
 

 

 

Víte, kde 

ztrácíte svoji 

energii?  

  

 

Energetický audit aneb omezte ztrátu své 

vlastní životní energie.  

  



 

 

 

Jana Grohmanová  

Energetický audit  

  

Energetický audit určitě všichni známe. Pokud si 

necháme postavit dům nebo děláme jeho rekonstrukci, 

necháváme si často udělat energetický audit. Audit je 

komplexním dokumentem, který zkoumá, toky a 

spotřebu energie v našem domě.  

  

Už vás někdy napadlo, podívat se na svůj život? Máte 

dobré zdraví? Jste šťastní a spokojení? Máte dost 

energie na práci? Někdy ano, někdy ne. To míváme 

občas všichni. Už jste se ale zamysleli na d tím proč to 

tak je? Víte kam vám mi mizí vaše energie?   

  

Vše v tomto světě je tvořeno energií a je základním 

kamenem toho světa. Není vidět, ale je cítit. Určitě mi 

dáte za pravdu, že elektrickou energii nevidíte, ale pokud 

si sáhnete na vypínač, který probíjí, budete tuto energii 

opravdu cítit (můj kamarád elektrikář říkával, že elektrika 

je potvora a kope).  

  

I naše tělo je tvořeno energií, na které závisí náš život. 

Tuto životní energii čerpáme z jídla, z pití, dobíjíme svou 

energii pobytem v přírodě, dočerpáváme ji spánkem, 

odpočinkem, meditací apod.  

  

Energie prochází naším tělem v energetických dráhách, 

meridiánech. Máme důležitá energetická centra v našich 



 

 

 

základních sedmi čakrách, která jsou doslova našimi 

energetickými stanice, vysílači a přijímači energií.  

Proudění naší energie ovlivňuje náš život mnohem více, 

než si dokážeme připustit. Bohužel často svou životní 

energií zbytečně nevědomky plýtváme nebo si její tok 

blokujeme. Vytváříme ve svém těle energetické blokády, 

které nám pak způsobují řadu fyzických problémů.  

  

Pojďme si udělat takový malý energetický audit 

vlastní životní energie.  

  

Energii spotřebováváme při svém myšlení. Potřebujeme 

dostatek energie k fyzické práci, sportu, zábavě. Energii 

potřebuje vaše tělo k trávení a k veškerým nezbytným 

funkcím ve vašem těle.   

  

  

Představte si, že ve vašem těle máte monočlánek.  

Máte v ní schovanou vaší energie na celý den. Když se 

vzbudíte, máte ji na 

100%nabitou. 

Předpokládejme, že jste se v 

noci dobře vyspali a nejste po 

flámu.  

Odborníci na psychologii 

uvádějí, že ze100% naší 

energie ztrácíme 40% energie tím, že 

zaměřujeme pozornost a řešíme situace, které 



 

 

 

nemůžeme změnit (počasí, politické názory, 

různé zákony a nařízení).  

  

30%naší energie ztrácíme svou pozorností myšlenek do 

minulosti (různé křivdy, ublížení, pocity viny, zloby, zášť 

apod.)  

22% naší energie ztrácíme emocemi strachu a obavami 

z naší budoucnosti (zprávy z televize, strachy před 

epidemií chřipek, obavy ze zhoršení ekonomické  

situace, ztráty zaměstnání, strach z nemocí apod.)  

   

A kolik nám tedy zbývá? Jestli dobře počítáme tak 

pouhých 8% energie nám zbývá na skutečný život. A to 

je opravdu dost málo.  

Co kdybychom naší energii používali vědomě, tak 

abychom s ní zbytečně neplýtvali a nezpůsobovali si 

potíže a vyčerpání?  

  

Pokud si necháte od odborníků 

zpracovat energetický audit na 

váš dům, či jinou budovu vyjde 

vás to většinou minimálně tak 

přes deset tisíc korun. O energie 

ve svých domech pečujeme a 

vynakládáme mnoho úsilí 

abychom zamezili ztrátám.  

  

  

  



 

 

 

Jak se staráte o svou vlastní energii?  

  

Pojďme si udělat takový malý osobní energetický 

audit.  

  

Položte si základní otázku. Kde zbytečně ztrácím svoji 

energii a kde si ji nevědomky blokuji?  

  

1.Ztrácíme nebo blokujeme svoji energii, když 

neakceptujeme skutečný stav, jaký je.  

  

Jestli, že neakceptujeme ostatní lidi, situace, své vlastní 

city nebo svou minulost, stojí nás to zbytečně mnoho 

energie. Vytváříme tím nevědomky konflikty a konflikty 

blokují energii.  

  

  
2.Ztrácíme a blokujeme svoji energii, když 

odsuzujeme druhé lidi.  

  

Je to logické. To, co odsuzujeme nemůžeme akceptovat. 

