineãnou povahu jedince.
Moderní klasická medicína je
ale nezastupitelná pfiedev‰ím

v oblasti akutní medicíny,
v diagnostice, chirurgii,
stomatologie apod. Já osobnû
si práce poctiv˘ch lékafiÛ
s otevfienou myslí
a schopností se stále uãit nové
vûci velice váÏím a respektuji
téÏ jejich bravurní zvládání
sloÏit˘ch technologick˘ch
zafiízení. Pokud nûkdy
v budoucnu dojde ke skuteãné
a upfiímné spolupráci lékafiÛ
a pfiírodních terapeutÛ, bude
lidem i zvífiatÛm poskytována
opravdu komplexní
a holistická (celostní)
zdravotní péãe. To by
samozfiejmû pfiineslo velik˘
uÏitek v‰em trpícím bytostem
– lidsk˘m i tûm zvífiecím.
Vûfiím, Ïe jiÏ brzy pfiijde doba,
kdy se poznatky moderní
lékafiské vûdy propojí
s bohatou praxí a znalostmi
pfiírodních terapeutÛ, ‰amanÛ,
bylináfiÛ a intuitivních léãitelÛ
pro blaho nás v‰ech.
Vûnujete se lidem stejnû jako
zvífiatÛm. V ãem je pfii léãení
rozdíl a co je naopak stejné?
Zvífiata, podobnû jako lidé,
trpí ãasto stresem, náhl˘mi
zmûnami nálad nebo

depresemi. Mnohé z tûchto
potíÏí jim zpÛsobuje blízk˘
a velice intenzivní vztah
k nám lidem. âasto na sebe
berou na‰e vlastní emoãní
disharmonie, negativní

my‰lenkové koncepty
a problematické, navyklé
zpÛsoby chování. Jejich
pfiirozené instinkty, spontánní
reakce a svébytnost jsou tím
v mnoha pfiípadech potlaãeny
tak, Ïe u nich ãasto dochází
k onemocnûní. V terapii zvífiat
se vûnuji, ãasto i ve spolupráci
s veterinárními lékafii, v‰em
zvífiecím pacientÛm, pro které
se jejich majitelé rozhodli
pouÏít prostfiedky alternativní
medicíny. Jedná se pfiedev‰ím
o pouÏití Bachov˘ch
kvûtov˘ch esencí, jeÏ mají
pfiím˘ harmonizující
a hlubok˘ úãinek na psychiku,
dále homeopatii, jejíÏ
pÛsobení lze aplikovat na
prakticky v‰echny druhy
onemocnûní, zejména
chronick˘ch, a téÏ se mi
v praxi osvûdãilo pouÏití
vybran˘ch prostfiedkÛ
z aromaterapie, kde jsem
zaznamenal dobré v˘sledky
hlavnû pfii léãení koÏních
onemocnûní, se kter˘mi si
veterináfii mnohdy nevûdí
rady. Jedná se o nejrÛznûj‰í
problémy s vypadáváním
srsti, dermatofytózy typu
Microsporum canis apod.,
kde je veterinární péãe
omezena pfiedev‰ím na
pouÏívání vakcín, ãasto
s malou nebo Ïádnou
úãinností.
Zde se u nûkter˘ch m˘ch
zvífiecích pacientÛ ukázalo
jako velice úãinné fie‰ení
pouÏití homeopatick˘ch
nosod (pozn. red.: Nosody
jsou homeopaticky
zpracované látky z nemocn˘ch
tkání a sekretÛ, bakterií, virÛ
a plísní, v kombinaci
s urãit˘mi druhy
antimykózních esenciálních
olejÛ nafiedûn˘ch v nosném
rostlinném oleji).
S ãím v‰ím se na vás
lidé se psy obracejí?
Lidé mû nav‰tûvují se sv˘mi
zvífiecími spoleãníky
v pfiípadech, kdy se standardní
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veterinární péãe ukazuje jako
nedostateãná nebo málo
úãinná. Já se vÏdy u lidí
i zvífiat zamûfiuji pfiedev‰ím na
du‰evní stránku, kde je
nejãastûji pfiíãina zdravotních
potíÏí jiÏ projeven˘ch ve
fyzickém tûle. Zde se ukázalo
pouÏití systému Bachovy
kvûtové terapie, hlavnû
u zvífiat, jako vhodná základní
metoda a pak v pfiípadû
potfieby následují dal‰í
postupy, zejména homeopatie
a dále aromaterapie
a fytoterapie. VyváÏenou
a vhodnou kombinací tûchto
metod lze docílit velice
dobr˘ch v˘sledkÛ a ãasto
i rychlého odstranûní
zdravotních potíÏí ãi
onemocnûní. U zvífiat je
proces terapie ménû
komplikovan˘ neÏ u lidí.
Zvífiata reagují na úãinek
pfiírodních preparátÛ velice
citlivû a ãasto se zbaví sv˘ch
potíÏí bûhem velmi krátké
doby. Je to samozfiejmû dáno
i tím, Ïe jejich mentální
systém není tak komplikovan˘
a zatíÏen˘ jako u nás lidí
a také Ïe nikdy netrpí
pfiedsudky ãi pochybnostmi
o v˘sledku terapie.
Nejzajímavûj‰í pfiípady ze své
praxe se chystám zvefiejnit
v ãasopise Svût psÛ.
Bylo jiÏ zmínûno, Ïe
dÛleÏitou souãástí va‰í léãby
je vyuÏívání Bachovy kvûtové
terapie. MÛÏete struãnû
vysvûtlit, o co jde?
Zde bych se nejprve rád zmínil
o jejím objeviteli, anglickém
lékafii Edwardu Bachovi
(1886–1936). Byl to ãlovûk
velice duchovnû zaloÏen˘
a neobyãejnû senzitivní. UÏ od
dûtství velmi miloval pfiírodu
a ãasto v ní pob˘val. VÏdy
touÏil pomáhat druh˘m lidem
a to bylo zfiejmû dÛvodem,
proã se rozhodl pro studium
medicíny. JiÏ v sam˘ch
poãátcích své lékafiské kariéry
si Edward Bach pov‰iml, Ïe se
tehdej‰í lékafiská vûda
vûnovala více léãení nemocí
neÏ ãlovûku samotnému.
Intuitivnû a správnû vycítil, Ïe
za nemocemi jiÏ projeven˘mi
ve fyzickém tûle se skr˘vají
pfiíãiny v jemnûj‰ích
strukturách energetického
systému ãlovûka ãi zvífiete.

