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Geomantie je vnímání energií v krajině. Rozpoznání jejích složek, nedostatků a následovat 

může pomoc krajině, jejímu opětovnému vyvážení, kdy se různými způsoby vybalancují 

jednotlivé složky tak, aby tvořily opět harmonicky působící celek.  

 
 

Lidé brzy zjistili, že jsou místa, ve kterých je dobře pobývat, konat obřady zprostředkující styk 

s vesmírem. Aby zesílili jejich účinek, upravovali je podle tehdejších vědomostí posvátné 

geometrie. Využívali větších kamenů jako menhirů a dolmenů, zesilujících a stabilizujících 

účinek místa a přítomných energií. Kameny jako antény a tvarové zářiče navíc rezonují se 

sousedními kameny stejného typu nebo tvaru a tak se postupně pracovalo s kombinovanými 

zářiči, jejichž síla se sbírala a spojovala na několika místech krajiny.  

Seznamme se více s geomantií, vnímáním krajiny, a tím, že nacítíme její potřeby, můžeme pomoci ji 

harmonizovat a vyléčit. Můžeme k ní především získat mnohem hlubší vztah tam, kde bydlíme, a 

vytvářet oboustrannou podporu a symbiózu, což znamená také mnohem radostnější bydlení a život 

plný harmonie a vitální síly. 

 

Pojem Geomantie 

Je odvozen z řečtiny od slov Geo – Země a Manteia – věštba. Od 18. stol. byl používán jako označení 

pro určitý druh divinace a teprve od konce 19. stol. ve smyslu zacházení se silami Země. 

Často se setkáme s názvem geomanCie – písmenko C místo T. Dokonce tento název uvádí i do češtiny 

přeložená kniha Geomancie a integrální kultura (Jiří Zemánek, DharmaGaia 2008). Na webu se asi 

budeme držet názvu s T – Geomantie. Z toho se také lépe skloňují slova – geomanté, geomantické… 

Geomantie je o spojení mezi člověkem a místem (zejména kde bydlí), z hlediska energetického a 

spirituálního. Každé místo vyzařuje určitou energii, buď blahodárnou – osvěživou a vitalizující, 

nabíjející, nebo negativní a unavující. Tyto energie působí na člověka, který v místě žije. Zrovna tak ale 

vyzařuje energii také člověk svým biopolem, svými pohyby, myšlenkami, jednáním i samotnou 

existencí, takže místo a člověk jsou spolu ve vzájemné interakci. A proto zvláště v dnešní době trpí 

spousta míst odčerpáním energie vlivem zvýšeného cestovního ruchu, dopravy, hluku, nebo necitlivé 

zástavby z betonu, a těmto místům je potřeba cosi vrátit, dorovnat a vyléčit jejich kvalitu např. 

pozorným vnímáním, určitými rituály, zvuky, prací se světlem, a my sami z toho můžeme čerpat užitek, 

vnímat následný léčivý vliv onoho místa a mít z něj prospěch. 

 

Kde žijeme? 

Energeticky jsme spjati s místem, kde bydlíme. To čeká na to, abychom jej poznali, milovali a chránili. 

Abychom nalezli vědomý kontakt k místu bydliště. Říká se, že šaty jsou jednou a dům druhou kůží 

člověka. Na bydliště lze pohlížet jako na morfické pole, které obklopuje lidi, kteří jsou si většinou cizí. 



První cestou k bydlišti je vnímání svých pocitů, když na pozemek nebo do domu vstoupíme. Pocitové i 

faktologické poznávání, potom pochopení, rozhodnutí k činu a provedený skutek, úprava na základě 

nacítění a pochopení. V těchto krocích je obsazen etický závazek k místu a završí se v jednání, které 

z něj často plyne. Jednáním vzniká emocionální vztah k místu.  

Podle C. G. Junga i nejnovějších poznatků se psychická energie v hloubi spojuje s fyzickou energií, a tak 

je zřetelné, že svým spirituálním a emočním příklonem můžeme místu vlévat svoji blahodárnou energii. 

Již vědomí účinku našeho jednání pak zvyšuje energii, kterou vyzařujeme a tím se zvyšuje potenciál 

místa. Vše je spojeno a odráží se podle zákonů rezonance.  

Setkávat se s místem znamená také rozpoznat, proč si předkové vybrali k žití právě toto místo. Co se 

od té doby stalo, odehrálo, kdo se tady narodil nebo přistěhoval. Jako následníci na daném místě 

neseme i odpovědnost za to, čím předkové zasáhli do určité struktury, např. nevhodnou výstavbou. 

Meditativní příklon k vnitřním poselstvím a naslouchání svým vnitřním pocitům napomůže odkrytí a 

lepšímu pochopení všech souvislostí. 

Každou stavbou a každou změnou zasahujeme do určité struktury. A nemění se pouze samotné místo, 

ale i to, co je propleteno jako síť s okolím.  

Proto je důležité znát vnitřní historii místa, abychom pak mohli odpovědně reagovat. Mnohde je 

projevena dřívější nedbalost až neúcta k místu, kdy např. není ponecháno útočiště pro jemnější bytosti 

nebo uchování tajemna.  

Nekompromisně často používáme, zneužíváme a pošlapáváme všechno. Nerozpoznáváme zvláštní 

jemné síly krajiny a zakryjeme je novou zástavbou.  

Nerespektujeme přirozené proudění energií v krajině a necitlivými změnami a výstavbou proudění 

blokujeme a umrtvujeme, tím oslabujeme sílu místa.  

Svými stavebními a jinými zásahy často lidé naruší původní rovnováhu nebo rozložení sil a energií místa 

a projeví se disharmonie. Ta pak zpětně oslabuje dotyčné, kteří se v místě, které nevhodným zásahem 

(stavbou) oslabili, rozhodnou bydlet. Někdy nejde o nevhodný zásah a narušení, ale o to, že se dům 

bez předchozí kontroly pozemku postaví přímo na křížení a oslabujícím vlivu tzv. geopatogenních zón. 

