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Náš život je v podstatě neustálé prolínání minulosti, přítomnosti a bu-
doucnosti. To, co bylo před minutou a hodinou se stává naší minu-
lostí, a to co bude za minutu a hodinu je naše budoucnost. V podstatě 
nejdůležitější čas je TADY A TEĎ. 

Tady a teď můžeme ovlivnit svoji budoucnost a tady a teď můžeme 
změnit pohled na svoji minulost. 

Spousty lidí ale zůstává emočně uvězněných ve svoji minulosti. Ono se 
„něco“ stalo už před mnoha léty ale…? 

Například. Podvedl vás před pár léty manžel s vaší nejlepší kamarád-
kou. Vy jste zůstala sama a již po třetí se vám rozpadl další vztah. A 
přitom si myslíte, že jste tak hodná. Nechápete, proč se vám to v ži-
votě děje. 

Do dnes nevíte, proč se to stalo a co jste udělala špatně. Se svým 
manželem máte stále nějaké spory a vaší bývalou kamarádku nemů-
žete ani vidět. Sice jste udělala hrdinské gesto, zachovala klidnou 
hlavu a řekla si, že to zvládnete. Ale za masku úsměvu jste schovala 
před okolím všechnu vaši emoční bolest. 

Před okolním světem možná co si schováte, ale před svými myšlen-
kami a emocemi se utéci nedá. 

Doslova zůstáváme uvězněni ve svých emocích, když je dostatečně 
neprožijeme. Samozřejmě máme právo se cítit špatně, máme právo 
být v roli oběti, ale pozor ať tam nezůstáváme dlouho.  Role oběti je 
velmi nebezpečná a může se vám v ní začít i líbit. Dostáváte často po-
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zornost zvenčí a vy přeci pozornost a pocit lásky potřebujete ne? Po-
kud si lásku neumíme dát dostatečně sami potřebujeme ji nějakým 
způsobem získávat zvenčí. 

Většina z nás ale byla vychovávána k tomu, že projevovat emoce je 
slabost a u žen dokonce hysterie. Tak své emoce schováváme. 

Někdy za masky falešného úsměvu a 
pohody. 

Ženy často potlačují negativní emoce 
jídlem, berou léky na uklidnění, sledují 
televizní seriály nebo si dají sklenku 
vína. 

Muži mají k alkoholu blíže. Také je to 
řešení, jak zapomenout na starosti. 
Znám lidi, že utíkají od svých emocí a 
rodinných problémů do práce a stávají 
se z nich workoholici. A jiní spadají do 
závislostí na drogách, automatech 
apod. 

Pokud jste emoce ve stresové situaci dostatečně neprožili, a energe-
ticky nedokázali zpracovat a uvolnit, stále vás ovlivňují.   Někteří 
dokáží pocit křivdy, ublížení, zloby, nenávisti mít v sobě uložené 
hodně let. 

Často tak zůstáváme v myšlenkových rolí oběti. Což je pro náš život, 
vztahy a pro naše tělo velmi škodlivé. 
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Proč naše minulost může ovlivňovat naši 

budoucnost? 

Pokud se na to podíváme z energetického hlediska, má to vše svoji lo-
giku. Naše myšlenky a naše emoce jsou energetické povahy. Každá 
naše myšlenka, emoce a vyřčené slovo vyzařuje určitou vlnovou frek-
venci.  Je to naše vyzařování zvenčí do prostoru. Každá vlnová frek-
vence na základě zákona rezonance přitahuje podobnou vlnovou frek-
venci k nám zpět. 

Vztahy jsou zrcadla našeho vnitřního nastavení. To, co k nám přichází 
zvenčí je jen odrazem našeho vnitřního emočního nastavení. 

 

Proč jsou tak důležité v našem životě 

emoce? 

Emoční frekvence vycházejí z úrovně srdce. Naše srdce je nejen důle-
žitým orgánem, který má na starost náš krevní oběh. V průměru se 
stáhne 100 tisíckrát za den a každou minutu přečerpá asi 5 litrů krve. 
Naše srdce nás udržuje spolu s dalšímu orgány při životě. 

 



 

 

 

 

Minulost je stínem tvojí přítomnosti 

 

7 www.studiodaja.cz  

Naše srdce je také důležitým energetickým 

vysílačem. 

