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Přeji Vám krásný den a vítám Vás u četby tohoto e-booku. 

Shrnula jsem v něm velké množství svých životních zkušeností 

člověka, který se jeden čas dosti intenzivně potýkal 

s nedostatečným uzemněním.  

Najdete zde praktické tipy, jak pracovat na svém uzemnění, aby 

Váš osobní růst probíhal co nejvíce harmonicky. Protože pokud 

rosteme do nebe, musíme posilovat a rozvíjet i naše kořeny.  

Věřím, že v tomto e-booku najdete cennou inspiraci do Vašeho 

života. 

Přeji Vám, ať se Vám e-bok líbí. 

Upozornění: toto je informační produkt, jehož využití je jen 

ve Vašich rukách, za Vaše výsledky nemohu nést 

odpovědnost. 

  



25 tipů jak se uzemňovat 

 

MUDr. Barbora Müllerová                               www.barboramullerova.cz Stránka 2 

 

Úvod: ..................................................................................................................................................................................... 5 

Co to znamená být uzemněný: ................................................................................................................................... 8 

Proč je důležité být uzemněný: ................................................................................................................................... 9 

Co všechno mělo a má vliv na to, zda jsme dobře uzemněni : .................................................................... 13 

Prenatální život: ........................................................................................................................................................................................................................... 13 

Porod: ............................................................................................................................................................................................................................................. 14 

Časné poporodní období: ....................................................................................................................................................................................................... 16 

Kojení: ............................................................................................................................................................................................................................................. 17 

Nošení: ........................................................................................................................................................................................................................................... 18 

Společné spaní: ........................................................................................................................................................................................................................... 18 

Dětství: ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 

Další faktory:................................................................................................................................................................................................................................. 24 

Jak se uzemňovat: .......................................................................................................................................................... 29 

Odpočinek: .................................................................................................................................................................................................................................... 29 

Poloha těla: ................................................................................................................................................................................................................................... 31 

Spánek: ........................................................................................................................................................................................................................................... 31 



25 tipů jak se uzemňovat 

 

MUDr. Barbora Müllerová                               www.barboramullerova.cz Stránka 3 

 

Fyzická aktivita: ............................................................................................................................................................................................................................ 33 

Kontakt se Zemí: ......................................................................................................................................................................................................................... 37 

Pobyt na slunci: ........................................................................................................................................................................................................................... 39 

Přesun pozornosti - vědomí - do těla či na dýchání: .................................................................................................................................................... 39 

Pobyt v přírodě: .......................................................................................................................................................................................................................... 40 

Nepřehánět sledování televize, hraní nebo čtení na počítači, čtení knih: .............................................................................................................. 42 

Čas na zpracování zážitků: ...................................................................................................................................................................................................... 43 

Být s dobře uzemněnými lidmi: ............................................................................................................................................................................................. 43 

Doteky: ........................................................................................................................................................................................................................................... 44 

Uvolňovat emoce, pracovat se svými zraněními: ............................................................................................................................................................ 47 

Nepostupovat příliš rychle: ..................................................................................................................................................................................................... 48 

Barvy:............................................................................................................................................................................................................................................... 49 

Jídlo: ................................................................................................................................................................................................................................................ 50 

Kameny: ......................................................................................................................................................................................................................................... 51 

Vůně: ............................................................................................................................................................................................................................................... 51 

Solné koupele: ............................................................................................................................................................................................................................. 52 

Vizualizace: ................................................................................................................................................................................................................................... 52 

Omezit stres: ................................................................................................................................................................................................................................ 53 



25 tipů jak se uzemňovat 

 

MUDr. Barbora Müllerová                               www.barboramullerova.cz Stránka 4 

 

Smích: ............................................................................................................................................................................................................................................. 53 

Naciťovat a uspokojovat potřeby těla: ............................................................................................................................................................................... 53 

Tvořit: .............................................................................................................................................................................................................................................. 54 

Mít koníčky: .................................................................................................................................................................................................................................. 54 

Neužívat hormonální antikoncepci: ..................................................................................................................................................................................... 55 

Závěr: .................................................................................................................................................................................. 57 

Kdo jsem: ........................................................................................................................................................................... 59 

Co Vám ještě mohu nabídnout: ................................................................................................................................ 59 

 

  



25 tipů jak se uzemňovat 

 

MUDr. Barbora Müllerová                               www.barboramullerova.cz Stránka 5 

 

Úvod: 

Když jsem se na jaře roku 2005 probudila a začala na sobě pracovat, termín uzemnění jsem vůbec 

neznala. Tedy vlastně ano, znala, ale v souvislosti s uzemněním elektrických zásuvek či hromosvodů. 

Netušila jsem, že za pár měsíců bude pro mě uzemňování životně důležitou činností, životní 

nutností.  

Na podzim roku 2005 se mi podařil nejzásadnější vhled mého života.  

Nahlédla jsem mimo jiné i do svého fungování 

na energetické úrovni a zjistila, že nedostatečné 

uzemnění je můj celoživotní problém, ale i 

cesta, která povede k mému rozvoji.  

Ten vhled byl tak zásadní a komplexní, že se mi 

rázem otočil celý život a pohled na něj, 

zodpověděly se mi stovky a tisíce otázek, které 
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jsem v sobě už dlouho nosila a stále se mi nedařilo na ně najít odpověď.  

A já najednou odpovědi měla. Už jsem věděla, kdo jsem a kam kráčím, už jsem rozuměla své 

minulosti i přítomnosti a nahlédla do své budoucnosti. A to, co jsem tam uviděla, bylo tak krásné a 

neuvěřitelné. Obrovsky se mi ulevilo, cítila jsem se krásně, úplně jsem zářila.  

Jenže právě proto, že jsem byla nedostatečně uzemněná, tak jsem tu obrovskou vnitřní změnu 

neustála. Úplně mě to odstřelilo a pohltilo. Ztrácela jsem kontakt se svým tělem a s realitou, ocitla 

jsem se v obrovském napětí.  

Byla to psychospirituální (transformační) krize. Více o tom si můžete přečíst ve 3 článcích, které 

na sebe navazují zde >> Probuzení a prozření, Vesmírná pračka, Jak na psychospirituální krizi?.  

Takže v momentě, kdy jsem objevila nedostatečné uzemnění jako svoji slabinu, jsem byla 

konfrontována se situací, kdy se mé už tak špatné uzemnění vlivem obrovských vnitřních změn 

ještě dramaticky zhoršilo.  

Má duše byla jako pouťový balonek spojený se zemí tenkým provázkem. Bylo to moc těžké, ale já 

to zvládla. Mimo jiné i díky tomu, že jsem vytrvale pracovala na svém uzemňování.  

http://www.barboramullerova.cz/2016/02/05/probuzeni-a-prozreni/
http://www.barboramullerova.cz/2016/02/12/vesmirna-pracka/
http://www.barboramullerova.cz/2016/02/12/jak-na-psychospiritualni-krizi/
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Časem jsem poznala a objevila způsoby, jak se uzemňovat, a v tomto e-booku se o ně s Vámi ráda 

podělím.  
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Co to znamená být uzemněný: 

Být uzemněný znamená být přítomen ve svém fyzickém těle. 

Být uzemněný znamená být v dobrém kontaktu se svým tělem, cítit jeho signály a potřeby. 

Být uzemněný znamená být dobře spojen se Zemí. 

Být uzemněný znamená, že duše je v těle dobře ukotvena. 

Být uzemněný znamená, že jsem přítomen, jsem v realitě. 

Být uzemněný znamená, že cítím klid a můj 

pohled je jasný. 

