
1. Historie území 
 
Znát alespoň stěžejní body historie území se rozhodně vyplatí. Je velký rozdíl mezi územím, kde se 
v minulosti roky válčilo anebo kde se žilo radostně a v míru. Krajina, místo ke stavbě domu, ale i 
stromy mají svou paměť a dávné události se mohou připomínat, pozitivně i negativně budoucím 
majitelům domů. Před koupí domu nebo pozemku je dobré se dozvědět co nejvíce o historii území, 
přičemž čerpat informace lze kromě veřejných zdrojů i z těch méně obvyklých. Tak např. existují 
tisíce archivovaných snímků krajiny, pořízených v rámci leteckého archeologického průzkumu 
území, které často mnohem snadněji než pozemní průzkum odhalují místa historických pohřebišť, 
pevností, vodních nádrží apod. Tato místa rozhodně nejsou energeticky vhodná pro budoucí 
pokojné bydlení. Vhodné je také se zamyslet nad vzkazem našich předků, tedy nad názvem území 
nebo sídla či městských čtvrtí. Např. lokality s názvem Komárov nebo Žabovřesky by nás měly 
upozornit, že šlo v minulosti nejspíš o bažinaté pozemky, kde hrozí i v současné době období 
vysoké hladiny spodních vod s možným zatopením sklepů, přemnožením hmyzu apod. Stejně tak 
nic pozitivního nevěstí kopec za domem, který nese název Šibeniční vrch…  
     
 

Je pravdou, že si určité místo nese negativní energii dávných událostí, např. 
bitev, poprav, nemocí apod.?   
 
Je to pravda, a můžeme se o tom na spoustu způsobů přesvědčit sami na sobě. Nikdy nezapomenu 
na jednu kritickou situaci, kdy jsme kdysi projížděli autem krajem Bitvy 3 císařů u Slavkova. 
V jedné vesnici jsem se chystal před ostrou zatáčkou přibrzdit … a v tom momentu mě „něčí noha“ 
prudce sešlápla moji nohu, co byla ještě na plynovém pedálu – vyletěli jsme samozřejmě ze silnice 
a byla z toho nepříjemná havárie.   
 
 

Může být nějaká souvislost mezi nějakou hrůznou historií území a třeba 
výskytem častých nehod na silnicích?  
 
Rozhodně ano, dost známé jsou např. lokality na dálnici D1 – oblast proslulé bitvy u Humpolce 
nebo Devět křížů u Brna. Tato místa jako by jen čekala na nepozorné nebo unavené řidiče a počet 
havárií tady narůstá. Sami dopravní policisté znají více míst vysokého výskytu dopravních nehod 
po celé ČR, kde je třeba úplně rovný a přehledný úsek silnice; sami netuší proč tomu tak je, přesto 
tam raději nechali snížit rychlost vozidel…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předešlý majitel pozemku nebyl dobrý člověk. Je možné, že jeho energie na 
pozemku zůstala? 
 
To riziko tady je a dost silné - negativní energie toho člověka se mohou přenášet negativně i na 
další nabyvatele pozemku, např. by mohl celý pozemek nebo dům získat díky němu „zlou pověst“, 
se kterou se bude muset nový majitel nějakou dobu vypořádávat. Ty negativní projevy předchozího 
majitele mohly mít různou podobu, např. agresivní chování vůči celému okolí, domácí násilí, 
necitlivé až drastické zásahy do vzrostlých stromů, rušení okolí hlukem apod. To vše zanechá na 
pozemku silně negativní stopu.   
 
 
Má vliv nedávná demolice bývalého objektu na pozemku? 
 
Demolicí starého objektu, a předpokládejme, že již zchátralého a technicky nevyhovujícího, končí 
jedna etapa života pozemku a dochází ke změně pozitivní. To za předpokladu, že bude nová stavba 
smysluplná, vzhledná a přívětivá vůči svému okolí. Doporučuji při demolici starého objektu 
nezapomenout i na likvidaci základů původní stavby, neboť tyto by si mohly ponechat „vzpomínky 
na zlé časy“ a tyto by se mohly eventuálně projevit negativně v životě nového objektu.   

 
 

Má nějaký vliv, že pozemek je získaný z dědictví? 
 
V některých případech se může stát, že budoucí nabyvatel pozemku pocítí občas „přítomnost“ již 
zesnulého bývalého majitele, který byl členem jeho rodiny. Příjemnost anebo nepříjemnost tohoto 
prožitku souvisí s tím, jaké vztahy mezi dotyčnými panovaly během života. Některé další 
souvislosti jsou popsané v kapitole, která pojednává o patogenních zónách, v tomto případě o tzv. 
psychosomatických zónách.  
 
 

Je možné eliminovat nebo úplně odrušit negativní energii místa? 
 