Před několika léty došli vědci k radikálnímu a revolučnímu objevu. Ten 
mění vše, co jsme se doposud učili. Vědci zjistili, že v oblasti srdečního 
svalu dochází k vytváření vysoce pozitivních druhů emocí. 

Láska, soucítění, vděčnost, uznání apod. Tyto emoce dokážou vysílat 
specifické magnetické pole a vyzařují do prostoru kolem nás. 

Elektromagnetické vlny, které vycházejí z našeho srdce jsou tvořeny 
emocemi, pocity a přesvědčeními. Elektromagnetické vlny vycházející 
z naší mysli a jsou tvořeny myšlenkami. 

Magnetické pole srdce je ale 5.000 x silnější než magnetické 
pole mozku. A elektrické pole srdce je až 60 x silnější než elek-
trické pole mozku. 

Tak a tady je ta důležitá informace. 
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Pocity a emoce je daleko silnější  

než myšlenka. 

Často řešíme problémy jen na úrovni mysli. I to je důležité. Umět pou-
žít zdravý selský rozum a najít řešení.  Ale nesmíme zapomínat na 
svoje emoce a pocity.  Pokud se při vzpomínce na danou situaci bu-
deme cítit stále jako oběť dané situace, budeme obětí zůstávat i na-
dále. 

Bohužel, ukryté a potlačené emoce jsou stále energeticky silné a bu-
dou nad námi vítězit. 

Možná si říkáte, že už nic nechte řešit a je vám to jedno. Ale vaše tělo 
stále cítí křivdu, ublížení, zlobu a neodpuštění. Pokud budete v těchto 
emocích zůstávat dlouho, tak budete energeticky tyto emoce vyzařo-
vat. Nevědomky tak do svého života budete přitahovat stále podobné 
situace. 

Zákon rezonance je zákon a prostě takto funguje. Zákon rezonance 
nepředěláme.  Můžeme ho ale pochopit a změnit své naučené vzorce 
chování a myšlení. Můžeme se naučit pracovat se svými emocemi a 
vědomě používat své myšlenky. 

V minulosti se není třeba se utápět. Je třeba tam jen nahlédnout, po-
chopit co nás určitá situace měla naučit, vyřešit tento problém a již se 
tam nevracet. 
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Minulost nemůžeme fyzicky změnit. To, co ale můžeme změnit je úhel 
pohledu na danou situaci. Můžeme energeticky uvolnit danou situaci 
a doslova ji z úrovně srdce energeticky přepsat. 

Tím nejen, že změníme frekvence, které jsme vyzařovali, ale můžeme 
přepsat informace v buněčné paměti našeho těla. 

Potlačené a hluboko schované emoce je třeba odkrýt, prožít a energe-
ticky uvolnit. 

Mnoho lidí ale neví jak.  Já vám otevírám cestu k vaší emoční a myš-
lenkové svobodě. 

Je to opravdu cesta.  Cesta, na které začneme odkrývat a zpracovávat 
staré emoční bolesti a zbavíte se stínů své minulosti. Je třeba pročistit 
své podvědomé emoční naprogramování a nastavit svoji mysl tak, aby 
s námi spolupracovala. 

Před svým stínem prostě nikdy neutečete. 
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Jak dosáhnout emoční a myšlenkové  

svobody? 

1.   Připustit si, že mám problém. 

2.  Uvědomit, že za své problémy se rozhoduji převzít odpovědnost. 

3.  Nestydět se požádat někoho o pomoc 

4.  Postupně pracovat na svých problémech, čistit minulost a 

     vědomě začít tvořit svoji budoucnost. 

Pokud jste připraveni pochopit Zákony vesmíru, zbavit se tíhy své mi-
nulosti a stát se vědomým tvůrcem vlastního života, tak jste tyto 
stránky tento E-book otevřeli dobře a já vám mohu pomoci. 

Moje vlastní cesta začala zpracováním své vlastní minulosti, vystoupe-
ním z negativních myšlenkových vzorců a nalezením skutečné emoční 
svobody. Ráda vám předám svoje zkušenosti. 

Jana Grohmanová 
Emoční kouč a terapeut energetické psychologie 

https://www.studiodaja.cz/ 