Uzemnění je kvalita, která se stále mírně mění tak, 

jak se s každou vteřinou měníme i my. Je to kvalita, 

kterou nelze popsat jako že buďto je nebo není, je 

to kvalita, která má obrovskou škálu úrovní.  
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Každý z nás, jak jdeme životem, procházíme změnami, a tak se i úroveň našeho uzemnění mění 

podle toho, čím zrovna procházíme.  

Uzemnění souvisí se spodními čakrami, hlavně s prvními dvěma, jde vždy o rovnováhu sil, které 

kotví a sil, které způsobují proudění vzhůru. Takže pokud máme zablokované či oslabené spodní 

čakry, pak můžeme mít problém s nedostatečným uzemněním. Já o sobě vím, že potřebuji pracovat 

na svých spodních čakrách, což souvisí s mou zátěží z dětství. 

Proč je důležité být uzemněný: 

Když je člověk dobře uzemněný, dobře ukotvený ve svém těle, prožívá vnitřně stabilnější 

život. Život je změna a v životě přicházejí změny větší či menší, ale jsou stále přítomny.  

Když je člověk dobře uzemněný, tak jeho organismus dobře zvládá i velké životní změny bez toho, 

aniž by byla ohrožena jeho integrita, jeho celistvost.  Zvláště důležité je dobré uzemnění právě u 

lidí, kteří se zabývají osobním rozvojem, protože pokud na sobě opravdu pracují, tak zažívají vnitřní 

změny.  
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Změny mohou být malé a postupné, ale i velké a nárazové, mohou být i zřetězené, kdy v krátkém 

čase dojde k mnoha menším změnám. Nikdy dopředu nevíme, jak velká ta změna bude a co to 

s námi udělá.  

 Všechny tyto vnitřní změny kladou nároky na organismus, který se dostává do nových situací, 

prožitků, padají vnitřní struktury, které nás sice omezovaly, ale vytvářely falešný pocit bezpečí. 

Často se pak můžeme cítit nejistí, zranitelní, přecitlivělí nebo i v napětí.  

Když jsme dobře uzemněni, tak má náš organismus poměrně velkou schopnost tyto změny 

pojmout a integrovat, usadit, aniž by nás to začalo ohrožovat.  

Každý z nás máme v sobě takovou Pandořinu skříňku, kterou právě při osobním rozvoji musíme 

otevřít, abychom se zbavili zátěže z minulosti. A nikdy nevíme, kolik toho v té skříňce nosíme. Proto 

považuji uzemňování za velmi důležitou věc a doporučuji všem se na uzemňování při práci 

na sobě trvale zaměřit. 

Můžeme si sami sebe představit jako strom. Strom, který roste, protože naše duše roste, pokud 

žijeme podle svých potřeb a pracujeme na sobě. Pokud ten strom má mělké a slabé kořeny, pak 

roste pomalu a špatně a snadno se ze země při vichřici vyvrátí. Pokud ten strom má silné, hluboké a 
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zdravé kořeny, pak roste rychle a ani vichřice ho z kořenů nevyvrátí. A když přijde správný čas, pak 

ten strom může zplodit i krásné ovoce, dary, které dává světu jen proto, že žije sám se sebou 

v rovnováze a že má co dát. 

Naše tělo je to, co naši duši drží v hmotném světě.  

Často pracujeme na očištění a uvolnění naší duše ze sevření ega, bolestí či strachů, ale 

zapomínáme, že je potřeba stejnou péči věnovat i svému tělu. Propojovat rostoucí a prohlubující se 

duši právě s naším tělem tak, abychom byli 

v rovnováze a dobře se cítili.  

Pokud uzemňování zanedbáváme, nevěnujeme se 

mu, pak postupně můžeme ztrácet kontakt 

s vlastním tělem a ulétávat, žít méně ukotveni 

v realitě, což není příjemné a ani v rámci osobního 

rozvoje bezpečné. Zdá se mi být takovým 

zdánlivým paradoxem či pravidlem, že lidé, kteří 

jsou velmi dobře sami v sobě, ve svém těle 
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ukotveni, často žijí nevědomě, nemají důvod věnovat se svému osobnímu rozvoji, protože jsou 

spokojeni se svou existencí, žijí svůj spokojený život.  

My, kteří na sobě pracujeme, jsme k probuzení byli často donuceni velkými tlaky životních 

událostí, které způsobily, že jsme se přestali sami v sobě cítit dobře a hledali jsme cestu, jak to 

zlepšit. Často máme velké šrámy na duších a nejsme ve svých tělech z tohoto důvodu dobře 

ukotveni. Jsme na to zvyklí, často tak žijeme desítky let, ale pokud dojdeme k větším vnitřním 

změnám, které jsou samozřejmě žádoucí, pak se může kapacita našeho energetického systému 

vyčerpat.  

Pokud dojde k úplnému uzemnění, úplnému vtělení 

duše, pak nastává stav, kterému se říká osvícení či 

úplná seberealizace, sjednocení. Je to stav, kdy již 

není ego, tělo a duše jsou spolu pevně spojeny a 

nevzniká mezi nimi napětí. Člověk je prostým 

bytím, je láskou, je radostí, je životem. Prožívá 

blaženost. 
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Co všechno mělo a má vliv na to, zda jsme dobře uzemněni : 

Vliv na uzemnění má vlastně celý život, každý okamžik. Naše těla jsou dynamické systémy, které 

neustále nastolují rovnováhu, energeticky se stále měníme. Chtěla bych zde zmínit takové 

nejzásadnější vlivy, které významným způsobem zasahují do rovnováhy organismu a uzemnění 

oslabují.  

Prenatální život:  

Náš život začíná už v děloze. Záleží na tom, zda 

naše maminka a my s ní jsme prožili 

harmonické, šťastné a pohodové chtěné 

těhotenství. Pokud tomu tak bylo, pak byly 

položeny dobré základy našeho uzemnění.  

Pokud jsme byli nechtěné dítě, pokud naše 

maminka zažila v těhotenství velký šok či trauma, 

pak to negativně ovlivnilo naše uzemnění.  
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Moje maminka zažila v těhotenství se mnou velký šok, který byl prvním z kamínků mozaiky mého 

nedostatečného uzemnění. 

Záleží také na tom, zda naše maminka vedla zdravou životosprávu, pokud kouřila, pila alkohol, 

špatně jedla či užívala drogy, tak to vše se na nás podepsalo. Záleží i na tom, jak o nás smýšlela, 

jestli s námi komunikovala a či se na nás těšila. Pokud jsme byli nechtění, byli jsme problémem, 

maminka s námi nenavazovala kontakt a netěšila se na nás, tak to zase přidalo další zátěž do 

našeho života. 

Porod: 

Dalším nesmírně důležitým okamžikem je okamžik 

porodu, zrození.  

Pokud jsme se narodili přirozeným porodem 

s respektem k potřebám našim i naší maminky, 

pak jsou položeny našemu bytí dobré základy.  

Pokud jsme se narodili nepřirozeným porodem, kdy 

bylo do porodu zasahováno např. léky či jinými 
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způsoby, pokud naše maminka porod vnímala jako traumatickou záležitost, pokud se objevily 

závažné komplikace v průběhu porodu, pak je naše startovací pozice horší.  

Vliv má i to, zda se narodíme cestou přirozenou, kdy při kontrakcích (děložních stazích) a při 

průchodu porodními cestami je naše tělo silně stimulováno a masírováno, nebo jsme se narodili 

císařským řezem, kdy jsme byli náhle z pokojíčku v děloze vyrváni na svět a nemuseli jsme projít 

obtížnou, ale uzemňující cestou porodními cestami.  

Důležité je i to, zda jsme byli dostatečně dlouho 

spojeni se svou placentou tak, aby nám placenta 

pomáhala s okysličováním organismu, než se 

dostatečně rozdýcháme, protože jsme to ještě nikdy 

nedělali. Také aby do nás mohly přejít všechny 

krvinky i důležité kmenové buňky, i tak, aby nám 

mohla placenta předat všechnu svou 

jemnohmotnou energii.  