Úkolem geomanta je navnímat na pozemku nebo v krajině přirozené proudění životních a živlových 

energií, jejich koridorů, energetických vírů a jejich charakteru (polarity) a vhodným umístěním domu 

je podpořit. Nepřerušit jejich tok, ale posílit tyto koridory i s využitím přidaných zářičů nebo vytvořením 

akupunkturních bodů, menhiru pro ochranu, stabilizaci i posílení energií a harmonie místa nebo domu 

s okolní krajinou. 

 

Poznávání místa 

Vnější neviditelnou silou je geologická struktura podloží, na kterém určité místo leží. Znát místo kde 

bydlíme a žijeme, znamená také znát složení a působení podloží, vědět něco o hlubších vrstvách půdy, 

podkladu. 

Cvičení 

Prociťte půdu, naberte si jí trochu do ruky. Přičichněte k ní, važte a vnímejte ji v ruce, veďte s ní dialog, 

neboť vám může vyprávět celé příběhy. Prociťujte, co ve vás způsobuje její struktura. Je to měkká 

písčitá půda, do níž lze snadno proniknout, nebo je to skála, štěrk? Jak vysoko stoupá spodní voda?  

Minerály a horniny mohou pomoci rozvíjet náš vnitřní potenciál.  Michael Gienger 

Ve stavebním výkopu můžeme vidět strukturu vyšších vrstev. Velkoplošnou a hlubší informaci poskytují 

geologické mapy daného území. 

 



Typy podloží a typ související energie: 

- Žula: radioaktivní hornina s magnetickým stimulujícím účinkem, nachází se na silových a 

kultovních místech 

- Čedič: silný magnetický, fyzický účinek, „čedič vyvolává zbožnost“ 

- Křemen: princip řádu, váže a uchovává životní síly a poutá je, povzbuzuje k zamyšlení; 

- Barevný pískovec: ukládá citové aspekty; 

- Vápenec: princip uvolnění od svazujících psychických modelů; 

- Ruda, břidlice: chce stálost, nebo naopak změnu; 

- Rašelina: melancholie a smutek 

- Písek je křemen, je krystalický, oživuje a povzbuzuje 

- Hlína a jíl jsou zvláště husté, nepropouštějí vodu, odstiňují energii. 

Doporučuje se strávit v místě budoucího bydliště minimálně víkend, tři dny a čekat na fyzické a 

psychické reakce. Nebo možná pracovní dny, protože prostředí bývá více zatíženo mentálním stresem 

všech lidí okolo. O víkendu je každé místo klidnější a krásnější (pokud to není turisticky přes příliš 

zajímavé a navštěvované), zatím co v týdnu je to reálnější a pravdivější i vzhledem k převaze dní 

pracovních. 

Zlomy ve vrstvách podloží způsobují značná pnutí a tření, což se pak po energetické stránce projevuje 

na povrchu. Geomant tyto anomálie, projevované v zemském vyzařování, detekuje jako geologické 

zlomy a tektonické poruchy. Způsobuje to také zvětralé vrásnění, ale také umělé zářezy do podloží 

krajiny při stavbě silnic a mostů a základů velikých domů a objektů. Tyto změny zemského vyzařování 

nemusí být jen negativní. Například v případě vzniklého zúžení, které tvoří jakousi trysku, se znovu 

zesiluje zemské záření a na taková nabíjecí místa chodí lidé s oblibou a opakovaně a čerpají zde sílu.  

K tomu, abychom poznali charakter a působení zemského vyzařování, je nezbytná vnitřní topografie – 

ohledání místa ve smyslu působení energií, vjemů a pocitů. Geomant dokáže charakter a vyzařování 

těchto míst navnímat a posoudit. Ještě přesnější to je pomocí radiestezie nebo telegnostiky – při 

obojím se využívá pomůcek pro určení míst s vlivem určitých energií, především škodlivých 

geopatogenních zón. 

Geomantický plánek místa: Měl by zahrnovat globální mřížku, zlomy, energetické díry, větší podzemní 

vodní toky, geomantické linie a koridory proudící životní energie, případně proudění živlů a energetické 

linie směřující k jiným místům. Doplněno může být automatickou kresbou, naznačující jak proudění 

podstatných energií, tak i zátěžová místa, nebo astrální a jiné útvary, které by měly na místo větší vliv. 

Takový plánek místa nebo pozemku by měl být samozřejmostí, pokud tam chce rodina stavět dům a 

chtějí mít zdravé děti i sebe. Přinejmenším by měl obsahovat působení všech negativních zón a záření 

včetně umělého elektromagnetického z okolních vysílačů nebo vedení drátů a kabelů velmi vysokého 

napětí a proudů. Toto již spadá do kategorie odbornějšího měření pomocí přesných přístrojů 

odpovídajícího rozsahu a antén a takové měření provádím i s posouzením hodnot a případných 

opatření. 

Naši předkové si uvědomovali energetické účinky země, věděli o místech, kde je horší úroda nebo 

chování a spánek zvířat a dokázali se špatným vlivům vyhnout a na silových místech postavit chrámy a 

využít kladnou energii míst pro léčení. 

 

Místa a prvky krajiny 

Roviny, kopce a údolí mají samozřejmě rozdílný vliv. Povzbuzující energie se nehromadí pouze mezi 

jednotlivými vrstvami půdy. Střídající se podoby krajiny se navzájem také ovlivňují stejně jako střídání 

živlů, jako voda a země. Nad povrchem země je rozložena neviditelná energie podobně, jako je tomu 

s aurou člověka. Tato energie se pohybuje a přitahují ji vyvýšeniny, proto cítíme na kopcích příval 

energie. Energie zde nabírají sílu (mísí se s kosmickými energiemi a pránou) a přenáší ji a vydechují 

dolů do krajiny. To co vyrůstá k síle nebes, jako třeba koruna stromu, vytváří síly jang. Absorpční 



schopnosti údolí naproti tomu odpovídají síle jin, tedy opačné polaritě a charakteru. Energie se 

shromažďuje v údolí jako v pánvi. Měkce zvlněná krajina proto mírní protiklady. Na rovinách spočívá 

energie klidná, se svojí vážností. 

