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SS trochou nadsázky se dá říci, že evrop-
ská geomantie představuje západní obdo-
bu tradičního čínského učení feng shui
(v překladu „vítr a voda“), které do
značné míry ovlivnilo moderní pohled
na tvorbu obytného interiéru. Tomuto
učení se budeme věnovat v některém
z dalších dílů.

Geomantie v Evropě
Specifickou formu nauky o vnitřních
silách a životní energii v prostoru si bě-
hem svého vývoje vytvořila každá světo-
vá kultura. „Způsob geomantie, který
daná kultura pěstuje, rozhoduje o kva-
litě prostoru, v němž se bude tato kultu-
ra dále rozvíjet,“ připomíná slovinský
umělec, spisovatel a geomant Marko
Pogačnik. „Protože jsme především kul-
turou rozumovou, dosáhli jsme postup-
ně toho, že prostor ukazuje jen ty roz-
měry, které lze dobře sledovat pomocí
logiky. Za pomoci náležitého zúžení
našich schopností vnímání se kultura
stará o to, aby všechny ostatní dimenze
a úrovně prostoru zůstaly potlačeny
v neviditelné oblasti.“
Marko Pogačnik se snaží tento pokřive-
ný a zúžený pohled na svět kolem nás
změnit. Již přes 10 let také v České re-
publice, kam přijel na pozvání Jana

Tajboše, zakladatele organizace Cultura
in Forma Bohemia. „Jestliže se jako lidé
se zájmem o celistvost života chceme
zasadit o to, aby mohl vzniknout nový
prostor, v němž najdou své místo všech-
ny aspekty života, pak musíme vytvořit
odpovídající geomantii. Geomantie
není v tomto smyslu pasivním věděním,
ale mnohem spíš kulturně-tvořivým
nástrojem. Je to síla imaginace, která
způsobuje, že prostor se vlivem lidské
pozornosti stává takovým, jaký ho
pozorující a vnímající lidé vidí.“

Soulad s přírodou
Někdy se pojem geomantie vykládá
velmi nepřesně jako „věštění ze značek
nakreslených na zemi“. To pak vyvolává
dojem okultismu, což je zavádějící. Jde
skutečně o vnímání a vyciťování energie
kolem nás. Do oblasti architektury
a bydlení aplikuje tyto poznatky archi-
tekt Oldřich Hozman. „Geomantie je
naukou o jemnohmotných silách Země.
O tom, jak jim porozumět a vhodně
s nimi pracovat. Díky geomantii může-
me zachytit jemné změny životní ener-

síly Země
VÍTE, CO JE GEOMANTIE? STRUČNĚ JI MŮŽEME CHARAKTERIZOVAT JAKO
NAUKU O SKRYTÝCH SILÁCH ZEMĚ A ŽIVOTNÍ ENERGII V PROSTORU.
PRO TOHO, KDO BY CHTĚL TÉMA ODLOŽIT JAKO ZCELA NEPRAKTICKÉ,
BUDE PATRNĚ UŽITEČNÁ INFORMACE, ŽE S GEOMANTIÍ ÚZCE SOUVISÍ
PROBLEMATIKA GEOPATOGENNÍCH ZÓN. A TY MOHOU MÍT NA KVALITU
VAŠEHO BYDLENÍ DOPADY AŽ NEPŘÍJEMNĚ KONKRÉTNÍ.

JEMNOHMOTNÉ

Spoustu
užitečných
informací o místě
plánované stavby
zjistí citlivý
pozorovatel z přírody.

UMĚLÁ KRAJINA..  SS ggeeoommaannttiiíí
úúzzccee  ssoouuvviissíí  ttaakkéé  kkuullttiivvaaccee  kkrraajjiinnyy..
LLeeddnniicckkoo--vvaallttiicckkýý  aarreeááll..  
Foto: Shutterstock.
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� KKrraajjiinnuu  vv ookkoollíí  jjiihhooččeesskkééhhoo  mměěsstteeččkkaa  
VVllaacchhoovvoo  BBřřeezzíí  nnaavvššttěěvvuujjii  oodd  rrookkuu  11998877..  
MMěěll  jjsseemm  pprroottoo  vveellkkoouu  rraaddoosstt,,  kkddyyžž  mměě  bbyyll  vv rrooccee
22000055  zzaaddáánn  pprroojjeekktt  nnoovvééhhoo  pprroossttoorroovvééhhoo  řřeeššeenníí
aa ddllaažžbbyy  nnáámměěssttíí..  VVýýttvvaarrnnéé  řřeeššeenníí  aa ččlleenněěnníí
ddlláážždděěnníí  jjsseemm  zzaalloožžiill  nnaa  mmyyššlleennccee  „„oottiisskknnoouutt““  ddoo
ddllaažžbbyy  ssmměěrryy  jjeemmnnoohhmmoottnnýýcchh  eenneerrggeettiicckkýýcchh  lliinniiíí..
JJaakk  jjsseemm  ppřřii  ggeeoommaannttiicckkéémm  pprrůůzzkkuummuu  zzjjiissttiill,,
ssmměěřřuujjee  vvěěttššiinnaa  zz nniicchh  ddoo  eenneerrggeettiicckkééhhoo  bboodduu
ppřřeedd  oollttáářřeemm  vv iinntteerriiéérruu  kkoosstteellaa..