Ano, tak je to ideální, narodit se lotosovým 
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porodem, kdy jsme s placentou spojeni ještě několik dní, či alespoň nám bylo dopřáno být 

spojeni s placentou do doby, než pupečník dotepe.  

Důležité je, jestli jsme byli ihned po porodu v neustálém kontaktu se svou maminkou, takže 

se do naší otevřené duše silně vtiskly pocity bezpečí a důvěry v svět. Takový porod je ideál, 

který se málokomu poštěstí, takže se dá říct, že všichni si na svět neseme nějaké porodní trauma.  

Běžně jsou děti rozeny v nepřirozené poloze na zádech, tlačí se na povel, dítě je ihned odpojeno od 

placenty, která by mu mohla ulehčit těžký začátek bytí na tomto světě. Pak jsou odneseny od své 

matky, jsou omyty, což je může bolet, jsou váženy a při měření natahovány, což zase může být pro 

novorozence, který poslední měsíc měl stále pokrčená kolínka, protože se už jinak nevešel, 

bolestivé. Pak jsou nějakou dobu v inkubátoru, zpravidla několik hodin, kdy nepřítomnost matky je 

pro novorozence situace, kterou prožívá velmi traumaticky, cítí se opuštěn, v ohrožení života. 

Časné poporodní období:  

Mým velkým traumatem a velkým kamenem do mozaiky bylo, že jsem celý první měsíc života 

strávila v nemocnici bojujíc o život kvůli těžkému průjmu. Takže pokud jste první týdny a měsíce 
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života prožili odděleni od své maminky, pak to přineslo do Vašeho života velkou zátěž a dost 

zásadní vliv na kontakt s tělem. 

Kojení: 

Dalším důležitým faktorem je, zda jsme byli kojeni.  

Pokud jsme byli kojeni, byli jsme v úzkém a láskyplném kontaktu se svou maminkou, která 

nás zásobovala mlékem, jehož složení se měnilo dle našich aktuálních potřeb, pak byl dán 

dobrý základ našemu uzemnění.  

Já jsem kojena nebyla, takže jsem přišla o důležitý 

kotvící prvek. Navíc umělá strava je stravou 

neživou na rozdíl od mateřského mléka, které je 

doslova nabité energií lásky a důležitými živými 

prvky. (Více o živé stravě se můžete dozvědět v e-

booku zde >> Průvodce živou stravou). 

  

http://www.barboramullerova.cz/e-booky
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Nošení: 

Pro lidská mláďata je přirozenou potřebou být pokud možno v neustálém úzkém kontaktu se 

svou matkou. Je to dáno vývojově za tisíce let, kdy odložené lidské mládě bylo v přírodních 

podmínkách na životě ohroženo. Ta potřeba je stále stejná, i když už dítěti odloženému do postýlky 

či kočárku žádné ohrožení života nehrozí.  

To však organismus dítěte neví, chová se instinktivně. A tak pokud je dítě nošeno (např. v šátku), 

pak je spokojené a dobře se vyvíjí. Děti, které jsou nošeny, vykazují nižší míru stresu, jejich malé 

tělíčko je stále stimulováno tělem matky, dítě cítí její vůni a slyší tlukot jejího srdce, a tak je položen 

důležitý základ dobrému uzemnění, kontaktu se svým tělem. Asi málokdo z nás může říci, že byl 

nošen. 

Společné spaní: 

Pro správný vývoj dítěte a jeho dobré uzemnění, jak už jsem zmínila výše, je velmi důležitý fyzický 

kontakt se svými rodiči a zejména matkou.  

Platí to i v noci, takže společné spaní je to nejlepší, co mohou rodiče pro své malé dítě udělat. Dítě 

se cítí bezpečně, přijímáno a milováno, jeho organismus se nalaďuje na organismy svých rodičů a je 
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tak podporováno proudění energie miminkem, jeho dýchání,… Není třeba se bát, že by bylo dítě 

zalehnuto s výjimkou situací, kdy rodič užívá na noc léky či požil alkohol či drogy. Takže pokud jste 

spali společně se svými rodiči, máte položen dobrý základ Vašemu uzemnění. 

Dětství: 

Velmi důležité je to, jaké jsme měli dětství, speciálně období prvních tří let, kdy je naše duše nejvíce 

otevřená a otiskuje do sebe vše, s čím se setká.  

Záleží na tom, jací jsou naši rodiče, co oni sami nesou 

v sobě za zranění, jak sami vnímají svět, zda žijí 

uvolněně a spokojeně, či neustále v ohrožení, vnímajíc 

svět jako nebezpečné místo, kde je zapotřebí bojovat o 

své místo a o přežití.  

Říká se tomu generační zátěž, protože skutečně 

mechanismem otiskování se velmi hluboce zapisuje 

vše, čím naši rodiče prošli. A oni mají zase otištěno 

vše, čím prošli jejich rodiče atd.  
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Jedině vědomou prací se sebou sama je možné tuto zátěž čistit a zmenšovat tak, abychom ji už 

nepředávali dál. Aby naše děti mohly žít šťastnější a spokojenější život, aby samy nemusely tolik 

pracovat na traumatech svých předků.  

Já sama jsem si do sebe otiskla od obou rodičů velmi mnoho bolestí a strachů. Oba prožili těžká 

dětství, nebyli svými rodiči přijati, utržili mnoho zranění, takže i já jsem všechna tato zranění v sobě 

dlouhou dobu nosila a zhoršovalo to mé uzemnění. 

Neméně důležité je, zda naši rodiče byli 

láskyplní, dotýkali se nás, mazlili se s námi, 

projevovali nám lásku i ve fyzické rovině. To je 

nesmírně důležité. Láskyplné doteky.  

Ne každý to dokáže, mí rodiče toto neuměli. Za 

celé dětství si nepamatuji, že by mne objali, dali mi 

pusu, že by se se mnou mazlili. Jen výjimečně jsem 

byla pohlazena tátou po hlavě, když jsem si to 

zasloužila. 
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Důležité je, zda jsme byli rodiči bezpodmínečně přijímáni, takže pak nemáme tendence si 

myslet, že si musíme svůj život „zasloužit“, či zda naši rodiče měli od nás emoční odstup. Já jsem 

nebyla přijímána, maminka byla odtažitá, uvězněna ve svých vlastních bolestech, takže nedokázala 

se mnou navázat láskyplný a hluboký vztah.  

Velmi důležité je i to, zda jsme se mohli svobodně projevovat tak, jak jsme to cítili. Zda jsme 

mohli plakat, křičet, vztekat se, zda jsme mohli svobodně projevovat své emoce.  

Já jsem bohužel tyto možnosti neměla, což se také významným způsobem podepsalo na mém 

špatném uzemnění. Mé rané dětství bylo nesnesitelné. Cítila jsem na sobě obrovský tlak, který ve 

mně vytvářel velké napětí, takže jsem se musela oddělit od svého prožívání. Dělat, jakože to, co 

prožívám, není moje, a tím jsem zase zhoršila své uzemnění, kontakt se svým tělem. Musela jsem 

svou pozornost obrátit mimo sebe a tím své vědomí přesunout ze svého těla někam mimo mne. 

Zásadní je i to, zda nám naši rodiče dali svobodu být sami sebou, dělat to, co chceme, či nás 

tvarovali („vychovávali“) k obrazu svému. Pokud nás ohýbali a tvarovali, tak omezili náš potenciál, 

který jsme pak nemohli rozvíjet. Neprožívali jsme život radostně, což zase zhoršilo naše uzemnění. 
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Já jsem byla silně tvarována k obrazu mých rodičů tak, abych byla „hodné“ dítě, které svým 

rodičům nepřidělává starosti. 