Aleje bývaly zakládány rovně, aby se energie zaměřila na určitý bod, ale také pro ochranu cesty, 

poutníků, záměru. Tok energie podporují stromy, které alej lemují a jejichž řada působí jako břeh a 

současně zvyšuje hladinu spodních vod svojí sací silou. Hladina vody v řadách stromů je různě vysoká 

a jejímu vyrovnání se připojuje informační a energetický tok probíhající kolem dvou paralelních vodních 

linií. Pokud alej po stranách lemují cypřišky nebo topoly, působí nashromážděná energie jako jiskra, 

přeskakující mezi kmeny a tok energie to ještě více podněcuje. 

Zářezy do půdy vznikají nejvíce v podobě stavby dálnic, silnic, železnic. Je to silný zásah do energetické 

struktury místa a může oddělit části, které k sobě patří, nebo přerušit geomantické linie (toky energií 

mezi vyvýšenými body). Narušené vrstvy země mohou vyzařovat a působit škodlivě jako spoutaná 

energie. V krajině často vzniká takovým velkým zářezem disharmonie a mění se dosti podstatně toky 

energií. 

Otvory ve skalách, vchody a průchody (i v domech) tvoří a představují přívod a odvod energie, její 

proudění, únik, podporují výměnu, proměnu, transformaci, živost, životní energii nebo odvod splašků. 

Otázka zní stejně jako u každé přeměny energie – čemu zvýšená energie slouží. Otvory představují 

bránu mezi dvěma rovinami, portál, přechod, rozdíl a vyrovnávání potenciálů, odlišných energií. 

Spojovací uličky, průchody a chodby jsou jako důležité tepny organismu a mohou vytvářet napětí a 

spád energie mezi opačnými konci. 

Hranice mezi územími nebo státy, ale i hranice měst, pozemků, představují ohraničení energií a 

kolektivních polí. Při přejezdu přes státní hranici můžeme vzápětí jasně vnímat rozdíl a jiný charakter 

energií kolektivního pole země, do které jsme vjeli. Samozřejmě ještě spojený i s konkrétní lokalitou a 

její historií, prosáklou událostmi zejména v období válek, bitev a bojů. Síla pole se projevuje nejsilněji 

na přechodech, jako by tam docházelo k nahuštění energií, polarit. Staré hranice zemí leží často na 

pravotočivých, tedy život a mír posilujících zónách. Hranice tvoří vrchol energie nebo individuality. 

Z protikladu sil vzniká energetická „hra“. Může vzniknout „vrchol“ tvořený „odporem“ okolí. Je třeba 

citlivě rozlišovat zdravý tok energie, aktivovaný přirozenou polaritou a potenciály, a přehnané extrémy 

s nepřirozeným nebo přímo uměle vytvořeným destruktivním a disharmonii působícím nábojem 

určitého směřování, charakteru, přinášející pak místo zdravé harmonie většinou nezdravé rozdělení a 

oslabení sil podle staré známé vládnoucí metody „rozděl (oslab sílu celku, masy lidí) a panuj“.  

Uzdravení hranice – děje se viditelnou formou rituálů a markantních činů plných naděje. Například se 

přes hranici bude neustále chodit, postaví se a osází spojovací průchozí brána, která bude představovat 

a umožňovat průchod, chránit jej a podporovat. Po energetické stránce se na ni mohou napojit místa 

dodávající sílu, kostely nebo místa určená k meditacím a odtud se budou vysílat modlitby a záměry. 

Připojí se síla rituálů a jejich opakování v určitou dobu. Tím vzniká soustředění, bod koncentrace 

principem častého oživování, protože energie se podle Feng-šuej soustředí tam, kam se zaměřuje 

pozornost. 

Kruhy v obilí – objevily se po celém světě v posledních desetiletích a jsou příklady kosmogramového 

písma. Tyto kruhy vykazují překvapivě vysoký stupeň geometrické preciznosti. Vznikají tak, že obilná 

stébla jsou v bleskurychle probíhajícím pochodu zevnitř pomocí biologického procesu ohýbána tak 

silně, že se kladou vedle sebe na zemský povrch. Tím vzniká znak, jehož tvary můžeme dobře odezřít 

podle stébel, která zůstala stát. Pokud člověk nezná univerzální řeč pravzorů v krajině, snadno považuje 

kruhy v obilí za zfalšované lidskou rukou (to však je minimum případů), nebo připisuje jejich vznik 

inteligencím z kosmických lodí. Spíše se má za to, že vznikly z nitra Země, aby lidé konečně pochopili, 

že v případě Země máme co dělat s vysoce inteligentním organismem, se kterým bychom mohli 

poměrně bez problémů komunikovat. Tyto obrazce v obilí mohou mít smysl jako vzkaz, poselství, nebo 

jako léčivý harmonizující tvarový zářič. 

 



Vodní prvky 

Řeky a potoky nesou sílu, nebo ji odnášejí. Způsobují proudění, tok energií, opak stagnace, ale také 

klidu. Přináší oživení a kreativitu, informace, změny, transformace. U pozorovatele přinášejí různé 

nálady. Podíváme – li se proti proudu, zvláště u rychlého toku potoka, získáme sílu jang, která se možná 

začne hromadit jako agrese. Pokud pohlédneme po proudu dolů, získáme opačnou – klidovou sílu jin 

s pocitem oddanosti a vděčnosti. Vířením se pak mění molekulární struktura. Je zapotřebí poznat 

působení a atmosféru každé konkrétní řeky či místa u ní. 

Meandry podzemních řek vytváří velmi povzbudivý efekt, někdy až stav euforie nebo mimosmyslové 

jevy. Není divu, že u mnohých poutních kostelů lze takové vodní smyčky zjistit radiesteticky (virgulemi). 

I u barokních zámků a letohrádků, které zdánlivě stojí kdesi v rovině, jsou v podzemí tyto meandry, 

protože dřív stavitelé pečlivě nechali vybrat nejlepší povzbudivě působící místo pro nejvhodnější 

stavbu. Proměnlivým třením, které je vyvoláváno klesající a stoupající vodou (také na pobřežích, u 

moře přílivem a odlivem) je vytvářeno elektromagnetické pole, které zvyšuje hladinu energie. Zkuste 

se postavit do ostré zákruty řeky, jaké budete mít pocity. 

