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Za celé své dětství si nepamatuji na vřelý pevný a zároveň

lehký pocit, který mi přináší správné uzemnění. Pocit stát

nohama na zemi tady a teď byl mým nesplnitelným

přáním. Namlouvala jsem si, že mi v jeho dosažení brání

nedostatečná snaha a nedokonalé sebezapření. Dále

od pravdy jsem být nemohla. Vůlí a statečností (byť to

jsou úžasné vlastnosti, které nám celý život velmi

pomáhají) kvalitního uzemnění nedosáhneme.

Dosud jsem nepoznala člověka, který by byl uzemněný

na 100%. Netuším, jak to může vypadat a zda je to možné.

Ale vím, že dobré uzemnění si zasloužíme všichni.

Stabilita v našem životě začíná stabilitou přímo v nás.

Život nám přináší mnoho situací, které dobré uzemnění

narušují a zeslabují. Někdo bývá neuzemněn již od raného

dětství, jiní o část uzemnění přijde v průběhu života.

Samozřejmě jsou i tací, kteří s uzemněním nemají

problémy nebo jsou rozkolísaní v určitých životních

etapách. Pevné spojení se Zemí je ale schopnost, kterou

si můžeme pěstovat a měnit podle našich potřeb.

Tento test jsem sestavila na základě letitého zkoumání

dané problematiky.

Zkuste být odvážní a zjistěte, jak na tom jste. Snažte se

odpovídat podle pravdy, nikoliv podle toho, jak byste si

přáli, aby to bylo.

Stabilita v životě začíná
stabilitou přímo v nás
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Je pro vás pocit bezpečí v každodenním životě samozřejmostí?
A Ne, mám pocit, že na mě všude číhá problém nebo nebezpečí.
B Nemyslím na to, nezajímá mě to.
B Nevím.
B Takhle o tom nepřemýšlím.
C Jak kdy, normálně v pohodě, ale občas mě popadne strach.
D Jistěže ano, ani nad tím nemusím uvažovat.

Očekáváte, že vše dopadne co nejlépe?
A Očekávám jen to nejhorší.
B Mám strach, že zakřiknu dobrý konec.
C Jak kdy a jak co, většinou to nechávám plynout.
D Samozřejmě, přesto se raději připravuji na všechny varianty.

Kdykoliv čelíte těžkostem nebo slovnímu útoku,
máte houpavý pocit?

A Často mi připadá, jako by se zem houpala, a točí se mi hlava.
B Mám pocit, že se zmenšuji.
B Mám pocit, že se mi propadají nohy.
C Houpe se mi žaludek, jinak je vše dobré.
D Ne, jen se zlobím.

1

2

3



© 2020 Hana Grofová www.hanagrofova.cz

Stává se vám, že se v těžkých situacích
oddělujete od svého těla?
A Tento pocit mě pronásleduje. Stává se mi to často.
B Někdy se mi to stalo, ale vždy ve velmi vypjaté nebo život ohrožující situaci.
C Přímo oddělení od svého těla ne, ale mám jiné obtíže
D Nedovedu si to představit.
D Už se mi to nestává.

Vnímáte jiné entity (duchy), které nejsou vidět?
A Ano, a mám pocit, že je to pro mě ohrožující.
B Mám strach, že by se mi to mohlo stát.
B Ano, a je mi to nepříjemné.
C Věcem mezi nebem a zemí se vyhýbám.
D Ano, ale v zásadě mi to nevadí.
D Nemám s tím žádnou osobní zkušenost.

Připadá vám váš život hezký a snadný?

A Ráno vstávám s hrůzou, co zas bude.
B Někdy je to dobré, ale připadá mi, že to špatné převažuje.
C Moc nad tím nepřemýšlím, beru to, jak to je.
D Těším se na každý den, i když je to někdy těžké.
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Máte psychickou nemoc nebo psychické potíže,
např. depresi?
A Ano, léčím se.
A Léčbu už mám za sebou, aniž by v mé minulosti bylo nějaké zásadní trauma.
B Ano, po prožitém traumatu by to bez léků nešlo.
C Mám období, kdy propadám melancholii či smutku, ale zase to brzy přejde.
D Občas mi je smutno, ale jen v těžkých chvílích.

Máte potíže se soustředit?
A Nesoustředěnost zažívám často, je pro mě těžké se dlouho soustředit.
B Ve stresu začnu být nesoustředěný.
C Při únavě jsem nesoustředěný.
D S výjimkou náročných dní je to v pohodě.

