
Víte jak naše emoce ovlivňují
 náš život a naše zdraví?

 

       7 důležitých informací, 
které vám změní pohled

 na váš život a budete chtít
vědět víc.

 
 

Jana Grohmanová



 
Kdyby mi před pár léty někdo řekl, že se budu profesionálně zabývat emocemi a budu pomáhat

uzdravovat emoční a zdravotní problémy klientů, tak bych si asi ťukala na čelo.
Děkuji, že mě moje životní cesta dovedla přes mnohé útrapy až k tomu, že jsem se začala na sobě

pracovat a  pochopila  hlavně své emoce a příčinu svých problémů.
 

Začala  jsem tak měnit postupně  svůj život. Dnes mohu říci, že vím kdo jsem.
 

Dnes je můj život o něčem úplně jiném. Často si říkám, že kdybych měla tyto důležité informace před
třiceti léty, nemusela jsem projít řadou nepříjemných situací. Ale stejně vím, že to tak mělo být, život
je úžasná škola a to, co se máme naučit, se stejně naučíme. Občas jsem šla zdlouhavě a na své cestě

bloudila. Dnes už znám zkratky, a to je práce s myšlenkou, energií a emocemi.  Možná, že bych
mnohým z vás usnadnila cestu, proto vám ráda vám předám svoje osobní zkušenosti. 

 
A hlavně věřte, že změna je vždy možná.

 

Jedna malá změna každý den může v konečném důsledku
 přinést obrovskou životní změnu.
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Emoce jsou fyzickou reakcí těla na vzniklé situace, které ve skutečnosti nepřijímáme.

Emoce jsou vlastně našimi pomocníky. Ty negativní nám ukazují cestu od toho, co nechceme zažívat,
k tomu, co zažívat chceme. Pozitivní emoce nám ukazují, že jsme v souladu se svou myslí a duší.

Prostě se cítíme dobře. Naše emoce jsou s námi stále.
 

Ti, kdo dokáží prožívat svoje emoce naplno, jsou naše děti (dokud je to neodnaučíme). Pamatuji si na
své děti, jak se uměly radovat, když dostaly třeba dárek apod. Ale také si pamatuji na ten opak, když
jsme jim odmítli dá to co chtěly, to bylo řevu a vzteku. Prostě děti nemají s emocemi problém. Máme

ho ale my, rodiče a dospělý. Pokud neumíme emoci správně vyhodnotit a reagovat začnou nás
emoce ovládat.

 
Naše životní situace jsou takové, jaké jsou, a jen my si vybíráme, jak se budeme u toho cítit. Je to vždy

jen a jen naše volba. Proto je důležité se o našich emocích dozvědět více.

Někdy jsou fakt na ránu
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Co jsou to emoce?



Umíme být sami sebou? Nebo se chováme tak, jak se od nás očekává, jak nás chce vidět okolí?
Nevím jak vy, ale byla doba, kdy i já jsem se za svou masku dlouho schovávala.

A jakou jsem měla? Byla jsem usměvavá, milá, spokojená, obětavá a tvářila jsem se, že jsem šťastná a
spokojená. Ale za touto maskou se schovávala nešťastná, smutná, bojácná, uplakaná, ne

sebevědomá žena. Ve vztahu, který nefungoval, jsem nezažívala nic moc hezkého.
 

 Vaše maska skryje možná bolest před vaším okolím a schováte to, co nechcete, aby se
dostalo na povrch. Ale vaše duše a vaše tělo toto nedokáže dlouho skrývat.
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Také se schováváte za svou masku?

1.Také potlačujete své emoce?

Své emoce jsem potlačovala tak dlouho, až onemocněla.  Začala jsem mít zdravotní problémy se
žlučníkem a měla časté záchvaty. Přidaly se problémy s ledvinami, a nakonec onemocnělo i moje

srdce. Dost dlouho jsem žila v roli oběti a vlastně se mi tam i líbilo. V mém podvědomí bylo uloženo
mnoho programů, dnes už vím, že hodně špatných. 

 
Když budeš hodná, budou tě mít rádi, je třeba každému pomáhat apod. Neuměla jsem si dát lásku

sama sobě, sice jsem ji rozdávala, ale tam uvnitř mě byl program, nejsem dost dobrá, nezasloužím si
to. Vlastně moje okolí reagovalo pouze na moje podvědomé programy, myšlenky a emoce. Moje

okolí mi nastavovala zrcadlo.



Co jsou negativní emoce a co nám v těle způsobují?
 

Za většinou chronických onemocnění stojí naše psychika, protože kvůli ní tělo nepracuje ideálně.
Toxické či mikrobiální zatížení organismu zároveň výrazně ovlivňuje naše emoce, pocity a prožívání.