Klidná voda jezer a rybníků má svou hlubokou atmosféru. Spojuje a sbírá, sdružuje a vytváří 

společenství. Voda reprezentuje životní sílu a je schopna ji ukládat, proto se ve feng-šuej přikládá 

rybníkům velký význam a doporučuje se mít rybníček i na pozemku. Je potřeba si ale uvědomit a 

posoudit, zda jsou přijímány pozitivní, nebo patologické síly. Proto je potřeba dbát na obnovující přítok. 

Tam, kde je příliš mnoho vody, se může stát, že se přitáhne přílišná síla a že se tato síla odčerpá i z okolí. 

Vyzkoušejte harmonizující účinek vody a chůze – obejděte rybník. Podle Ernsta Hartmana se tím velmi 

vyrovnávají síly Jin a Jang.  

Přívod či zdroj pitné vody bychom měli začlenit i do svých plánů s pozemkem s vědomím, že voda je 

něco více, než jenom zdroj životní síly. Spojuje nás také s duchovním světem, znamená „ducha“ a tím 

vlastně jako duchovní bytost více vyživuje. Navázat spirituální vztah k pitné vodě v místě kde žijeme – 

to bývá pro mnohá místa velmi léčivý akt. Při detekování vodních pramenů si také všímáme vrstev 

zvodnění a hladiny spodní vody. I když je spodní voda nehybná, přesto má „vodní“ charakter a působí 

na naši mysl. 

Zasypané studny by se měly obnovit, protože spojují hloubkovou a svrchní energii Země. Jejich válcový 

tvar působí jako dutinový rezonátor a také kondenzátor s poměrně vysokým gradientem a vytváří něco 

jako gejzír zemské energie včetně opačného spádu. Studny a jiné vodní prvky také tvoří rozhraní dvou 

živlů a jakýsi portál, bránu. Hlubším významům se můžeme věnovat spíše osobně – i proto, že vzhledem 

k okolní krajině nebo zástavbě je vždy vytvářeno velmi specifické prostředí, které je potřeba navnímat 

a detekovat nejlépe přímo na místě a případně upravit. 

Stromy 

Stromy, lesy, parky i rostliny většinou působí velmi blahodárně, protože zesilují negativní ionizaci 

prostředí, podobně jako květiny v místnosti. Význam stromu a jeho vztah k člověku nelze docenit. 

Kmen představuje přítomnost, kořeny hloubku a minulost, koruna výšku a budoucnost. Stromy nám 

mohou porozumět v citové rovině, mohou nás podpořit a posílit. Mohou nám předávat blahodárné 

energie a rituály prováděné v jejich blízkosti (auře) jsou velmi účinné. Souvisí to i s napojením stromu 

na podzemní vodu a vodivé energetické spojení s vodou i zemí. Zároveň svojí velikou aurou přitahuje 

subtilno z vesmíru. 

Silné stromy bývají na silových bodech, jsou geomantickými liniemi spjaty s jinými důležitými body toho 

místa a vyzařují kombinaci sil kosmických, zemských, vodních i éterických. Silné a zdravé stromy nebo 

skupiny stromů svědčí o zdravém místě a měly by být zaneseny do geomantické mapy. Bylo by moudré 

vypátrat, kde dřív rostly silné veliké stromy, a na stejném místě vysázet nové. 

Pokud uplatníme radiestetické schopnosti, můžeme určit bod růstu každého stromu lépe, aby si stromy 

nekonkurovaly a nemusely se trvale vypořádávat s negativními silami podloží.  



Prostřednictvím stromů a rostlin můžete rozpoznat řadu účinků ze země i bez radiestetických 

prostředků. Některé stromy churaví i proto, že přebírají destruktivní vlivy z určitého místa, např. vliv 

vodní tepny nebo energetických linií. V horším případě poloha případného zranění nebo růstu stromu 

ukazuje směr, ze kterého porucha působí. 

Kolem stromů se dříve sedávalo, známe vesnické lavičky kolem staré velké lípy. Sedávalo se zády ke 

kmeni stromu, páteřním kanálem souhlasně s tokem energií kmenem stromu. Strom tvoří duchovní 

střed a člověka také do klidového „středu“ a rovnováhy nalaďuje. Dokáže odjímat únavu, negativní 

energie a přidat pozitivní a osvěžit, ukonejšit. Ze stromů vyzařuje síla a nabíjí a vitalizuje široké okolí. 

Stromy přináší kyslík, záporné ionty, osvěžení, zadržují vláhu, některé přináší i plody.  

Stromy i dřevo jsou dobrou zásobárnou éterických sil a z energetického hlediska jsou pro oblasti 

s vysokou frekvencí zvláště vnímavé a vodivé. Zatím co bydliště je pozemskou, horizontální dimenzí 

člověka, strom napojuje na vertikální osu, na Zdroj a na uzemnění. 

Přehled účinků působení na: 

City:   vrba, buk 

Lehkost, eros:   bříza, lípa, jabloň, kaštan 

Komunikace:   jilm, lípa 

Síla:    dub 

Plnost a radost:  javor, kaštan 

Klid a oddanost: buk, lípa 

Inspirace:   dub, fíkovník 

Harmonie:  lípa 

Intuice:   dub, jeřáb 

Síla, spravedlnost: topol, sosna, dub 

Bdělost:  jedle 

Distance, ochrana:  jehličnany, thúje, jedle, ořešák 

 

Podzemí 

Jeskyně, kaverny, sklepy, doly a chodby se nachází na mnohem více místech, než by člověk 

předpokládal. Často se to tají, protože mají historicky strategický význam, nebo protože se těžko udržují 

a nejsou proto vždy bezpečné, zvláště pokud sloužily pohanským kultům. Mají v sobě cosi záhadného, 

co chce zůstat zachováno. Vedou člověka do hloubky a do nitra, na více rovinách. A protože už svojí 

povahou tvoří ochranný prostor a úkryt, byly v nich nejstarší chrámy lidí včetně křesťanstva. Křesťané 

popisují tři zásadní významy jeskyní: Místo, kde se rodilo a pohřbívalo a místo, kde se člověku dostávalo 

zjevení. Východní náboženství rovněž dodnes užívají jeskyně k nejhlubší vnitřní transformaci, 

uvědomění a dozrání člověka. 