Přestaňte lidi pomlouvat a odsuzovat. Dáváte tak 

zbytečně energii tomu, co se vám stejně nelíbí.  



 

 

 

                                                       
3. Ztrácíme a blokujeme si svoji energii, 

jestliže máme strach z neúspěchu.  

  

V curlingu se kluzné závaží, které je odehráno s pocitem 

strachu nazývá „závaží strachu“. Strach může dojít tak 

daleko, že je člověk úplně ochromen a není schopen 

podat výkon.  Strach je doslova žroutem naší energie.  

  

4. Ztrácíme a blokujeme svoji energii, jestli, že se 

srovnáváme s ostatními lidmi.  

Nikdy se nesrovnávejte s ostatními lidmi. Přestaňte si 

myslet nejsem dost dobrý, úspěšný, bohatý, štíhlý, hezký 

apod. Určitě sami víte, co často do této věty doplňujete. 

Přestaňte tomu dávat svoji energii.  A nedovolte to ani 

druhým lidem, aby vás s někým srovnávali. Jste přeci 

originál.  

   
5. Ztrácíme a blokujeme svoji energii, když cítíme 

negativní emoce.  

  

Jestliže se na někoho zlobíme dáváme mu nejen moc 

nad sebou, ale ztrácíme ještě svoji vlastní energii. Když 



 

 

 

se na někoho zlobíme, tak především neumíme 

akceptovat, že je takový, jaký je. Jakékoliv negativní 

myšlenky a emoce spotřebovávají velké množství naší 

energie.  

Vzpomněla jsem si na odpověď p. Babiše v jednom 

rozhovoru, kdy se ho reportérka ptala „a to vám nevadí, 

že tolik lidí proti vám manifestuje?“  

„Ne“, odpověděl s klidem, „mě to naopak dává sílu.“ 

Něco na tom bude, že?  

  

  

  

  

6. Ztrácíme a blokujeme energii, když bojujeme.  

  

Když bojujeme tak nejsme schopni akceptovat skutečný 

stav. Dáváme a soustřeďujeme svoji energii na to, co je 

nechtěné, místo chtěné. Napřed se musíme smířit s 

danou situací a pak se otevřít tomu nejlepšímu řešení. 

Když bojujeme, jsme většinou ve stavu / útok, útěk, 

ustrnutí / a to nám uzavírá bránu ke kreativnímu myšlení, 

protože nám to odčerpává mnoho vlastní energie.  

  

                                                      



 

 

 

  

  

7. Ztrácíme a blokujeme svoji energii, když cítíme 

pocit viny.  

  

Občas se necháváme pronásledovat svou minulostí a 

neustále se utápíme v pocitech viny. Pocit viny je jedna z 

velmi nízkých vibrací a bere nám mnoho vlastní energie. 

Z pocitů viny můžeme doslova onemocnět a ztrácet 

imunitu. Zkuste si uvědomit, že ať jste v životě udělali to, 

co jste udělali, tak v tu dobu jste to dělali nejlépe, jak jste 

mohli. Dnes už na to možná koukáte jinak. Ale přestaňte 

se obviňovat. Ztrácíte s tím energii a sílu.  

  

  

  

  

8. Ztrácíme a blokujeme svoji energii, když neumíme 

pracovat se svými myšlenkami a emocemi.  

  

Každá naše myšlenka, emoce a pocit jsou energetické 

povahy. Měli bychom si začít být vědomi, čemu 

věnujeme pozornost a svou energii. Myslíte si, že 

jednáme tak, že energii doplňujete nebo ztrácíte?  

Také si tak občas připadáte? 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

Existuje ale řešení. 

  

V dnešní době se dostává do popředí zájmu  

Energetická medicína a Energetická psychologie.  

Učí nás zacházet s vlastní životadárnou energií, tak 

abychom se jí naučili doplňovat a zamezili vlastním 

energetickým ztrátám.  

  

Do svých domů a bytů, investujeme řádově hodně 

peněz, abychom zamezili úniku energie. Protože všichni 

víme, jak jsou energie drahé. Za elektrickou a tepelnou 

energii zaplatíte penězi. Za ztrátu své vlastní energie ale 

zaplatíte někdy mnohem více, a to vlastním zdravím.  

  

Kolik lidí je ale dnes ochotno věnovat čas a peníze 

do své vlastní energie a svého vlastního 

psychického a fyzického zdraví?  

Pokud ztratíte svoji vlastní energii a nestaráte se o ni, 

může dojít k syndromu vyhoření nebo k vážným 

zdravotním problémům.   

  



 

 

 

Jednou z úžasných technik, kterou se můžete naučit je 

metoda EFT.   

  

Tato zkratka pochází z anglického originálu Emotional 

Freedom Techniques, ve volném překladu technika 

emoční svobody.   