 V otráveném těle vznikají negativní emoce, které nám znepříjemňují život a vedou k dalšímu
ukládání toxinů. Vzniká tak zacyklený problém, který je třeba rozetnout jak na tělesné, tak na

psychické úrovni.
 

Jsme tvořeni ohromným množstvím jednoduchých buněk, které vykonávají základní životní procesy.
Naše přežití a vše, co umíme, je závislé na jejich dobré komunikaci, efektivním předávání informací,
především ve formě chemických sloučenin. Každá naše buňka má v sobě svou buněčnou paměť a

naše emoce se zde uchovávají.
 

Pokud je emoce pouze potlačena není energeticky a emočně uvolněná a pochopená nemůže v
našem těle optimálně proudit životodárná energie.
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2. Potlačené emoce způsobují energetický blok
 v našem těle.

Neznamená to, že na každého vykřičíme ihned svou zlost, ale že porozumíme jejich signálům a
naučíme se s nimi komunikovat. Potřebujeme aby se stali našimi spojenci a ne nepřáteli.



 
 

Naučili jsme se svoje pocity potlačovat, protože není vhodné je dávat najevo.
Například v přítomnosti šéfa na poradě, který vás už opravdu dlouho štve, není dobré vzteky kopat,

bouchat do stolu a křičet, že s jeho názory nesouhlasíme a říci mu jaký je " kretén".
 

V této situaci by vám to opravdu k ničemu nepomohlo. A tak obvykle svou emoci potlačíte a
uzavřete někde uvnitř sebe. Někdy jí tam ponecháte, ale někdy ji pošlete dál, tam kde si to můžete

dovolit. Třeba doma se vykřičíte na své děti, či partnera. Těm samozřejmě ihned zkazíte náladu.
Třeba i oni pro klid v rodině se nechtějí hádat a opět ji v sobě potlačí. Je ta takový začarovaný kruh.

 
 
 

Vztahy jsou naše zrcadla a je dokázáno, že se tyto skryté emoce a vlastnosti se zrcadlí v negativních
vzorcích chování, které se pak opakovaně projevují v nevítaných životních situacích. A co tedy s

emocemi dělat? Projevovat je a ubližovat s nimi ostatním je špatné a potlačovat je, také není zdravé?
 

Emocím, bychom měli začít rozumět, vnímat je a umět s nimi zacházet.
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3. Dovolte si cítit a uvědomit si své emoce.
 

V dětství nám bylo často
řečeno, že emoce, které
prožíváme, není bezpečné
dávat najevo. A tak jsme se je
naučili raději potlačovat. Proč?
Protože s projevenými
emocemi jsme byli
nepřijatelnými.
Možná jste zaslechli věty „když
se budeš vztekat, nebude tě
mít nikdo rád, hodná holčička
se nevzteká apod.“ 
Dávejte si pozor, co svým
dětem říkáte. Často si děti
vybudují podvědomý program,
že nejsou dost dobré.



Tato potlačené emoce, vytvoří v našem těle energetické blokády a u zkoumaných osob se objevila
jednoznačně i zvýšená tendence k onemocnění rakovinou. Navíc se prokázalo, že potlačené pocity

jsou jednou z nejčastějších příčin deprese, a že výrazně zhoršují paměť.
 

Potlačený vztek, agrese, zloba má za následek chronické bolesti, dlouhodobé kožní problémy a celou
dobu dalších onemocnění.

 
 
 

Potlačený vztek je kořenovou příčinou, většiny chronických onemocnění.
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4. Proč je dobré nepotlačovat vztek?
 

Psycholog Ph.D. Peter Salovey z Yalské
univerzity prováděl rozsáhlou studii, ve které
se snažil přijít na to, zda je pro zdraví člověka
lepší vztek potlačit nebo ventilovat.

Výsledek výzkumu ukázal, že pokud nedáme
vzteku či zlosti plný průchod má to zcela
konkrétní negativní důsledky na naše zdraví.

Dochází k nadměrnému vyloučení stresových
hormonů, které zvyšují riziko srdečního
infarktu a onemocnění kardiovaskulárního
systému.
 

 



5. Co nám způsobuje emoce strachu?
 

 Strach je dobrý sluha ale špatný pán.
 

Strach je jedna z nejsilnějších emocí.
Strach je emoce, která nás má chránit před případným nebezpečím.

 
Strach je nejvíce rozšířeným pocitem dnešní doby a způsobuje celou řadu zdravotních potíží.

Díky strachu trpíme žaludečními a střevními potížemi.
Mnohdy  vás bolí žaludek jen ze strachu. Průjem nebo zácpa bývá také v mnoha případech jen

projev strachu. Vypadávání vlasů a zhoršená kvalita vlasů je také hlavním výsledkem strachu nebo
stresu.