Možná se teď začnete na své rodiče zlobit, možná jste si uvědomili spoustu nepříznivých faktorů, 

které Vás zatížily. Vězte, že naši rodiče dělali, co uměli, starali se o nás, jak nejlépe dovedli. Je 

v pořádku cítit vztek či bolest. Pak je vhodné tyto emoce bezpečně vyventilovat a nechat 

odejít, ale rozhodně své rodiče nezatracujte. Nikdy nevíte, čím si oni sami prošli, co je 

poznamenalo a ovlivnilo. (Můžete si přečíst článek zde 

>> Bolest v duši, kde popisuji, jak můžete se svou 

bolestí a vztekem bezpečně pracovat.)  

Také nepodléhejte nějakým beznadějným pocitům, 

když je Vaše zátěž z dětství velká. Vše se dá uzdravit, 

jen to chce vytrvale naslouchat sami sobě a 

pracovat na svém uzdravení. 

http://www.barboramullerova.cz/2015/11/20/bolest-v-dusi/
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Dalšími faktory, které se mohly podepsat na Vaší duši a tím zhoršit Vaše uzemnění jsou bolesti a 

traumata zažitá během dětství, která jsme nezahojili.   

Pokud si nosíme v sobě bolesti nebo traumata, tak tyto bolesti znehybňují část naší životní energie, 

vytvářejí emoční blok, který oslabuje kontakt s tělem. Příkladem jsou např. šikana ve škole, zlí 

učitelé (já jsem měla v první a druhé třídě velmi přísnou a zlou učitelku), tlak rodičů na výkon ve 

škole, který vytváří dlouhodobý stres, trestání za špatné známky,…  

Musím zmínit i sexuální zneužívání, které je bohužel poměrně časté a poznamená zneužívané dítě, 

extrémními případy jsou týrání nebo zanedbávání, které velmi silně ovlivňují míru uzemnění.  

Dále pobyt v dětském domově, neharmonický vztah rodičů plný hádek (to jsem také zažívala) či 

dokonce rozvod rodičů, operace, těžké nemoci, pobyt v nemocnici,…  

V 6 letech jsem byla měsíc sama v nemocnici a bylo to hrozné, pak ještě za tři roky znovu z důvodu 

trhání mandlí, taky pro mě tenkrát strašné,…  
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Další faktory: 

Všechny těžké či zásadní události, které jsme zcela nezpracovali a nezahojili, které v nás 

zanechaly emoční bloky jako např. znásilnění, přepadení, rozvod, traumatický porod dětí, potrat, 

úmrtí blízkých osob, neuspokojivý a nenaplněný partnerský vztah, domácí násilí, těžké nemoci,… 

Operace v celkové anestezii (uspání) negativně ovlivňují uzemnění tak, že se tělo vlivem 

chemických látek hluboce uvolní, odpojí se vědomí a vnímání a to spolu se zásahy do těla velmi 

podstatným způsobem mění proudění energie. Organismu se to nemusí podařit úplně vyrovnat do 

původního stavu.  

Znatelné je to hodně u starých lidí, kteří už nemají 

takovou energetickou pružnost a kapacitu, takže se 

často stává, že po nějaké operaci se významně zhorší 

jejich uzemnění. Začnou být např. zapomnětliví, 

zmatení, ve zhoršeném kontaktu. 

Uzemnění zhoršuje i časté a dlouhé sledování 

televize, dlouhé hraní na počítači, přemíra čtení.  
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Je to způsobeno tím, že při těchto činnostech se propojujeme s příběhem a postavami a 

nevnímáme tolik sami sebe. Takže lidé, kteří sedí denně hodiny před obrazovkou či monitorem, své 

vědomí přesouvají mimo sebe, je vtaženo do děje na obrazovce a tělo chřadne, nepropojuje se s 

duší, protože se nepohybuje a není vnímáno.  

Často mohou tito lidé být ve zvýšeném napětí pramenícím právě ze zhoršeného uzemnění. To je 

může vést k tomu, že stále více hledí do obrazovky, protože jim to pomáhá nevnímat nepohodu 

uvnitř sebe a tím se dostávají do bludného kruhu.  

Také často shlédnou mnoho silných příběhů, hodně 

násilí (když se podíváte do programu, tak je to samá 

vražda) a i když nejsme ve skutečnosti ohroženi, tak 

naše organismy reagují na virtuální násilí stresem, 

vnímají ohrožení jako reálné.  

Také se často stane, že tito lidé nedají sami sobě 

prostor tyto silně emotivní zážitky zpracovat, nechat 

doznít. Blikání televize nás navíc uvádí do takového 
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hypnotického stavu, jsme jím trochu omámeni, což zase ovlivňuje nepříznivě náš stav. 

Významnými faktory jsou i dlouhodobé nevyspání a vyčerpání, chronický stres. Všechny tyto 

vlivy vyčerpávají náš energetický systém a neumožňují ztracenou energii zase načerpat. 

Mohla bych ještě dlouho pokračovat, ale myslím, že takto jste jistě 

získali představu o tom, co všechno se do kontaktu s tělem, do 

uzemnění promítá.  

Doporučuji, abyste si zkusili projít vše, co víte o svých rodičích, co 

víte o svém porodu, útlém dětství, vše, co si pamatujete, že se Vám 

stalo a co nechalo ve vás stopy, které nejsou ještě smazané. To vše 

vám dá základní představu o tom, jak asi na tom s uzemněním 

můžete zhruba být a možná Vám to i otevřelo a zvědomilo místa, 

kde na sobě můžete začít pracovat. 

Ještě bych chtěla zmínit i vliv znamení, ve kterém jste se narodili, 

protože základní charakteristika dost často sedí.  
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Například já jsem střelec, ohnivé znamení, snadno se nadchnu, nemám problém ve svém životě 

dělat i velké změny a mám sklony ulétávat. Můj muž je býk a je velmi dobře ukotvený, zasazený 

v realitě, dobře se vyrovnává s životními těžkostmi a má v sobě jasno.  

Takže i Vaše tendence, zda spíše žijete při zemi, dobře zasazeni, či létáte v oblacích, má vliv na 

uzemnění. 

Dále má na naše uzemnění vliv roční období, kterým zrovna procházíme. Jaro a podzim jsou 

období, kdy se mění proudění energie, na jaře jde energie vzhůru z kořenů, přibývá světla, jsme 

aktivnější, takže můžeme být trochu hůře uzemněni. Na podzim jde naopak energie do kořenů, 

ubývá světla, zklidňujeme se, takže 

býváme lépe uzemněni.  

Léto a zima jsou stabilnější období, 

v zimě obvykle býváme lépe uzemněni 

než v létě. 
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Dalšími vlivy jsou vystaveny ženy v průběhu menstruačního cyklu. 

Menstruační cyklus má také 4 fáze stejně jako roční období. Střídají se období zvýšeného napětí a 

tím horšího uzemnění v čase před menstruací, naopak v období okolo ovulace je žena nejlépe 

ukotvena.  

Pokud žena neužívá hormonální antikoncepci, která zabraňuje přirozenému střídání různých fází 

v ženině životě, pak může tyto změny na sobě intenzivně vnímat.  

Menstruační cyklus a s ním spojené střídání různých 

fází je velmi důležitým uzemňujícím prvkem. 
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Jak se uzemňovat: 

Tak a teď se dostáváme konečně k tomu, jak na svém uzemnění pracovat, jak ho zlepšit. 

Odpočinek:  

Jak už jsem zmínila, fyzické i psychické vyčerpání negativně ovlivňují míru uzemnění. Takže je 

dobré věnovat přiměřenou část dne odpočinku dle Vašich potřeb.  