Jeskyně dokáží člověka uzemnit, ukotvit, energeticky očistit i nabít zemskou energií s převahou 

žádoucích záporných iontů, které působí léčivě, zhášejí bolesti a záněty v těle. Pokud se dokážeme 

v jeskyni s uklidněnou ztišenou myslí „odevzdat“, čeká nás záplava energie a prohloubení spojení se 

Zemí. 

Jeskyně se velikou měrou podílejí na pozemském „éteru“ a shromažďují energie. Ty je však potřeba 

neustále oživovat a stimulovat, k čemuž dřív sloužily různé rituály. Větší podzemní prostory a chodby 

by se měly zanést do topografického plánu pozemku či místa. 

 

Interakce staveb 

Místa jsou jako bytosti a komunikují spolu. Můžeme poznávat a naučit se bezprostředně pociťovat, jak 

jsou jednotlivá místa strukturována a jak spolu komunikují.  



Hrady a zámky se většinou stavěly na silových bodech krajiny. Také tržiště, staré radnice, větší 

hospodářství. Studny ležely často na pozitivních linií ulic stejně, jako jsou axiální ulice a městské brány 

na geomantických liniích. Naproti tomu hranice pozemků a některé ulice leží na zónách, připravujících 

o sílu, takže jejich používání na neutrálních plochách je pro lidi blahodárné. To jsou základní principy, 

s nimiž se setkáváme i na starých statcích – zdi stávají na rušivých liniích, aby se zvířatům zajistilo dobré 

místo. Zvířata se vypouštěla na pozemku a sledovalo se, kam si opakovaně ulehají pro odpočinek. Tam 

se pak vybudoval objekt. Valy stály na globální mřížce, strážní věže na povzbuzujících bodech, větrné 

mlýny na pravotočivých průsečících mřížky.  

Kostely jako centra přijímající duchovní a kosmické síly zesilují proces přeměny a vyzařují tyto síly svými 

věžemi. Vliv má i tvar věží a materiál krytiny. Podle toho vyzařují jin nebo jang, podle tvaru například 

cibulovité věže energii Venuše, špičaté věže Saturnskou sílu, atd. Zvuk zvonů podporuje a roznáší tyto 

síly do krajiny. Kolem každého osamoceně stojícího předmětu vibruje energie. Věže navíc přitahují 

pozornost a hromadí energii. Jsou to velké antény, které vyzařují do vesmíru přebytečnou energii. 

Mezi dvěma budovami vibruje energie. To zjistíme i proutkem mezi dvěma tyčkami zabodnutými do 

země a nebo dvěma zdravými jablky. Proto nastává také interakce mezi menhirem a okolním 

vyvýšeným objektem. Roli hraje také tíha objektu, kterou tlačí do země. Tíha způsobuje hromadění 

energie a aktivuje protisíly půdy a představuje energetické napětí. 

Zvláštní budovy určitého účelu jako hrady, zámky, banky, radnice, nemocnice, vězení, soudy, policejní 

budovy, vyzařují v určitém místě kvalitu specifického charakteru. Jsou to sídla vykonávání moci, 

pořádku, trestů a vyvolávají v nás určité psychické reakce, některým se lidé vyhýbají. Je dobré, vyznačit 

tyto budovy do plánu a vnímat je z hlediska účinků.  

V bankách se hromadí energie a jejich budovy vyzařují klidovou neživou sílu.  

Teplárny představují srdce města, dodávají teplo.  

Vodárny a vodovody představují vyživující aspekt.  

Podzemní stoky a kanalizace jsou jako střeva, důležité pro odvod odpadu.  

Čističky odpovídají vyměšování.  

Elektrické rozvody jsou jako nervová vlákna, ale musíme být opatrní na jejich škodlivé vyzařování do 

určité vzdálenosti, která je ve skutečnosti násobkem neopatrných stavebních limitů, které nastavují 

nerozumně krátké ochranné pásmo.  

Podobně vysílače slouží k přenosu informací a zpráv a představují komunikaci a tok energie, ale opět 

musíme být opatrní na jejich vyzařování – zákonné limity nás chrání až před výkony, ohřívající tkáň, 

zatím co na netermická škodlivá působení se nehledí.  

Metro a železnice ztělesňují proudy vědomí a energií, ale opět pozor na dlouhodobé expozice nebo 

bydlení blízko železnice a napájecích trolejí. 

Z energetického hlediska mohou informace a emoce ulpívat na všech látkách jako emocionální zátěž. 

Opatrní bychom na to měli být zejména u budov, kde se intenzivně žilo, trpělo, pracovalo. Pokud se 

kasárny přemění na školu nebo nemocnice na družinu, nebývá to dobré. Bývá důležité energetické 

očištění. 

Schody představují spojení mezi dvěma rovinami. Vstoupíme – li na velké schodiště, je to nadsmyslový 

zážitek s novými poznatky. Vystupování na kopec, horu, k nebi, na trůn, nebo sestup do podzemí nás 

převádí do jiné životní kvality. 

Ulice vedou tok energií. Přivádí potravu v podobě ještě nepřeměněné energie. Intenzivní a rychlý 

proud dopravy nabírá energii a vede ji k určitému cíli nebo směru. Rovné a dlouhé ulice vážou energii 

až příliš, vyzařují ji s velkou intenzitou a vrhají na vše příčné. Klikatější ulice představuje zpomalení, více 

klidových zón. Ve slepých uličkách může energie zatuchnout – neustále krouží kolem sebe samé. 