Metoda EFT propojuje moderní psychologii s poznatky 

čínské medicíny a práci s energií. Konkrétně s 

energetickými dráhami našeho vlastního těla a danými 

meridiánovými body. Tok, naší vlastní životní energie 

nejen, že ovlivňuje naše myšlení, ale především je úzce 

spojen s našimi emocemi.   

  

Naše emoce jsou energetické povahy a pokud nejsou 

dostatečně pochopeny, zpracovány a prožity mohou 

doslova tvořit energetické blokády v našem těle. Tím 

zamezují přirozenému toku a přísuny energie.  

  

Nejen to. Naše emoce jsou úzce propojeny s našem 

fyzickým tělem. Můžeme je doslova ve svém těle cítit.  

Stalo se vám někdy, že jste svůj strach před zkouškou 

cítili ve svém břiše? Vzteky jste třeba nemohli popadnou 

dech anebo jste se styděli na veřejném vystoupení tak, 

že se vám potily ruce a měli jste červené uši?  

  

Naše emoce jsou spojnicí mezi naším tělem a naší duší.  

Pokud nejsme v rovnováze a neděláme ve svém životě, 

to, co cítíme a chceme, často ztrácíme moc nad svým 

životem. Pak se ovšem nemůžeme divit, že přijde do 



 

 

 

našeho života nemoc (ne-moc). Kdo často může za naši 

nemoc? (nemoce Našemoce). Emoce úzce souvisí s 

našimi nemocemi a problémy. Mnozí lékaři se již zabývají 

psychosomatikou, která na rozdíl od konvenčního léčení 

nepotlačuje syndromy, ale naopak hledává příčinu. Na 

90% jsou naše nemoci ovlivněny naší psychikou a 

emocemi.  

  

Gary Craig, tvůrce metody EFT prohlásil.  

Příčinou všech negativních emocí je porucha 

v našem energetickém systému.  

  

Pokud bychom udělali energetický audit naší životní 

energie, tak metoda EFT se staví mezi přední techniky, 

jak pracovat s energií, tak abyste ji měli stále dost.  

  

Samozřejmě vaši energii ovlivňuje i vaše životní 

prostředí a vaše strava.  

Co se týče vašeho domova, můžete tok energií ovlivnit 

pomocí harmonizace techniky Feng shui. Toto staré 

učení pochází z Číny a učí, jak správně harmonizovat 

tok energií v prostoru vašeho bydliště a domu. 

Prostřednictvím pochopení, jak proudí energie a jak ji 

můžeme různými prostředky a pomůckami ovlivnit, 

dochází k její optimální rovnováze. To ovlivňuje nejen 

vaše zdraví, ale i vaše vztahy a váš úspěch. Ohledně 

energie stravování je napsáno mnoho knih. Naše 

zdraví a energii ovlivňuje mnoho věcí. Abychom 

zlepšili své zdraví pijeme bylinky, kupujeme si různé 



 

 

 

potravinové doplňky a preparáty postavené na 

působení energií v těle. 

 

Energie je a bude vždy tím co úzce ovlivňuje náš život. 

Za svůj život jsme plně odpovědni. Dostali jsme dar 

svobodné volby našich myšlenek. To, jaké máme 

převážně myšlenky ovlivňuje naše emoce. To, jaké 

cítíme emoce, ovlivňuje naše zdraví, vztahy a naši 

energii.  

  

Bohužel i vaše potlačené emoce z minulosti jsou stále 

energií, která nemizí. Právě tyto energii jsou stínem vaší 

minulosti a silně ovlivňují tok vaší energie.  

  

Zkuste si sami pro sebe udělat svůj energetický 

audit.  

Kam vám utíká vaše energie? Do minulosti? Pořád vás 

trápí, co jste udělali, neudělali, co vám, kdo řekl, jak vám 

ublížil?   

                                                

Nebo vám vaši energii doslova žere vás strach z 

budoucnosti? Vaše mysli vás vede do strašných 

představ a katastrofických scénářů?  

  



 

 

 

  

Kdyby medicína znala energetickou sílu lásky a 

odpuštění, bylo by dobré je předepisovat každému 

nemocnému člověku. Nahradili by mnohé léky, a hlavně 

nemají nežádoucí účinky. Spíše naopak.  

  

Máme možnost vše, co nechceme změnit. Všude je 

mnoho dostupných informací, jak to udělat. První věc je 

se rozhodnout a začít.  

  

Začněte vždy u sebe. Máte svou vlastní sílu a energii a 

je nenahraditelná.   

  

Pojďte se naučit eliminovat ztráty své životní energie a 

naučte se s ní hospodařit a doplňovat. Třeba váš příští 

energetický audit dopadne na výbornou.  

  

  

  
  
Pojďte se naučit měnit své negativní 

emoce na pozitivní a načerpat tak svou 

vlastní energii a sílu.  

  

  

  

Chcete pomoci? Jsem tu pro vás.  

   



 

 

 

Jana Grohmanová, terapeut metody EFT a emoční kouč.  

www.studiodaja.cz  
  