Trpíte často úzkostmi?
A Ano, pociťuju je často a úplně mě paralyzují.
B Mívám je pravidelně, ale jen čas od času, tzn. “sezónně“ nebo v „určitých obdobích“
C Občas mě na chvilku přepadnou.
D Není to můj problém. Nejistotu občas také zažívám, úzkostí bych jí nenazval.
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Cítíte bolest nad stavem přírody a planety?
A Je to pro mě bolestivé téma, úplně s tím rezonuji a patřím mezi hlasité zastánce striktně

veganského nebo přírodního stylu života.
B Je mi to jedno. Nestarám se o to.
C Nic se nemá přehánět. Nad způsobem života a jeho vlivu na planetu ale určitě

přemýšlím a snažím se žít pokud možno co nejohleduplněji.
D To, co se děje s planetou, je pro mě důležité. Změnil jsem některé návyky tak,

aby byly ve větším souladu s udržitelným způsobem života. Angažuji se v ekologických
projektech, ale akceptuji skutečnost, že žiji v průmyslové civilizaci.

Máte pocit rodinné soudržnosti a jste rádi součástí své rodiny?
Můžete odpovědět 2 x – za původní a za současnou rodinu.
A Připadá mi, že do této rodiny nepatřím.
B Je těžké být součástí naší rodiny.
C Někdy to skřípe, ale jsme rodina.
D Samozřejmě, že patřím do své rodiny.

Hledáte své kořeny a máte pocit, že nikam nepatříte?
A Tento pocit mě provází neustále.
A Rezignoval jsem na to.
B Hledám je, ale zatím bezvýsledně.
B Vím, že mi chybí, ale zatím je nehledám.
B Mám sebe a zbytek neřeším.

C Znám své kořeny, ale není to úplně dobré.
C Kořeny si aktivně vyjasňuji ale zatím jsem

úplně nezakořenil.
D Znám své kořeny, případně nad nimi

nepřemýšlím, připadají mi samozřejmé.
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Jak vnímáte vztahy ve své rodině?
Můžete odpovědět 2 x – za původní a za současnou rodinu.
A Jako těžké a náročné,
A Rodinu vůbec neznám.
A Vůbec se s ní nestýkám.
B Stýkám se s ní jen v nevyhnutelných situacích.
B Jsou hodně složité, ale je to moje rodina.
C V pohodě, sem tam mraky, které musím akceptovat.
C Máme už náročné období za sebou.
D Je pro mě oázou klidu a bezpečí, případné mraky si vyjasňujeme otevřeně a v klidu.

Máte často nějaké potíže?
A Ano, připadám mi, že jdu z průšvihu do průšvihu.
B Nějaké potíže řeším pravidelně.
C Stejně jako všem lidem se mi neustále děje něco dobrého i špatného.
D Ne, život je spíš zábavná jízda, i když se mi nějaké překážky občas nevyhnou.

Znáte své životní poslání nebo práci snů?
A U žádné práce dlouho nevydržím, všechno mě vyčerpává a bohužel

mám za sebou i pracovní vyhoření.
B Práci měním, když mi začne připadat únavná, což se čas od času děje.
C Ne, vím, co dělám a proč. Zábava to být nemusí, ale je to obživa.
D Práce mě naplňuje a uspokojuje.
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Jak vycházíte s pracovním kolektivem?
A Někteří lidé mě vyčerpávají, jsou to intrikáni a manipulátoři.
B Občas mám s někým konflikt, ale vždy to nějak ustojím.
C Vztahy neřeším, starám se o svoji práci.
C Dokážu s ostatními vyjít navzdory občasným krizím.
D V práci jsme v pohodě, máme inspirativní vztahy.

Jak zvládáte davy a velké akce?
A Vyhýbám se jim, velmi mě rozrušují.
B Těším se, je to živná půda plná inspirativní energie.
C Nevyhledávám davy, úplně mi to nesedí. Chodím na akce, které mě zajímají.
D Je mi to jedno. Záleží na tom, za jakým účelem tam jdu.

Jak prožíváte setkání s náročným nebo emočně
rozrušeným člověkem?
Odpovědězte 2 x – pro variantu neznámý člověk a pro blízký člověk
A Připadám si, jako když nesu tíhu celého světa, případně se s ním

co nejdřív rozloučím.
B Chci pomoci, ale zároveň cítím tíhu toho druhého.
C Nechává mě to v klidu, moc se nezajímám.
D Držím si svůj prostor, vnímám jeho starosti jako film a poskytnu

potřebnou pomoc.