Náměstí umí vyvolávat povznášející pocit, pokud jsou dobře postavena. Zvláště s podporou kašny, 

sloupu, pavilonů, vzniká tato mocná energie již díky geometrickému půdorysu, nezávisle na silách 

země. Okolní budovy shromažďují sílu a vážou ji v prostoru náměstí. Známe to u mnohých staročeských 



malebných náměstí jasného půdorysu, s kašnou, domy s podloubími. Cesty vedoucí k náměstí mají být 

jen tak široké, aby energie přespříliš neunikala. Z jednoho náměstí se lze vcítit do atmosféry celého 

města. Je příjemnější, projít si náměstí po diagonálním kříži, pokud chceme nabrat nové povzbudivé 

podněty a sledovat reakci vlastního těla a pocity, které to v nás vyvolá. 

Pomníky připomínají bolavé střepy v kůži země i tam, kde už je „nevidíme“ protože jsme na ně zvyklí. 

Hojivě zde působí nové uctění události, která se stala, nebo i jejich odstranění a nahrazení novými 

impulzy. Pomníky přitahují značnou pozornost a ukládají ji ve formě energie, protože jsou vědomě 

ztvárňovány a získávají tak jednoznačné nasměrovávání energií. Někdy je vhodné pomník odstínit keři, 

zděným valem nebo mentálně. 

Skládky, jatka, zbrojírny, to vše je spojeno dlouhodobě s bolestmi a emocemi starých událostí a 

vyzařuje je. Dlouho působící účinky nebo silné emoce veliké intenzity (zvláště zvířat při porážce) 

potřebují příslušné léčení. Proto je důležitá kartografie těchto oblastí, abychom se vyhnuli jejich 

osídlení, nebo předem provedli léčivou práci a usmíření, srovnání hladin energií a harmonizaci. Události 

z minula dokáží způsobovat opakované nezdary ve vztazích nebo fungování firmy, jestliže je takto 

místo zatíženo dlouhodobými negativními emocemi a událostmi, strachem, smutkem. 

Hřbitovy jsou prostorem zřetelně odděleným pro duchy. Po energetické stránce je potřeba od sebe 

zřetelně a viditelně oddělit místa určená živým a mrtvým. Dnešní kultura umírání a smrti bývá zvrácená. 

Často vážeme mrtvé svojí pokračující nákloností, místo abychom se s nimi láskyplně rozloučili v jistotě, 

že naše existence zde na zemi je pouze pomíjivá. Místo vázání energií jde o její uvolnění. Hřbitov 

znamená zřetelné oddělení „duchů“. Obce si hřbitovy zespolečenštěly, ale nesmí docházet 

k nekontrolovanému proudění energií do míst, kde se bydlí, aby se neodčerpávala síla. Pokud zůstane 

hřbitov jasně zachován, je díky míru, který vyzařuje, s oblibou navštěvovaným místem k rozjímání. Je 

hlavně místem, kde dochází k rozloučení, proto se zde záměrně sázely stromy, které slouží podle 

starých zvyků duším jako místo přechodu do jiných světů. 

Působení forem si můžeme všimnout u budovy se špičatými kovovými fasádami, nebo chlad některých 

módních plášťů budov – často instinktivně uhýbáme na druhou stranu ulice. Učení feng-šuej popisuje 

spoutanou energii rohu. Platí to i pro budovy, kde jeden dům může ovlivňovat druhý. Podstatné jsou i 

rohy budov, mířící doprostřed jiné budovy.  

Siluety města, obce nebo ulic vypovídají hodně o jejich vnitřním účinku. Jsou hranaté, ohnivé, neklidné, 

nebo mají klidnou důstojnost v podobě stejné výšky říms? Unavuje nás podobná výška domů, působí 

nudně, stísněně, nebo působí tísnivě moc vysoko se tyčících bankovních budov?  

Působení aktivit v místě bydliště nebo v krajině záleží na převaze povolání a činností, což podmiňují 

blízké obchodní cesty, ale i osobnosti, které zde žily. Školy a univerzity také ovlivňují a vypovídají o 

kvalitě místa. Jemnějšími prvky jsou znaky, symboly, barvy, slova, název místa. Především ty převažující 

pak mají vliv na místo a okolní krajinu.  

Také stavební materiály, opakované pachy, tradice, zvyky a jiná specifika. Obecně pak cestovní ruch, 

motory, hluk, reklamy, osvětlení, ale i míra spotřeby, prosazování sebe sama, míra stresu a životní 

úroveň se podepisuje na celkovém charakteru a vyzařování místa. 

 

Kosmogramy 

(Marko Pogačnik: Systémy Země a síla Kristova) 

Jsou to tvarové zářiče, harmonizátory, které léčí krajinu a místa, kde jsou instalovány. Jsou to pravzory, 

přeložené do tvarů. Je vedlejší, zda jsou to tvary geometrické, symbolické, antropomorfní nebo jiné. 

Aby mohly působit jako kosmogramy, musí mít jednoznačný vztah k odpovídajícímu pravzoru. Je 

důležité, aby vznikaly pod tlakem natolik vysoké inspirace, že představují dostatečně široký 

komunikační kanál, který může být využíván také bytostmi z nematerializovaných dimenzí bytí, aby se 

dorozuměly se všemi ostatními partnery, podílejícími se na daném procesu. 



Zemský kosmos používá řeči kosmogramů, aby dával nespočetným životním pochodům na Zemi řád a 

vedl je. Kosmogramy umožňují elementárním bytostem, aby „chápaly“ své úkoly při péči o zachování 

planetárního života a (naladěné na Zemi jako celek) je převáděly do své činnosti. 

Tvoření kosmogramu – v plánku si můžete vyznačit mřížku vlivů a drah zanesením budov a jejich síly a 

interakcí. Tím vzniká přibližný nákres místního kosmogramu, v němž ulice působí jako energetické linie. 

Místa s koncentrací budov jako konjunkce a blokády v podobě dělících komunikací pro auta.  

Spolu se zakreslením ostatních výrazných vlivů vzniká situační obrazec, vzorec tvaru a charakteru 

vyzařování nejbližšího okolí a krajiny. Správnou interpretací, nacítěním, pochopením a doplněním 

vyvažujících prvků pak vzniká léčivý harmonizující kosmogram. 