Pokud pracujete fyzicky, tak jistě uvítáte pohodlně se 

rozvalit na gauči či si sednout do pohodlného křesla a 

odpočívat, nic nedělat.  

Pokud pracujete více psychicky či dokonce s počítačem, 

tak Vašemu organismu může prospět nějaká nenáročná 

fyzická činnost, při které si vyčistíte hlavu a odpočinou 

Vaše oči. Nebo i odpočinek na gauči či v křesle, pokud 

cítíte únavu i fyzickou.  
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Lépe je pravidelně odpočívat po kratší dobu, než se hodně vyčerpat a pak nárazově odpočívat.  

Můžeme zintenzivnit uzemňující potenciál odpočinku tak, že budeme vědomě prociťovat 

přítomný okamžik, svoje tělo a to, co právě je. Můžeme svou pozornost věnovat jednotlivým 

částem těla a cíleně je uvolňovat, pokud v nich cítíme napětí. Můžeme se soustředit i na náš 

dech. 

Já vždy, když odpočívám, pak z velké části odpočívám vědomě. Přesunuji pozornost různě po těle, 

uvolňuji napjaté části těla, vnímám svůj dech. 

Zpravidla, když se na něj začnu soustředit, tak se 

prohloubí a rozproudí tak mou energii. Všímám si i 

myšlenek, které se objevují, ale neživím je svou 

pozorností. Často mívám zavřené oči, jde to pak lépe.  

Samozřejmě, že se mi stane, že mě myšlenky vtáhnou 

do hry a až za nějaký čas si uvědomím, že jsem byla 

v hlavě a ne v těle. Postupně Vám to ale určitě půjde 

lépe.  
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Pokud máte obtíže akutního rázu, prožíváte zrovna krizi, pak je důležité odpočívat co nejvíce, být 

co nejvíce v klidu a hodně se na sebe soustředit. 

Poloha těla: 

V době, kdy jsem na tom byla s uzemněním hodně špatně, mi nejvíce pomáhal leh na boku. Je to 

pozice, kdy v lehu se energie více vyrovnávají, neproudí tak rychle vzhůru a tím se posouvá 

rovnováha blíže uzemňování.  

Na boku z mé zkušenosti proudí energie do hlavy nejpomaleji. Je dobrá i pozice na zádech 

s překříženýma nohama. V pozici na břiše či na zádech energie proudí rychleji. Snažte se 

naciťovat, jaká poloha je Vám nejpříjemnější a střídejte je dle potřeby. 

Další vhodnou pozicí je poloha na všech čtyřech, ta už není přímo odpočinková, ale pomáhá. 

Energie proudí do hlavy pomaleji a navíc jsou ruce i nohy v kontaktu s podlahou, což zlepšuje 

uzemnění, zvlášť pokud se soustředíme na kontakt svého těla s podlahou či zemí. 

Spánek: 

Spánek je nesmírně důležitý děj, kdy se organismus regeneruje, obnovuje ztracené síly, 

zpracovává prožité události.  
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Možná víte, že máme 2 spánkové fáze, jedna se nazývá REM fáze (rapid eye movement), kdy se 

naše oči ve spánku rychle pohybují, zdají se nám sny a spánek je mělčí. Tato REM fáze se pravidelně 

střídá s non-REM fází, kdy je spánek mnohem hlubší a oči se nepohybují vůbec nebo jen pomalu.   

Během nočního spánku se tyto fáze několikrát vystřídají. Je to jako kdybyste dobíjeli vybitou 

autobaterii.  

Možná víte, že ideální nabíjení je takové, kdy nabíječka chvilku nabíjí a pak chvilku vybíjí a tak stále 

dokola, pokaždé se trochu víc nabije, až je nabitá 

zcela. Je to podle mého poznání přesná analogie 

k našemu spánku.  

Pokud spíte špatně, přerušovaně, často se budíte, 

nemůžete dlouho usnout, či se moc brzy budíte a 

pak spíte jen lehce, pak Váš organismus 

neregeneruje ideálně.  

Někdy můžeme kvalitu našeho spánku příznivě 

ovlivnit, někdy je však právě zhoršený spánek 
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kompenzační mechanismus našeho organismu, který brání přílišným energetickým výkyvům. Pak se 

změny k lepšímu dějí velmi pomalu spolu se zlepšením celkového stavu našeho organismu. Spánek 

velmi dobře uzemňuje, dopřávejte si ho v dostatečné míře. 

Fyzická aktivita: 

Dobrý kontakt s tělem, uzemnění, můžeme zlepšit tím, že naše tělo začneme více používat.  

Platí pravidlo, že to, co organismus nepoužívá, to se oslabuje, co používá, se posiluje. Je to jako se 

svaly, které rostou po cvičení.  

Je důležité přizpůsobit typ a intenzitu pohybu 

našemu aktuálnímu fyzickému i psychickému stavu. 

Důležité je také, aby nám ten pohyb byl příjemný a 

aby nás přespříliš nevyčerpal. 

Takže pokud máte ve svém životě jen velmi málo 

pohybu, pak pro začátek doporučuji klidné 

procházky, ideálně do přírody. Pokud jste fyzicky 

zdatní, tak můžete klidně třeba začít běhat, či 
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pěstovat nějaké jiné intenzivnější druhy pohybu či dokonce kolektivní sporty, jako jsou třeba 

kopaná, basketbal, volejbal apod., kde se ve skupině vybudíte k větším výkonům a i si to více 

užijete.  

Mně osobně momentálně nejvíce vyhovují procházky, miluji les, takže nejlépe do lesa. Dobré je i 

vykonávat nějakou fyzickou práci, třeba práci na 

zahradě jako hrabání listí, sekání trávy, štípání dříví 

apod.  

Uzemňující potenciál fyzické aktivity můžeme zvýšit 

tím, že budeme vědomě cíleně přesouvat svou 

pozornost do těla. Takže když třeba jdeme, tak se 

můžeme soustředit na naše nohy, které se pohybují, či 

svou pozornost soustředit kamkoliv do těla, kde Vám to 

bude příjemné.  

Můžete vnímat třeba i vítr, jak naráží na Vaše tělo, slunce, jak jej zahřívá, déšť, který na Vás padá, 

můžete vnímat vůně lesa apod. To vše prohloubí léčivý účinek fyzické aktivity. 
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Můžete začít chodit cvičit, pokud Vás to baví. Možná, že jste slyšeli, že když se při cvičení 

soustředíte na oblast, kterou posilujete, tak rostou svaly rychleji. Stejně tak se můžete soustředit na 

oblasti, které protahujete, také to umocní uzemňující potenciál cvičení. 

Můžete začít dělat jógu, tai či, čchi kung, což jsou cvičení, při kterých je zásadní soustředění se 

na tělo a na změny v něm.  

Jógu jsem praktikovala asi 7 let a velmi mnoho mi to dalo. Bylo to ještě v době, kdy jsem nebyla 

probuzená, ale jasně jsem vnímala pozitivní účinky 

ásan (jógové pozice) a jiných cvičení. Např. udijana 

bandha je cvičení, kdy se břišními svaly masírují 

vnitřní orgány a rozproudí se energie. Cítila jsem se 

uvnitř sebe dobře, zmizely problémy s bolestmi 

zad, které mě trápily už od 14 let. Zintenzivnilo se 

moje vnímání barev, byla jsem více přítomná.    

Nyní cvičím čchi kung a tai-či a tato cvičení mi 

dělají velmi dobře. Chce to však zkušeného učitele. 
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Můžete začít tančit. Tanec je úžasná činnost, kdy se spojují účinky pohybu těla a příznivého 

působení hudby na organismus.  

Ženám jednoznačně doporučuji zkusit břišní (orientální) tanec, sama jsem ho nadšeně asi 3 roky 

provozovala. Pak jsem ale zjistila, že mi nedělá dobře, vždy po tančení se mi zavírala srdeční čakra, 

což se projevovalo studenýma rukama.  