16

17

18



© 2020 Hana Grofová www.hanagrofova.cz

Jak vnímáte nepříjemné lidi a „vysavače“ energie?
Odpovědězte 2 x –pro variantu neznámý člověk a pro blízký člověk
A Klidím se z cesty, jak jen to jde i za cenu, že nevyřeším důvod setkání.
B Bojím se, proto se snažím s nimi být zadobře i za cenu, že je to pro mě vyčerpávající.
C Cítím se popuzeně, ale zvládnu to.
D Vždyť jsou to jen lidé, i když nepříjemní, v pohodě to ustojím, ale nejásám.

Víte, co chcete?
A Nevím, často dělám, co mi ostatní doporučí.
B Dobře vím, co nechci. Často se v tom plácám a čekám na příležitosti, které se chytím.
C Něco vím, v něčem se hledám celý život. V některých oblastech jsem ale aktivní a pátrám po

nových příležitostech.
D Vědět co chci, je základem všeho, někdy ale chvíli trvá, než na to přijdu.

Jak mluvíte o ostatních, říkáte špatné nebo dobré věci?
Odpovědězte 2 x –pro variantu neznámý člověk a pro blízký člověk
A Je pro mě naprosto nepředstavitelné o někom říkat negativní věci.
B Říkám, co si myslím, i o jejich špatnostech, klidně bez optání a napřímo.
B Za zády druhých se vyjádřím o to více, ať ostatní vědí, co jsou zač.
C Neřeším to.
C Nemám potřebu sdělovat světu nebo ostatním názor na ostatní lidi.
D Říkám, co si myslím hlavně v dobrém a s respektem. Druhé za jejich zády nesoudím.
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Kontrolujete okolí, sebe i své myšlenky?
A Samozřejmě, je potřeba vše kontrolovat, jen tak neudělám něco, co nechci.
A Nemá to smysl, stejně udělám chybu.
B Nechávám vše být, je mi to jedno.
C Nic se nemá přehánět, ale kontrola důležitých věcí se vyplatí.
D Mám v sobě jasno: některé věci je vhodné nechat plynout a některé je naopak

dobré kontrolovat.

Akceptujete i to, co nechcete, abyste neztratili přízeň ostatních?
A Samozřejmě, pro své blízké je potřeba se obětovat.
B Sleduji, co je pro mě dobré, podle toho se přizpůsobím.
C Jak kdy a jak u koho.
D Ne, přijde mi to nedůstojné.

Vnímáte potřeby svého těla?
A Mám pocit, že zdraví má být samozřejmost a hodně se zlobím, když to tak nemám.
A Dávám tělu příkazy a čekám, že mi bude sloužit.
B Často cítím únavu nebo i zklamání ze svého těla, protože mě málo poslouchá.
B Snažím se mu věnovat, ale je to značné úsilí.
B Tělo je pro mě prioritně důležité. Každý den sportuji, neobešel bych se bez toho.
B Tělo upřednostňuji, zkrášluji ho a těší mě se mu věnovat.
C Tělo je pro mě důležité, sportuji, jím zdravou stravu, chodím na lékařské prohlídky a vše

kontroluji.
C Snažím se, ale mít funkční tělo není pro mě samozřejmost.
D Myslím si, že rovnováha má být po všech stránkách. „Ve zdravém těle, zdravý duch“. Své intelektuální,

duchovní a emoční potřeby také vnímám. Je to pro mě přirozenost.
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Jste náchylní k nemocem, alergiím a imunitním
onemocněním?
A Mám neustále nějaké potíže.
B Zhoršuje se to ve vlnách, ať v kratších nebo delších intervalech.

Zhoršuje se to hlavně se stresem.
C Mám sezonní potíže, ale zvládám to.
D Ne, jsem v pohodě.

Máte obtíže s nohama, chodidly, kotníky…?
A Trpím bolestmi nebo otoky, mám propadlou nožní klenbu, případně

potíže s kotníky.
B Ano, ale jen při námaze, trpím opakovaně výrony kotníku, nebo mám

otoky nohou při delším stání či sezení.
C Dříve občas ano, ale už je to pryč, případně tak jednou (až dvakrát)

ročně.
D Ne, nohy mám zdravé.