 

Světové strany 

Čtyři hlavní světové strany tvoří vertikálně – horizontální kruh, vyzařující klid a stabilitu. Mezistrany 

diagonální pak tvoří povzbuzení a dynamiku. Na sklonu slunce přes den, tvoření stínu a většího tepla 

nebo chladu pak záleží orientace domu, jeho místností, umístění záhonů a konkrétních rostlin. Důležité 

jsou i klimatické podmínky a převládající směr větru v krajině. 

 

Základní kvality světových stran s příslušnými energiemi: 

Sever – zima, prvek země, chlad, jasno, myšlení, moudrost, noc, klid, smrt, vdechování země, 

ukládání sklizně, nejnižší aktivita slunce, vysoká bdělost vlastního Já, největší síla jin. 

Jih – léto, prvek ohně, horko, světlo, růst rostlin, radost z naděje, hra, plnost, vědomí, aktivita, nebe, 

poledne, rozšíření pláště tepla země, nejvyšší stav léta, kontakt k vesmíru. 

Západ – podzim, rovnost dne a noci, prvek voda, doba sklizně, ubývání světla, soumrak, večer, 

začátek ticha, doba k setkávání a komunikaci, vybití energií a uvolnění, melancholie, truchlivost, 

odumírání dne, pocit bezpečí, ochrana, cit. 

Východ – rovnost dne a noci, jaro, ráno, prvek vzduch, dodává sílu, dynamiku, sázení a klíčení semen, 

nový začátek, procitnutí, východ světla, svěžest, otevírání, optimismus, očista, očekávání, čin. 

 

Nalaďování se ke vnímání 

(Marko Pogačnik: Systémy Země a síla Kristova) 

„Vědomí přírody nezná logické myšlení, ale je spíše srovnatelné s naším vyměňováním pocitů. Proces 

přenosu myšlenek do podoby pocitových vibrací hraje rozhodující roli ve vzájemném dorozumívání. 

Dialog začíná z mé strany tím, že se ponořím do svého vnitřního ticha a soustředím se na své bytostné 

jádro. Odsud se otevírám svému partnerovi (přírodnímu místu) s prosbou, aby mi potvrdil, že je 

ochoten přistoupit ke komunikaci. 

Tato ochota se zpravidla ohlásí jako neobvykle zhuštěná pocitová atmosféra, která začíná prostupovat 

prostorem. Jakmile se mi dostane kladné odpovědi, začnu formulovat své otázky do podoby pocitů a 

imaginací a vyzařovat je do prostoru skrze teplo a bezprostřednost srdeční síly. Odpovědi, proudící ke 

mně ve formě pocitů, pak přenáším do logických forem a okamžitě si vše zapisuji do poznámkového 

sešitu, který nosím vždy při sobě.“ 

„Celkové vědomí Země má ve své paměti uloženo všechno, co se dosud na Zemi odehrálo.“ 

„Když jsem se koncentroval ve svém srdečním středu a zeptal jsem se na původ zmíněné zkušenosti, 

byla má pozornost tažena dolů, do velikého moře podvědomí. Pak začaly do mého vědomí stoupat 



určité pocity a vibrační vzory. Přitom na sebe braly jisté obrazné a logicky pochopitelné výrazové formy, 

které jsem začal okamžitě zapisovat.“ 

 

Naše existence na Zemi  

(Marko Pogačnik: Systémy Země a síla Kristova) 

Jsme vyzýváni, abychom dali své individuální bytosti výraz v životních pochodech na Zemi. Naplňujeme 

tak to, co od nás Země a její bytosti na různých úrovních existence potřebují. V odpověď na toto 

naplňování se nám ve formě zpětného proudu dostává všeho, co od zemských systémů potřebujeme: 

jsme odíváni, zahříváni, zaopatřováni potravou a milováni. 

My sami si blokujeme přístup k nevyčerpatelným zásobám životní síly Země, když se jednostranně 

zaměřujeme na otázky svého přežití, když bojujeme o přírodní zdroje a ze strachu hromadíme obrovské 

zásoby; pak zapomínáme, kdo jsme a co je smyslem našeho vývoje.  

Tím je nastaven další krok v procesu našeho sebezablokování: cítíme se být nuceni vyrvat Zemi násilím 

to, co potřebujeme. To zase vede k všeobecnému citovému ochuzení a destrukci světa, se kterým 

soužijeme. 

Přechod člověka na nový vývojový stupeň otevírá zemským systémům zase možnost jejich dalšího 

vývoje, protože naše evoluce jsou spojené navzájem. 

Lidé jsou vůči skryté dimenzi Země, představující její pravou podstatu, uzavření a koncentrují se ve své 

omezenosti na své egoistické potřeby. Univerzální význam našeho vtělení na Zemi je přitom ignorován. 

Proto se v nejrůznějších kulturách Země vtělilo mnoho osvícených duší, aby lidstvu přiblížily pravlastní 

důvod jeho bytí v pozemském světě. 

Dokonalost celku je uzpůsobena tak, že se jeho části mohou v každém okamžiku vzájemně zachytit a 

obejmout. To znamená, že je každá obava lidí zrozených do pozemského Stvoření o vlastní blaho 

zbytečná a neopodstatněná. Člověk má mezi bytostmi Země dokonce čestné místo a je tím více proto 

chráněn. 

Evangelium Jana připomíná: „Jsou spočteny i všecky vlasy na tvé hlavě. Nemějte starost o život, co 

budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sobě. A neshánějte se, co budete jíst a pít a netrapte se tím.“  

Na jednu stranu zacházejí zemské systémy s člověkem jako se všemi ostatními bytostmi Země: dávají 

nám k dispozici všechno, co potřebujeme k životu.  

Nejsme zabezpečováni méně, než stéblo trávy, brouk nebo květina. Jsme obdarováni fantasticky 

dokonalým tělem i potravou, vodou, vzduchem a silou, abychom je zásobili.  

Tento druh vztahu představuje dar matky Země člověku. Jsme jako novorozeňata kojeni matkou a když 

dospějeme, je třeba tento vztah proměnit na vzájemný, abychom i my něco dávali Zemi. 

Láska je základní součástí všeho, co je. Jedná se o vibraci, energii, která má neuvěřitelnou sílu. Láska je 

ta nejpřímější a nejkoncentrovanější energie, jaká existuje. Je to ona pravá síla člověka. Dotkne se 

srdce, když je někomu dáno pocítit ji.  