Do jisté míry to lze a určitě to jde v místě svého obydlí, a to silou vlastních myšlenek nebo 
čistěním prostoru, k čemuž slouží mnoho různých technik a prostředků. Život v takto postižených 
místech ale není pro každého, některá místa vyzařují tak silnou negativní energii, že mají vliv na 
vysokou nemocnost, nadprůměrný výskyt duševních chorob, vražd a sebevražd, častou dopravní 
nehodovost a celkově vysokou úmrtnost. V mnoha místech tyto jevy reálně existují, ví se o nich, 
ale lidé jakoby si na tento místní stav zvykli a nic proti němu nedělají. Dokonce již v 70. letech 
minulého století byla v několika lokalitách na našem území studována a dokumentována místa 
abnormálního výskytu nádorových onemocnění s následkem úmrtí … a Studií vše skončilo, bez 
toho, že by se věcí někdo kompetentní dál zabýval.  
 
 
 

2. Konfigurace terénu 
 
Krajina, její hory, řeky, lesy a další přírodní útvary v ní, silně ovlivňují životy lidí. Jsou místa, která 
mají své kouzlo a takovou moc, že je lidé neopouštějí celý život. Vždy jsou to místa s horami; lidé i 



bez teoretických poznatků Feng-šuej odedávna vnímali sílu hor i bezpečí v jejich blízkosti. Ti 
rozumnější samozřejmě nebudovali svá obydlí v těsné blízkosti hor, kde skály umějí ukázat svou 
ničivou sílu např. při sesuvech způsobených erozí. Naproti tomu lidé, narození v rovinatých 
územích obvykle nemívají moc problémů se odstěhovat skoro kamkoliv, jen málokdy pociťují 
takovou lásku k místu, kde se narodili, jako lidé z hornatých území. Tento jev způsobuje energie 
prostředí, tok energie v krajině, konfigurace terénu, které jsou základem tzv. Školy tvaru a forem 
učení Feng-šuej. 
 
 

Co znamená v překladu Feng-šuej? 
 
Jde o dva nejvýznamnější činitele, které silně ovlivňují náš život. Feng – v překladu vítr, 
symbolizuje všudypřítomnou energii Čchi, která buď v prostoru či těle volně plyne, a pak prostor i 
člověk zdravý, anebo není, energie se blokuje a pak je prostor i člověk nemocný. Šuej – 
představuje vodu, je pozemskou částí energie, která utváří krajinu, přináší nebo odnáší život, 
zdraví, bohatství.   
 
Feng-šuej je velmi staré učení o harmonii lidského života, o vytvoření šťastného domova i 
pracoviště; učení, které může naši západní kulturu značně obohatit a pomůže nám mnohé ze 
složitých oblastí života pochopit. 
      
 

V čem spočívá škola tvaru a forem? 
 
Stručně by se dalo říct, že tato škola představuje výsledky mnohaletého pozorování dávných 
mudrců o plynutí energie v krajině, v domě, v jednotlivých místnostech bytu, o pozitivních i 
negativních dopadech staveb v mnoha různých místech krajiny či sídelního útvaru a jejich vlivu na 
člověka, vysvětluje ideální pozici pro umístění domu v krajině a mnoho dalšího.  
 
 

Jsou pro energii krajiny významnější hory nebo řeky? 
 
Obojí jsou stejně významné, doplňují se, neboť mají opačné energie. Hory mají energii jinovou 
(klidovou), jsou nehybné a tiché (pokud se zrovna nejedná o aktivní sopky), kdežto řeky jsou 
jangové (akční), jsou stále v pohybu a vydávají zvuky. Oba tyto činitelé generují v přírodě 
množství energie, a pokud jsou v rovnováze, vytvářejí energeticky silná místa, ideální pro život 
lidí, zvířat i vegetace.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vesničky obklopené horami působí velmi malebně, jaká je zde energie?   
 
Takových vesniček i měst je v krajině spousta, jsou ze všech stran chráněné proti větru, energie 
v nich proudí pomaleji než jinde a právě proto působí klidným až usedlým dojmem. Tato místa si 
drží svůj ráz a poklid, nedochází zde k žádným velkým změnám, naopak, lidé zde většinou dbají na 
zvyky a tradice. V negativním případě se stává, že jejich obyvatelé jsou více izolovaní od okolního 
světa a příliš si nerozumějí s lidmi ani v sousedních městech a obcích. 
 
 

Je vhodné stavět dům na vrcholu hory? 
 
Kdo by chtěl stavět své obydlí na vrcholu hory, musí počítat se silnějšími větry, větším chladem, 
ale také se slabší úrodou než je v údolí. Kromě toho se zde energie pohybuje příliš rychle, a to i  