Orientální tanec úžasně rozproudí energii, je to krásný ženský pohyb, 

ale já ho bohužel zatím nemohu provozovat. Je pro mě moc 

intenzivní. Ale chci se k němu časem vrátit. 

Tančit můžete jakkoliv, klidně doma v obýváku při nějaké Vám libé 

hudbě. Můžete se oprostit od nějakých tanečních stylů a zkoušet se 

pohybovat tak, jak to cítíte, improvizovat. Pokud nebudete mít diváky, 

tak se můžete rozšoupnout a dělat cokoli Vás napadne, cokoli Vám 

bude příjemné. Je to velmi uvolňující a zdravé, zase to zlepší Vaše 

uzemnění.  
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Můžete tančit i v páru, můžete se přihlásit na taneční pro dospělé, 

pokud Vás to bude oslovovat. Můžete tančit i zumbu nebo africké 

tance, flamenco či cokoli dalšího, k tomuto nepotřebujete 

partnera, takže pokud jste na tom jako já (můj manžel už roky 

netančí), tak se můžete takto zrealizovat.  

Kontakt se Zemí: 

Musím tu zmínit jednu velmi zdravou aktivitu, která už se rozšiřuje 

mezi lidmi, a to je chůze naboso. Chůze naboso má silně 

uzemňující účinky, protože mezi Zemí a našimi chodidly není 

žádná překážka v podobě podrážky, a tak mohou záporně nabité 

elektrony procházet do našeho těla a oživovat ho.  

Navíc tím, jak jdeme naboso, se přirozeně soustředíme na oblast 

nohou. Vnímáme různé povrchy, jejich strukturu, teplotu, to, jestli jsou nám příjemné či nikoliv, což 

je zase ku prospěchu, protože naše vědomí je v tu chvíli v těle. Navíc jsou přirozeně stimulovány 

reflexní zóny na ploskách nohou, takže si vlastně užíváme přírodní reflexní masáž.  
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V neposlední řadě je třeba zmínit příznivý vliv bosonohé chůze na nožní klenbu a vůbec celou 

nohu, což může napravit mnohé problémy, které se od nerovnováhy chodidla odvíjejí. A že se 

promítají skutečně do celého těla.  

Sama to zkouším a je to příjemné. Dnes už jsou i možnosti zakoupit si tzv. barefoot obuv, což jsou 

boty s velmi tenkou podrážkou, která umožňuje přirozenou chůzi jako naboso. 

Můžeme ale i na zemi pouze ležet nebo sedět, ideálně bez podložky, třeba na trávě.  

Můžeme zahradničit, kdy často pracujeme 

s hlínou, jak plevelíme, kypříme či okopáváme naše 

výpěstky. Zahradničení v sobě spojuje fyzickou 

aktivitu i kontakt se Zemí.  
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Pobyt na slunci: 

Já velmi ráda ležím v létě na trávě a užívám si to, zvlášť pokud příjemně hřeje sluníčko. Tím, že na 

sebe necháme dopadat sluneční paprsky, jsou naše těla posilována a léčena, ale nesmí se to 

přehnat, rozhodně bychom se neměli upéct.  

Osobně mi nedělá dobře, když je slunce v létě hodně 

silné, chodit bez pokrývky hlavy. Cítím, jak energie 

slunce dopadající na mou hlavu ve mně zvyšuje 

napětí.  

Takže u moře či kdekoliv v létě, když plánuji být déle 

na slunci, si beru kšiltovku či klobouk. 

Přesun pozornosti - vědomí - do těla či na 

dýchání: 

Uvádím to zde znovu, i když jsem to popisovala 

v bodech výše. Je to velmi silně uzemňující činnost, 
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kterou můžeme provozovat prakticky kdykoliv a kdekoliv a z mé zkušenosti je opravdu dost 

zásadní.  

V momentech, kdy jsem na tom byla hodně špatně, cítila jsem úzkosti a strachy, kdy moje vědomí 

rychle rostlo a proudilo více energie do hlavy, jsem se musela velmi silně uzemňovat. Nejvíce 

pomáhalo ležet v posteli a plně soustředit svou pozornost do těla nebo na dech. To skutečně 

doporučuji i v nějakých krizových okamžicích, dobře to funguje. 

Pobyt v přírodě: 

Příroda je naše přirozené prostředí a má 

příznivý vliv na náš organismus ve smyslu 

rozproudění životní energie i uzemnění. Já 

miluji procházky v přírodě, čistý a voňavý lesní 

vzduch, zpěv ptáků, majestátní klid lesa kypícího 

životem. V přírodě si vyčistíte hlavu a 

snadněji přesunete svou pozornost k tomu, 

co je tady a teď a tedy se i lépe uzemníte.  
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V přírodě můžeme zase chodit naboso, ležet či sedět na zemi nebo můžeme využít léčivého 

potenciálu stromů.  

Můžeme si vybrat nějaký krásný vzrostlý a zdravý strom a chvíli jej objímat. Nebo stačí si pod něj 

sednout a třeba se opřít o kmen zády.  

Ideální je uváděn dub, buk, javor, kaštan, lípa apod.  

Dub je strom, který má nejsilnější kořeny. Je velmi těžké 

i maličký stromek vytrhnout ze země, protože má silný 

kůlovitý kořen, který v zemi drží opravdu neuvěřitelně 

silně.  

Máme dub na zahradě a já velmi ráda pod ním ležím.  
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Nepřehánět sledování televize, hraní nebo čtení na počítači, čtení knih: 

Z výše uvedeného, kde jsem popisovala, jak nepříznivě působí tyto aktivity, pokud je vykonáváme 

hodně dlouho, vyplývá, že je dobré to s nimi nepřehánět.  

Neznamená si je zakázat, ale netrávit u nich většinu času. Již několik let sleduji televizi jen 

minimálně, dokonce byly roky, kdy mi vyloženě nedělala dobře.  

Ale jednou za čas nějaký pěkný film či komedie mohou naopak uzemnit, protože mohou vyčistit 

naši hlavu od těžkých myšlenek a nahradit je novými.  

Rozhodně doporučuji přestat sledovat televizní 

zprávy. Když se na to zaměříte, tak sami můžete zjistit, 

že je to jedna negativní a stresující zpráva za druhou. 

Pokud se bude dít něco opravdu důležitého, pak se to 

k Vám jistě donese.  

Dále nedoporučuji sledovat pořady, kde se děje 

násilí, což je většina programu komerčních stanic.  
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Čas na zpracování zážitků: 

Je dobré čas od času si dát prostor jen tak být sám se sebou a neklást na sebe žádné nároky, 

prostě jen tak být. V těchto chvílích může náš organismus zpracovat zážitky uplynulých dní, usadit 

se, zklidnit a uzemnit. Nechávám to na svých pocitech, už poznám, kdy potřebuji vypnout a nic 

nedělat. Často je to u mě spojeno i s fyzickým klidem, kdy se soustředím na přítomnost, na své tělo, 

na své dýchání. V tomto rozpoložení často přicházejí nové nápady a vhledy či řešení problému, 

kterým jsem se třeba poslední dobou zabývala. 

Být s dobře uzemněnými lidmi:  

Já mám to štěstí, že můj muž je hodně dobře 

uzemněný. Je mi s ním opravdu dobře a dost často mi 

v těžkých obdobích pomáhala jeho pouhá přítomnost. 

Můžete vyhledávat lidi, kteří jsou dobře uzemněni a 

oni svůj klid přenesou na Vás. Pokud je člověk 

v nějaké krizi, tak často pomáhá se třeba držet za ruce. 