Máte potíže s hmotností, ať už nadměrnou či
nedostatečnou?
A Celý život s tím bojuji.
B Výkyvy hmotnosti trpím ve stresu nebo v diskomfortním prostředí

(nevyhovující podmínky).
C Zažívám drobné výkyvy na dovolené nebo vlivem věku, ale nic

katastrofického.
D Není to můj problém.
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Umíte si určit vlastní hranice?
A Vůbec mi to nejde, připadám si jako vlajka ve větru
A Své hranice úzkostlivě střežím a rychle reaguji, když mám pocit, že mi ostatní vstupují na mé území.
A Myslím si, že hranice ostatních je třeba posouvat, když něco chci.
B Snažím se, ale pořád to nedokážu uhlídat a vydávám se, kde nemám. Případně si myslím, že mé

hranice ostatní překračují a občas kvůli tomu prudce reaguji.
B Mám pevné hranice a nikoho tam nepouštím. Lidé na mě ale poměrně často reagují zmateně,

stahují se nebo jsou zaskočení.
C S někým to jde, ale jsou lidé nebo situace, které mě zaskočí
D Nemám s tím problémy, ale vždy je co zlepšovat.

Zabýváte se v myšlenkách minulostí nebo budoucností?
A Ano, stále utíkám k tomu, co bylo nebo bude.
B Vzpomínky na hezké časy mě často drží nad vodou.
C Těší mě občas vzpomínat na světlé chvíle minulosti nebo přemýšlet nad budoucností,

ale většinu času pobývám v přítomnosti.
D Moc se k minulosti nevracím, v zásadě jen tehdy, pokud si potřebuji něco ujasnit.

Budoucnost je daleko, ale mám plány, na kterých pracuji.

Potřebujete mít životní jistoty?
Materiální nebo zázemí nebo citové nebo všechny – můžete odpovídat pro každou možnost.
A Rozhodně neriskuji, nechci se ohrozit. Podvoluji se i nepříjemným podmínkám,

abych své jistoty neohrozil.
B Jak v čem, občas je potřeba zažívat silné vzrušení.
C Vím, co je důležité, a hlídám si to. Kontroluji, protože nechci, aby mi uteklo to, o co se snažím.
D Vím, co je důležité, ale nechávám život plynout, to je nejlepší.
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Jak reagujete a projevujete emoce?
A Jsem emočně nestabilní, všechno mě vykolejí.
A Často úplně zamrznu.
A Nechci se vůbec nikam zařadit.
B Emoce mě zasahují až příliš.
B Emoce vůbec nedokážu vyjádřit, přestože je silně cítím.
C Za normálních okolností se chovám normálně, ale jsou situace, kdy mě má reakce

zaskočí nebo je velmi emotivní, případně neodpovídá situaci.
D Většinou přesně vím, jak se cítím, a má reakce odpovídá situaci.

Jak na vás a vaše priority reaguje okolí?
A Mám pocit, že já i moje potřeby jsou všem jedno.
B Mám pocit, že mě ostatní nedoceňují a mám malé vyhlídky na úspěch.
C Podpora a uznání by byly fajn, ale nespoléhám se na ně.
D Připadá mi, že můžu dělat to, co si přeji, a okolí to akceptuje a uznává.

Jak vnímáte životní překážky?
A Jako klacky pod nohy, kvůli nimž neustále padám.
A Nemám rád výzvy ani překážky.
B Zdá se mi, že ostatní to mají lehčí.
C Štve mě to, ale nějak si poradím.
D Jsou to výzvy, ale naštěstí mám i výzvy pozitivní.
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Užíváte alkohol, návykové látky nebo drogy?
A Trápí mě závislost na alkoholu, případně na návykových látkách nebo drogách.
A Alkohol a návykové látky nemohu vůbec užívat, dělají mi zle.
B Při problémech mám tendenci k nim utíkat a přeháním to.
C Alkohol mi pomáhá vyčistit si hlavu, ostatní mi nic moc neříká.
C Mám alkohol jako odměnu po pocitu dobře vykonané práce a úspěchu.
D Občas alkohol, ale mírně a jen při slavnostních příležitostech a setkáních, není to však pravidlo.