 
 

Strach je energie, energetická vibrace, která ovlivňuje naše tělo a mysl, zabraňuje produkci
endorfinů, duševně a fyzicky nás oslabuje a vysiluje. Strach působí na energetické úrovni jako vysílač,

kolem nás rezonují naše vlastní vibrace strachu, tyto emoční vlny jsou příčinou vnitřních i vnějších
konfliktů.

 
Jsme-li nešťastní a plni strachu, přitahujeme k sobě podobné vibrace, tím se strach a vše s ním

související jen prohlubuje. Vytváříme vztahy, které nefungují, hledáme lásku a nemůžeme ji najít,
cítíme se nenaplněni, prázdní, bezmocní. Ocitáme se v kolotoči záporné myšlenkové energie, ze

kterého se můžeme dostat jen sami, vlastním přičiněním, jinak se v tom bludném kruhu záporných
emocí navždy ztratíme. Strach omezuje naše rozhodnutí,

omezuje nás v tom smyslu, že nedokážeme poslouchat své nitro, nedokážeme v životě dělat to, co
skutečně dělat chceme, nedokážeme si splnit své sny.
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6. Nepotlačujte emoce
                  způsobují nám řadu nemocí!

Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky?

1. Nohy. Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota  
ohledně zítřka.

2. Pánev. Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje
řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.
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3. Břicho. Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít,
ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se
nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.

4. Oblast bránice plus žaludek. Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho
společnost zavrhne.

5. Hrudní koš. Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach
ze zavržení jakožto osobnosti.

6. Ruce. Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí
takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.

7. Zápěstí. Zde se vyjevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o
obavách žen.

 8. Záda. Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý
problém perfekcionistů.

9. Ramena. Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským
strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností

10. Šíje. Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké
vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se
stáhne a brání jim proniknout ven.
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Jestliže budete i přes trvající obtíže ignorovat své pocity, vaše zdravotní obtíže budou
narůstat jako signál těla, že vážně musíte něco změnit, jinak se zničíte.

 
 Vědci z Texaské univerzity provedli jednoduché a účinné testy, které potvrdily, že když se

soustředíme na potlačení jakékoliv emoce, chybí nám pak síla na aktuální dění kolem nás. Klesá
celková koncentrace a naše paměťová stopa je nepřesná a neúplná. Příkladem je třeba takový

typicky strach, který cítíme ve svém těle, třeba při přijímacím pohovoru. 
 
 

Tento strach, má schopnost doslova schopnost zablokovat myšlení. Myslí, že si to vyzkoušel asi
každý z nás. 

Typický stres před zkoušením cítíme ve svém těle někdy velmi znatelně. Stažený žaludek, knedlík v
krku, někdy i střevní potíže.

 
 
 

Nemoc je signál našeho těla, že není v souladu naše mysl a naše duše.

Záchranu hledáme v lécích. Léky
jsou na akutní problémy naší

záchranou, ale pokud se chceme
skutečně uzdravit a ne se pouze

léčit, hledejte příčinu. 

Nemoc - NE- moc - emoce

Pokud jsme nemocní, ztrácíme moc nad svým životem. Často se tak můžeme cítit  bezmocní. Zkuste
se zamyslet jaké emoce potlačujete? Jaké nevyřešení křivdy, zlosti, smutek, neodpuštění v sobě stále

ukrýváte?



Naše emoce jsou v podstatě energií, která se ukládá do buněčné paměti našeho těla. Určitě jste
zažili ve svém životě něco, co zanechalo emocionální stopu nebo emoční bolest ve vašem těle. Tato

stopa stále zadržuje energii, která je v tomto místě zablokovaná.
 

Bolest, tuhost nebo zranění v konkrétní oblasti je často spojené s některou emocí, kterou uvnitř
pociťujete. Na první pohled se to tak jevit nemusí, protože obvykle nedokážeme v dnešním rychlém

světě vnímat sebe a své tělo, ale často je tomu skutečně tak.
 

 Kamarádky chronickou bolest v zádech a kolenou nevyléčilo cvičení, fyzioterapie, ani nic podobně
„fyzického“. Ale když jsme začali pracovat s jejími léta potlačenými emocemi, začalo se tělo

uzdravovat a bolest ustoupila.
 Čím více jsme se zaměřovali na podvědomé myšlenkové vzory a emoce v jejím těle, tím více se

napětí uvolňovalo a bolest ustupovala.
 