V těžkých chvílích mi to dělalo vyloženě dobře. 
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Doteky:  

Jak už jsem psala výše, pokud tělo používáme, pak děláme dobře, protože ho posilujeme a 

posilujeme i jeho propojení s duší. Dotýkání se našeho těla nás uzemňuje, vrací do kontaktu 

s ním, protože stimulujeme kůži v oblasti dotyku a i naše pozornost se přirozeně do tohoto 

místa přesouvá. Takže Vám mohou dělat dobře vlastní doteky, které si můžete dávkovat dle 

potřeby, nebo doteky Vašeho partnera, či můžete dokonce jít i na nějakou masáž.  

Já jsem dlouho nemohla chodit na masáže, protože jsem byla velmi křehká a stimulace masáží by 

pro mne byla příliš silná. Tak jsem se dotýkala sama. 

Dost často jsem intuitivně cítila, kam ruce dát. Často je 

přikládám do oblastí, kde jsou čakry - na pupík, mezi 

prsy na hrudník, na podbřišek.  

Dnes již je moje uzemnění lepší, a tak chodím na 

léčivou masáž shiatsu.  

Můžete si dnes vybrat už z mnoha různých typů masáží 

podle Vašeho záměru, sympatií s osobou, která je 
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provozuje, podle stavu Vaší peněženky či způsobu, který je Vám sympatický nebo je Vám 

doporučen.  

Existují klasické sportovní masáže, různé léčivé masáže jako třeba thajské, reflexní, energetické, 

aromamasáže, masáže lávovými kameny, čokoládové, medové, Bowenova masáž, metamorfní či 

dokonce tantrická, atd.  

Tantrické masáže jsou hodně intenzivní a mohou v člověku něco nového otevřít, takže s těmi bych 

rozhodně nedoporučovala začínat, i když osobní zkušenost s nimi nemám. Pokud máte problémy 

s uzemněním, tak buďte opatrní. 

Každopádně doteky musí být příjemné, jinak 

neprospívají či můžou škodit, pokud bychom se 

přemáhali. 

Lidé se také často rádi mazlí a dotýkají s malými 

dětmi, rádi je berou do náruče a chovají je. Je to proto, 

že malé děti jsou zpravidla ještě celistvé, dobře 

uzemněné. Pokud máte rádi děti a máte tu možnost 
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být s nimi v úzkém kontaktu, tak určitě doporučuji toho využít, je to oboustranně přínosné. 

Sem patří i doteky a mazlení s domácími zvířaty. Zvlášť pokud máme zvíře mazlivé a s hebkou 

příjemnou srstí, tak je to velmi příjemné a uzemňující.  

Léčivé jsou kočky, psi, koně, všechna kontaktní zvířata. Všechna zdravá zvířata jsou plně vtělena a 

uzemněna a mohou na nás přenést svůj klid či z nás 

vytahovat negativní energie.  

Náš kocour mi takto hezky čas od času pomáhá (viz 

článek zde >> Kocour britský léčivý). 

 

  

http://www.barboramullerova.cz/2015/04/18/kocour-britsky-lecivy/
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Uvolňovat emoce, pracovat se svými zraněními: 

Jak jsem už výše zmiňovala, všechny nezpracované bolesti, traumata, nepříjemné zážitky vedou 

k emočním blokům, kdy tělem neproudí určitá část jeho energie a je zablokovaná, zamrzlá. To 

zhoršuje náš kontakt s tělem, naše uzemnění.  

Pokud chceme své uzemnění zlepšit, pak je potřeba pracovat na svých bolestech a zraněních.  

Je však důležité si uvědomit, že pokud otevřeme nějaké zranění a začneme ho léčit, pak 

přechodně se dostane do našeho vědomí stará bolest, která 

naše uzemnění zhorší.  

Pokud máte zrovna problémy z nedostatečného uzemnění, 

pak rozhodně nedoporučuji záměrně otevírat stará zranění, 

protože by Vám to přitížilo a zhoršilo Váš stav.  

Můžete na svém uzemnění pracovat mnoha ostatními 

uvedenými způsoby, buďte však opatrní a zkoušejte, co Vám 

vyhovuje.  
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Když se Vaše uzemnění zlepší, pak se možná začnou zranění otevírat sama tak, jak přijde jejich čas. 

Já osobně o sobě vím, že mám ještě hodně nezpracovaných bolestí, starých hlubokých traumat, ale 

nechávám to přirozenému vývoji, kdy čas od času se nějaké zranění samo otevře a já ho pak můžu 

skrze slzy vyléčit. Ti z Vás, kteří jste na tom s uzemněním dobře, můžete navštívit nějakého 

terapeuta, ke kterému budete mít důvěru a cíleně pracovat na Vašich traumatech.  

Doporučuji však nechat si vždy dostatek času k tomu, aby se změny mohly usadit, 

doběhnout i v těle.   

Nepostupovat příliš rychle:  

Rozhodně se vyplatí v osobním rozvoji nepostupovat 

příliš rychle. 

Znamená to, že není optimální přečíst několik 

seberozvojových knih najednou, aniž bychom si dali 

prostor jednak přečtené vstřebat a druhak učinit 

nějaké třeba i drobné změny ve svém životě.  
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Není dobré dělat několik kroků či větších změn najednou, lépe je postupovat krok za krokem a 

po každé změně nechat přiměřený čas svému organismu se se změnou vypořádat, integrovat 

ji, usadit v sobě sama.  

Čím je Vaše uzemnění slabší, tím více je důležité dbát na dostatečné odstupy mezi změnami. 

Musíte to trochu řídit hlavou, protože Vaše tělo Vás nemusí správně informovat, protože s ním 

nejste v dostatečném kontaktu.  

Pokud se objeví přímo potíže z přechodně zhoršeného uzemnění, pak rozhodně doporučuji na 

nějaký čas svou duchovní praxi omezit či pozastavit, 

než se Váš organismus dostane zase do lepší 

rovnováhy. 

Barvy:  

K uzemňujícím barvám se počítá červená a hnědá 

barva. Můžete je nosit na sobě v podobě barevného 

oblečení, můžete se zabalit do barevné deky, můžete se 
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obklopovat předměty těchto barev, či se dívat třeba na obrázky, kde jsou tyto barvy zastoupeny. 

Jídlo: 

Můžete jíst jídlo, které je červené, jako například červená paprika, červená řepa, rajče apod.  

Můžete jíst kořenovou zeleninu, ideálně mrkev, která je oranžová, takže podporuje 2. čakru a 

zároveň v sobě nese energii kořene. 

Mezi uzemňující potraviny patří i kakao a čokoláda. Zvlášť pokud je raw (živé), pak je hodně silné. 

Dají se koupit i raw kakaové boby, mně osobně ale 

moc nechutnají. Moc dobrá je domácí čokoláda z raw 

čokoládového prášku (nebo půl na půl s raw karobem) 

s medem a kokosovým olejem. 

Také česnek je podle mých zkušeností vynikající. 

Dále pomáhá jíst maso, pokud na něj máte chuť. 

Maso snižuje vibrace a tím zase posouvá rovnováhu 

blíže spodním čakrám a uzemnění. Jsou dny, kdy mi 
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maso dělá vyloženě dobře. Není ho nutné ani žádoucí jíst každý den, řiďte se svými pocity.  

Kameny:  

Můžete zkusit si koupit a u sebe nosit i uzemňující kameny, zpravidla ty, které mají červenou 

nebo hnědou barvu.  

Může to být rubín, granát, červený korál, hematit, záhněda apod.  

Kameny je potřeba průběžně čistit pod tekoucí vodou a nabíjet venku na slunci či měsíci, aby Vám 

předávaly jen svou čistou energii. První očista by měla 

být důkladnější, doporučuje se solný roztok přes noc 

nebo zakopat do země na několik dní.  