Jak vám rodina pomáhá v těžkostech a krizích?
A Neznám podporu a pochopení.
A Pokud můžu, nic nesděluji, nepomohli by mi, jen by lamentovali.
A Rodina ode mě očekává pomoc automaticky, obráceně to nefunguje.
B Mnohdy mi jen vynadají, ale existují výjimky, kdy mi pomohou. Často mě od všeho odrazují

a já jim pomáhám podle vlastního uvážení.
C Pomáháme si, ale příliš se pak pletou do mých věcí, proto spoléhám hlavně na sebe, ale jsem

připraven jim pomoci, když to potřebují.
D Pomáháme si a podporujeme vzájemně, ale většinu věcí zvládneme vyřešit sami bez zapojení

ostatních.
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Vyhodnocení
Sečtěte si prosím počet odpovědí A, B, C, D.

Převaha typu D: Pohoda, jen tak dál!
Převaha typu C: Docela dobré, ale bloky tam budou
Převaha typu B nebo 3-6 odpovědí A: Potíže s uzemněním a bloky
Více než 7 odpovědí A: Jasné neuzemnění a hluboká blokace

Ať vám vyšlo cokoliv, je to v pořádku. Výsledky testu vás pouze
upozorňují na prostor k případným změnám, které mohou
váš stávající život značně ulehčit obohatit. Jeden z klíčů přináší
správné a dostatečné uzemnění. Současné potíže tak pro vás
mohou být výchozím bodem ke spokojené uzemněné
přítomnosti a svobodnější budoucnosti. Každý člověk se totiž
dokáže dobře uzemnit. Stačí k tomu vědomá cesta, láskyplná
a laskavá k nám samým.
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Převaha typu D
Ještě jednou blahopřeji. Uzemnění je váš spojenec,
užívejte si ho s láskou. Prohloubení informací v této
oblasti však doporučuji vždy a každému. Náročné časy
totiž nemíjejí nikoho z nás. Jsme-li na ně dobře
připraveni, snášíme je s mnohem větší lehkostí..

Převaha typu C
Doporučuji se tématem více zabývat a najít si techniky,
které vám pocitově vyhovují. Obohatí vás a přinesou
vám více radosti ze života. Zaměřte se také na typ
otázek, na které jste odpověděli A nebo B. Jejich
vyjasnění na vás bude mít blahodárný vliv. Někdy je
nejlepší jít přímo k jádru daného problému, který se
vám touto cestou odhalí.

Převaha typu B
Z výsledků vyplývá, že blokace v uzemnění váš život
ztěžují. Bylo by proto dobré věnovat této oblasti větší
pozornost a kombinovat více technik. Je možné, že se
potýkáte s hlubokými blokacemi z dětství, které správné
uzemnění znemožňují. Zkuste se zaměřit také na to, zda
nepatříte k hypersenzitivním lidem. Vysoce citliví jedinci
totiž mívají s uzemněním problémy mnohem častěji
než běžná populace. Pokud své vnímavosti porozumíte,
pomůže vám to ve všech oblastech života.

Převaha typu A,
případně více než 7 odpovědí A:
Pokud jste opakovaně zaškrtávali odpověď A, čeká vás
větší práce (ale následně i větší úleva). Vřele vám
doporučuji seznámit se nejen s fyzickými technikami
uzemnění. Ve vašem případě bude nízká úroveň
uzemnění nejspíše spojena s hlubokými blokacemi,
pravděpodobně již z dětství, a je zde asi více témat, na
které je potřeba se soustředit. Blokace v emocích
znemožňují správné uzemnění. Zkuste se zaměřit také
na to, zda náhodou nepatříte k hypersenzitivním lidem.
Vysoce citliví jedinci totiž mívají s uzemněním problémy
mnohem častěji než běžná populace. Pokud své
vnímavosti porozumíte, pomůže vám to ve všech
oblastech života.

V případě více než 3 opovědí A
u kteréhokoliv typu
Doporučuji se uzemněním více zabývat a prozkoumat
témata u otázek, kde jste odpověděli A.
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Hana Grofová
Jsem průvodce pro lidi, kteří chtějí prožít život naplno
v lásce a přijetí, zažít sebe v plné síle a kráse. Zároveň
jsou připraveni přijmout zodpovědnost za sebe a své
prožívání a přijmout i své potlačené stránky.

Více o uzemnění a technikách s ním spojených
najdete v mých článcích na webu nebo se podívejte
na mou stránku na Facebook.

Ozvěte se, pokud vás napadá cokoli k testu nebo
chcete vědět více o tom, jak pracuji.

hgro@seznam.cz
602 313 513

www.hanagrofova.cz
www.facebook.com/hgrofova
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