Když jsme nemocní, ztuhlí nebo nás něco bolí, říká nám tělo, abychom se soustředili na sebe a opět
dosáhli vnitřního míru se sebou a s okolím. Je to o tom dostat se do energetické, emoční a

myšlenkové rovnováhy. Tělo má sebe uzdravující schopnosti a našim úkolem je odstranit
překážky.
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7. Naše emoce a buněčná paměť
 



Máte moc
 

Davis Suzuki v The Sacred Balance napsal:
 

 „Kondenzované molekuly našeho dechu při vydechování u verbálního projevu hněvu, nenávisti a
závisti obsahují toxiny. Tyto toxiny nashromážděné za jednu hodinu dokáží zabít 80 morčat!“

 
 Dokážete si nyní představit, jak moc tělu škodí negativní emoce nebo nezpracované

emocionální zážitky?
 
 

 Existuje technika EFT
 

EFT – technika emoční svobody, vás může osvobodit a ukáže vám, jak svoje emoce přijímat a získat
vědomou kontrolu nad svým životem. A to bez dalšího strachu, potlačování či vyhýbání se projevu

těchto emocí.
EFT je svým způsobem nadčasová terapeutická technika, která pracuje s našimi emocemi, vnitřními

přesvědčeními a naším vnitřním energetickým systémem. Dokáže uvézt do rovnováhy náš
energetický systém a uvolnit naše emoce. Inspiruje lidi, k lepšímu sebe-poznání, sebe-projevování,
rovnováze a plnohodnotnému životu ve vztazích, financích i hojnosti. Výhodou této metody, že ji

můžete používat svépomocí a nastartovat tak své tělo k uzdravení.
 

Lékařská věda dospěla  k závěru, že většina onemocnění u 95 % vzniká ze stresu. Většinou
úzkost, nezpracované emoční zážitky, negativní í myšlenky, podvědomé programy

uložené v hluboko v naší mysli nás silně ovlivňují a řídí náš život.
 

Jsme takřka uvězněni v zajetí svým emocí z minulosti (zloba, pocit viny, neodpuštění atd). Nebo jsme
v myšlenkách strachu o svou budoucnost.

Energie nám utíká, buď do minulosti, nebo do budoucnosti. Chybí nám v přítomném okamžiku.
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Chcete už vědět více?
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Pokud emoce ovládají nás a
 my nerozumíme jejich signálům má to tyto

následky:
Nejsme schopni dosáhnout v životě svých cílů.

Jsou příčinou celé řady našich nemocí včetně psychických problémů.

Zhoršují naše vztahy.

Snižují naše vibrační nastavení a tím si nevědomky přitahujeme nežádoucí situace.

Způsobují špatnou náladu, poruchy chování apod.

Celkově snižují kvalitu našeho života.

Přidat kousek hlavního textu

Emoce mají také své výhody a můžeme
 je využít pro svůj osobní i duchovní rozvoj. 

Poukazují na naše vnitřní bolesti, na kterým můžeme pracovat a růst

Vedou nás k hlubokému sebepoznání a otevírají naše vnitřní zapomenuté bolesti.

Ukazují nám cestu a možnosti vyléčit svůj život a nastartovat změnu.

Jejich porozuměním aktivujeme správně zákon přitažlivosti.

Jsou navigačním systémem našich vlastních vibrací.

Učí nás pracovat se svou myslí. Jsou klíčem k transformaci vědomí.



Metoda EFT je mocným nástrojem k uvolnění negativních emocí, zkušeností a k
osvobození se od negativních podvědomých programů a přesvědčení. 

 
Dává nám pocit svobody a volby, že náš život máme ve svých rukách a můžeme vše změnit.

 
 

Při terapii EFT dochází k propojení naší mysli s emočním a fyzickým tělem. Díky práce s energií
dochází k odkrytí našich příčin problémů a jejich trvalému odstranění.

Zároveň dochází k celkové harmonizaci energetického toku v našem těle. To má pak za následek
větší spokojenost, více energie, pocity míru a štěstí. V každém případě se naučíte zvládat svoje

pocity a řešíte situace v klidu a s nadhledem. 
 
 
 

Nabízím vám odbornost a letité zkušenosti s odblokováním, pomocí metody EFT v kombinaci s
vlastními dalšími terapeutickými dovednostmi (práce s vizualizací, intuicí, kvantovým polem, energií

mysli, léčením vnitřního dítěte, apod.)
 
 
 

Vše bych dala do jednoho shrnutí. 
EFT je originální, nadčasová metoda a ještě  úžasně funguje.
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Uděláte si sami úsudek, zda by tato metoda byla pro vás vhodná a zda 
by vám mohla pomoci vyřešit vaše stávající problémy.
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Nabízím možnost využít  zdarma 30minutovou konzultaci,
 přes Skype( neo jiné online spojení)