Vůně:  

Sama jsem nezkoušela se záměrem uzemnit se, ale 

našla jsem doporučované vůně, takže pro úplnost zde 

uvádím – doporučuje se cedr, santal, ylang ylang apod. 
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Důležité je, že ta vůně by Vám měla být příjemná. Jinak se do toho nenuťte. 

Solné koupele: 

Sama jsem nezkoušela, ale četla jsem, že pomáhají – hrnek čisté mořské soli do vany a chvíli si 

poležet. 

Vizualizace: 

Sama nemám vizualizace příliš v lásce, protože podle mého názoru posilují mysl a často vycházejí 

z ega. Dříve jsem se jim hodně vyhýbala, protože mi 

vyloženě nedělaly dobře. Nyní je používám při 

některých léčivých meditacích. 

Klasicky se doporučuje se soustředit na nohy a 

představovat si, jak z nohou rostou silné kořeny, které 

pronikají hluboko do země. Já osobně nepoužívám, 

vystačím si se soustředěním na nohy a jejich dotek se 

zemí.  
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Omezit stres: 

Někdy se dá obtížně zařídit, ale rozhodně se vyplatí. Dlouhodobý stres nebo akutní velký stres 

vyčerpává a zhoršuje uzemnění. 

Smích: 

Smích uvolňuje celý organismus, tělo i duši. Pokud se smějeme, tak jsme přítomní. Takže humor 

je určitě na místě, pokud máte tu možnost. Stýkejte se s lidmi, kteří jsou rádi na světě a mají rádi 

humor. Uvidíte, jak pookřejete.  

Naciťovat a uspokojovat potřeby těla: 

V osobním rozvoji se často soustřeďujeme na potřeby 

duše a opomíjíme potřeby těla. Důležité je vnímat 

vlastní signály a řídit se jimi. Tím posilujeme kontakt 

sami se sebou.  

Takže záměrně naciťovat a uspokojovat své potřeby 

může být velmi přínosné, protože jen naše tělo nám 

může říct, co potřebuje. Čím více se budeme vlastními 
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signály řídit, tím bude naše celistvost a uzemnění lepší a další signály budou postupně jasnější a 

jednoznačnější. 

Tvořit: 

Když tvoříme, jsme napojeni na sebe a na zdroj, jsme přítomni. Takže jakékoli tvoření, které Vám 

bude příjemné, je prospěšné. Můžete pracovat s papírem, korálky, hlínou, barvami, můžete tvořit 

ze dřeva, Vaší tvorbou může být cokoliv. 

Mít koníčky: 

Důležité je dělat, co Vás baví, ať je to cokoliv. Takže 

pokud rádi poznáváte nová místa, může občasné 

cestování oživit Váš organismus a uzemnit ho. Cokoliv 

děláme s radostí, nás spojuje i s naším tělem, 

protože se tělo při radosti oživuje, rozproudí se 

v něm energie. Samozřejmě je pak potřeba mít i 

přiměřený čas k odpočinku a k usazení zážitků tak, aby 
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přemíra radosti bez možnosti času k zpracování prožitého nepůsobila právě opačně. 

A ještě jedna rada navíc jen pro ženy: 

Neužívat hormonální antikoncepci: 

Ženský hormonální systém v plodném věku cestou menstruačního cyklu a s ním spojeným 

kolísáním hormonů dává ženě jednu velkou výhodu a totiž tu, že uzemňuje.  

Je to evolučně dané, že žena potřebuje být dobře uzemněna, dobře spojena sama se sebou a se 

Zemí k tomu, aby úspěšně plnila své mateřské 

povinnosti. Dává jí to větší stabilitu a odolnost, což 

nepochybně každá matka potřebuje jako sůl.  

Takže my, ženy, i když někdy na svůj cyklus žehráme či 

možná některé z nás ho nemají rády, tak automaticky 

bez jakéhokoliv našeho přičinění nám pomáhá být lépe 

uzemněny.  
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Hormonální antikoncepce má samozřejmě i jiné dopady, než že brání ženám využívat uzemňujících 

účinků hormonálních změn, a těch dopadů je celá řada. Můžete si o tom přečíst článek zde >> 8 

důvodů, proč neužívat hormonální antikoncepci. 

 

 

  

http://www.barboramullerova.cz/2016/03/18/8-duvodu-proc-neuzivat-hormonalni-antikoncepci/
http://www.barboramullerova.cz/2016/03/18/8-duvodu-proc-neuzivat-hormonalni-antikoncepci/
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Závěr: 

Ještě bych zde chtěla na závěr zmínit jednu velmi důležitou věc zejména pro ty, jejichž 

uzemnění je slabé. 

Je zapotřebí počítat s tím, že pokud budete pracovat na svém uzemnění, budete více ve svém těle a 

začnete ho více vnímat. Bude k Vám vysílat mnohem více signálů než dříve. Budete se vracet blíže 

sami sobě, ale může to přechodně znamenat i zvýšené množství nejrůznějších fyzických obtíží.  

Je to tím, že tělo začne vydávat impulsy, které by Vás 

měly vést k lepší harmonii. Tělo se začne oživovat a 

uzdravovat a nemusí to být vždy příjemné. Rozhodně je 

důležité na tělesné impulzy reagovat a vydržet. Čím 

jste citlivější, tím buďte opatrnější a nedělejte příliš 

mnoho změn najednou. 

Přeji Vám, ať jste dobře uzemněni tak, aby Vaše vnitřní 

změny probíhaly bezpečně, a aby osobní rozvoj byl pro 

Vás obohacující a radostnou, vzrušující záležitostí. 
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Objevovat a poznávat sebe sama je někdy pořádné dobrodružství. 

Přeji Vám, ať rozkvetete a svou lásku a krásu šíříte dál.  Doufám, že k tomu přispěje i to, co jste 

si zrovna přečetli. Přečíst si však nestačí, je potřeba začít. Tak příjemné začátky! 
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Kdo jsem: 

Jsem lékařka s celostním přístupem k životu a zdraví. Již mnoho let 

se věnuji osobnímu a duchovnímu rozvoji a péči o zdraví přírodními 

prostředky. Postupem času mě opouštějí letité neduhy a zdravotní 

problémy.  Žiji stále krásnější a více naplňující život.  

Co Vám ještě mohu nabídnout: 

Můžete si zakoupit e-book Harmonizační cvičení k uvolnění 

energetických bloků. Toto cvičení skvěle pomáhá v uzemňování a 

zároveň i ve vnitřním růstu a ozdravění. Podívejte se, co všechno vám toto cvičení může do života 

přinést. 

 

  

http://barboramullerova.cz/e-booky/harmonizacni-cviceni-k-uvolneni-energetickych-bloku/
http://barboramullerova.cz/e-booky/harmonizacni-cviceni-k-uvolneni-energetickych-bloku/
http://barboramullerova.cz/e-booky/harmonizacni-cviceni-k-uvolneni-energetickych-bloku/
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A pokud byste se rádi naučili léčivé meditace pro zlepšení a uzdravení vašeho života a pro váš 

osobní růst, můžete vstoupit do kurzu Medituj a žij víc. Kurz je ucelený a naučí vás samostatně 

meditovat. V kurzu kladu velký důraz na dostatečné uzemnění (ukotvení), abyste se posouvali 

vpřed harmonicky a bezpečně. Podívejte se, jak kurz vypadá. 

 

 

 

 

 

  

https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
https://onlinekurzmeditace.cz/medituj-a-zij-vic/
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Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dotazy k e-booku, či byste mi chtěli poskytnout 

zpětnou vazbu, zda byl pro Vás tento e-book přínosný, pak mi můžete napsat na 

barbora@barboramullerova.cz nebo můžete využít kontaktní formulář na 

www.barboramullerova.cz/kontakt/.  
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