Jeho genialita spoãívala ve
zpÛsobu, jak˘m nacházel ve
volné pfiírodû mezi mnoha
druhy rostlin právû ty
nejúãinnûj‰í pro léãení
a harmonizaci psychiky, a také
ve zpÛsobu, jak˘m z tûchto
rostlin vyrábûl kvûtové esence.

U rostlin, u nichÏ objevil
v˘razné léãivé úãinky, zprvu
nelze poznat jejich vnitfiní
kvalitu. Nûkteré z nich jsou
uÏívány také ve fytoterapii, ale
v jiné formû. Dal‰í byly
doposud oznaãovány jako
plevel. V˘znamn˘ je fakt, Ïe
se jedná vesmûs o nejedovaté
druhy rostoucí ve volné
pfiírodû, tedy nekultivované
ãlovûkem. To je zásadním
pfiedpokladem jejich léãivého
úãinku.
Dal‰ím pozoruhodn˘m
faktorem je metoda, jakou
pouÏíval k uvolnûní léãivé
sloÏky z tûchto rostlin.
Nejprve ‰etrn˘m zpÛsobem,
bez pfiímého dotyku
s pokoÏkou ruky, uvolnil
okvûtní lístky urãité rostliny
a vloÏil je do nádoby s ãistou
pramenitou vodou. Nádobu
naplnil kvûty tak, Ïe zakryly
celou hladinu, a vystavil je na
nûkolik hodin pfiímému
sluneãnímu pÛsobení. U tûch
druhÛ, které kvetou v dobû,
kdy sluneãní svit není tak
intenzivní, pouÏíval metodu
vafiení. Vodu s v˘luhem neboli
esencí z kvûtÛ preparoval
alkoholem a rozdûlil do
zásobních lahviãek. Tyto
matefiské esence v zásobních
lahviãkách dále urãit˘m
zpÛsobem fiedil a kombinoval
s jin˘mi esencemi tak, jak to
vyÏadoval zdravotní stav jeho
pacientÛ.

Edward Bach v prÛbûhu svého
v˘zkumu objevil a popsal
úãinek celkem 38 kvûtÛ
a rozdûlil je dále do skupin
podle základních témat
zpÛsobujících negativní
naladûní u ãlovûka a téÏ
– samozfiejmû v ménû
komplikované podobû
– i u zvífiat.
Edward Bach zjistil, Ïe
odstranûním negativních
my‰lenkov˘ch konceptÛ
docházelo ãasto i ke
spontánnímu, rychlému
vyléãení nûkter˘ch nemocí, jeÏ
se uÏ projevovaly ve fyzickém
tûle. Na sklonku Ïivota pfiedal
svÛj kvûtov˘ léãebn˘ systém
kolegÛm a oznaãil jej za
kompletní a uzavfien˘. Systém
obsahuje pfiesn˘ návod pro
v˘robu, fiedûní a pouÏívání
esencí. V souãasné dobû
pouÏívá Bachovy kvûtové
esence ve své praxi mnoho
terapeutÛ, lékafiÛ
a psychologÛ po celém svûtû.
Není snadné uspokojivû
popsat a vysvûtlit pÛsobení
Bachov˘ch esencí a téÏ
homeopatie. Poslední

hypotézy i potvrzené teorie
z oblasti molekulární chemie,
informatiky, kybernetiky
a psychoimunologie existují
jiÏ také pro vysvûtlení
úãinnosti Bachov˘ch esencí,
homeopatik a jin˘ch
prostfiedkÛ tzv „informativní
medicíny“. Zájemce o tuto
problematiku musím pro
ob‰írnost tématu a ãetnost
nejrÛznûj‰ích studií odkázat
na zdroje napfiíklad na
internetu. Zjednodu‰enû lze
u Bachov˘ch esencí fiíci, Ïe
rostliny jsou s námi velice
hluboce provázány. Pfiírodní
a harmonické síly v nich
obsaÏené mají úãinek na ná‰
organismus a my nyní stále
objevujeme nové poznatky
o jejich pÛsobení na zdraví.
Dr. Bach byl jednou z tûch
osvícen˘ch a otevfien˘ch du‰í,
kter˘m se podafiilo objevit
a prakticky prokázat alespoÀ
malou ãást tajemství skrytou
v rostlinné fií‰i. VÏdyÈ jeho
rostlinné esence lidstvo
na celém svûtû pouÏívá
ve svÛj prospûch jiÏ pfies
80 let! �

� Ladislav Tich˘ pfiipravuje
kvûtovou esenci
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