Láska je světlo, které umí „obejmout“, byť by ta chvíle byla jakkoli těžká a umí dát novou sílu a odvahu. 

Vlastně nejsou adekvátní slova, kterými by se tato síla a krása dala popsat.  

Láska je život sám. Nemáte ponětí, jak jednoduchý a krásný může být život, budete – li schopni se 

napojit na proud života – lásky. Především jde o nový pohled na život a vše, co je s tím spojeno. 

V člověku se otevírají nové vhledy a dimenze života, které byly dříve uzamčené a život se skutečně 

stává hrou, v níž máte svůj výstup, abyste se učili, poznávali a tím rostli. Potom přestává být život 

klubkem chaotických událostí a daří se nám stále lépe a snadněji se vézt po proudu života, v souladu, 

v harmonii a synchronicitách. 



Co nabízím: 

Geomantická práce s krajinou 

- vyhodnocení energetické kvality pozemku, toku energií 
- posouzení jeho napojení na okolní silová místa a zdroje 
- pochopení nedostatků, bloků a stagnací na pozemku a v okolí 
- vyčištění zbytkových a špatných energií a harmonizace 
- nalezení vývěrů energií, silových pozitivních míst 
- posílení ochrany pozemku, domu, a silových zdrojů  
- návrh pro umístění menhiru nebo skupiny křišťálů nebo komponentů posvátné 

geometrie 
- aktivace a nastavení, kontrola funkčnosti a energ. úrovně pozemku 
- případně navyšování vibračních hladin, potenciálů a kapacity místa 
- zasvěcení do vnímání a osobní práce s pozemkem a jeho energetickou údržbou 

Jako geomant posuzuji energetickou kvalitu pozemků a jejich napojení na okolní silová místa. 
Vyhledávám na pozemku silové pozitivní body, nebo je pomohu vytvořit pro lepší odpočinek, 
osvěžení, načerpání energie.  

V rámci měření všech záření také kontroluji toky energií na pozemcích i v domě a radím, jak je 
neblokovat, ale podpořit jejich přirozené proudění pro větší harmonii bydlení a žití a také 
v kancelářích, obchodech, restauracích.  

Je málo míst, na které vzpomínáme s nadšením, že jsme si tam opravdu odpočinuli a cítili se 
skvěle. Každý by měl rád své místečko, kde si opravdu odpočine a bude mu dobře. Ale málo 
kdo se dnes doma opravdu dobře vyspí a je ráno svěží a odpočatý, plný elánu a síly.  

Odhalíme zcela komplexně zátěžová místa a zdroje včetně elektrosmogu a vysvětlíme si, jak je 
eliminovat, případně vyčistit. Odhalíme i případné podzemní dutiny, kaverny, štoly a chodby 
nebo jeskyně pod pozemkem, protože to je rovněž důležité z hlediska dlouhodobého vlivu. 

Často stačí jen drobné úpravy a výsledek je překvapující. Ve starších domech a déle užívaných 
bytech, zvláště „po někom“, nebo po náročnějších rodinných událostech a nemocech, se hodí 
prostor vyčistit od psychosomatických a astrálních nánosů. Potom na pozemku najdeme a 
nebo vytvoříme nabíjející místa síly a místa uzemňující.  

Mezi další možnosti patří využití ochranných kamenů, jejich umístění na pozemku (v domě, 
bytě), aktivace, nebo návrh pro umístění menhiru a jeho následná aktivace. 

Mnoho let se účastním různé geomantické práce v krajinách, počínaje vnímáním skrytých 
souvislostí na úrovni energií. Dlouhodobě se učím od známých geomantů a učitelů, např. 
Marko Pogačnik, Jan Tajboš, Pavel Kozák, Harald Jordan, Martin Kubát, Petr Chobot, lektoři 
ČEPES, Václav Cílek, a dalších, jak více krajinu vnímat, porozumět jí geologicky i energeticky a 
dokázat ji čistit, léčit a navracet do harmonie se zemskou mřížkou pomocí různých způsobů. 

Pokud chcete využít v rámci celkového měření i tyto geomantické možnosti, bude lépe, když mi již 

předem mailem zašlete fotografie pozemku (i vnější včetně širšího okolí) a plánek, situačku. Budu se 

moci lépe předem nacítit a potom bude navnímání přímo na místě o to hlubší.  

Pro návštěvu pozemku se pak hodí vytištěný (nakreslený) plánek na papíře, abych mohl do něho na 

místě zakreslovat krom pramenů a geopatogenních zón i jiná důležitá místa, toky energií a další vlivy 

nebo návrhy. Hodí se také, pokud se dozvíte předem něco o místní historii, zda se zde něco dělo 



vážnějšího za války, nebo něco o předešlých majitelích a podobně. Budou mě také zajímat vaše pocity 

na pozemku, protože záleží, jak energeticky pozemek (dům) rezonuje především s vámi. Proto je 

vhodné, na pozemku předtím trávit nějaký čas, alespoň hodinu nebo více, nebo nejlépe i přespat ve 

stanu… Zásadní také je, jestli kolem pozemku vedou dráty vysokého napětí blíže, než 20 metrů, nebo 

jestli se tak blízko nachází nějaký vysílač na okolních střechách, stožárech. Poprosím, aby nebyl 

pozemek více zarostlý – aby nebránila volnému pohybu virgulí vysoká tráva, atd. A pokud je pozemek 

blátivý, abych si na to vzal odpovídající boty.  

Těším se, kontaktujte mne. 

 

Literatura v češtině:   

(aktivní odkazy jsou na rozkliknutí, abyste viděli více knih a přímo jejich obaly atd.) 

Marko Pogačnik:  Databáze knih 

Jan Tajboš:   Databáze knih 

Radomil Hradil:  Nové lidstvo v nás 

Pavel Kozák:   Databáze knih 

Jiří Zemánek:   Geomancie a integrální kultura 

Harald Jordan:   Databáze knih 

Václav Cílek:   Databáze knih 
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