� KKaaššnnaa  bbyyllaa  ppoossuunnuuttaa  nnaa  nnoovvéé  mmííssttoo..  MMeezzii  nníí,,  llííppoouu  aa ssoocchhoouu  ssvv..  JJaannaa
NNeeppoommuucckkééhhoo  ttaakk  vvzznniikkll  ttrroojjúúhheellnnííkk,,  kktteerrýý  vvýýrraazznněě  vvyymmeezzuujjee  hhllaavvnníí  pprroossttoorr  pprroo  ppěěššíí..
TTaakk  ssee  ssttaalloo  nnáámměěssttíí  nnáámměěssttíímm..  VVýýttvvaarrnnéé  ddoommiinnaannttyy  vvyymmeezziillyy  jjeehhoo  pplloocchhuu..  PPooddllee
ssttaarrýýcchh  mmaapp  jjsseemm  kkaaššnnuu  uummííssttiill  nnaa  jjeeddnnuu  zz eenneerrggeettiicckkýýcchh  lliinniiíí  ddoo  mmííssttaa,,  kkddee  ssttáávvaall  ddřříívvee
MMaarriiáánnsskkýý  sslloouupp  ((nnyynníí  ssttoojjíí  uu zzddii  kkoosstteellaa))..  SSoocchhaa  ssvv..  JJaannaa  NNeeppoommuucckkééhhoo  jjee  ttaakkéé  nnaa
jjeeddnnéé  zz lliinniiíí  ––  ppoobbllíížž  bboodduu,,  kkddee  uummííssttěěnníí  ssoocchhyy  ppoottvvrrzzuujjíí  ssttaarréé  mmaappyy..  PPěěššíí  zzóónnaa
ss llaavviiččkkaammii  pprroo  sseettkkáávváánníí  aa ooddppooččiinneekk  ii mmííssttoo  pprroo  ttrrhhyy  ssee  nnaacchháázzíí  mmeezzii  ttěěmmiittoo  ddvvěěmmaa
ddoommiinnaannttnníímmii  pprrvvkkyy..  TTřřeettíí  pprrvveekk  ––  llííppaa  ––  vvnniittřřnníí  pprroossttoorr  nnáámměěssttíí  ddoottvváářříí..

� PPrroojjeekktt  ddllaažžbbyy  aa ččlleenněěnníí  pplloocchhyy  nnáámměěssttíí  nnaavvaazzuujjee  nnaa  ssaakkrráállnníí  ggeeoommeettrriiii  kkoosstteellaa  aa nnaa
ggeeoommaannttiicckkéé  vvllaassttnnoossttii  ookkoollnníí  kkrraajjiinnyy..  ZZ jjeemmnnoohhmmoottnnééhhoo  eenneerrggeettiicckkééhhoo  bboodduu  ppřřeedd
oollttáářřeemm  kkoosstteellaa  ssee  hhvvěězzddiiccoovviittěě  rroozzbbííhhaajjíí  eenneerrggeettiicckkéé  lliinniiee  ddoo  ppoossvvááttnnýýcchh  eenneerrggeettiicckkýýcchh
mmíísstt  vv nneeddaalleekkéé  kkrraajjiinněě..  SSmměěrryy  lliinniiíí  jjssoouu  zzaacchhyycceennyy  aa zzvvýýrraazznněěnnyy  vv rrůůzznnoorrooddoossttii  bbaarrvvyy

ddllaažžbbyy  nnáámměěssttíí..  JJeeddnnáá  ssee  oo pprrvvnníí  ččeesskkoouu  rreeaalliizzaaccii
vv aarrcchhiitteekkttuuřřee,,  kkddyy  jjssoouu  mmooddeerrnníímm  zzppůůssoobbeemm
zzaaččlleenněěnnyy  ggeeoommaannttiicckkéé  vvllaassttnnoossttii  kkrraajjiinnyy  ddoo
kkoonnkkrrééttnnííhhoo  ddííllaa..  SSllaavvnnoossttnníí  ootteevvřřeenníí  aa ssvvěěcceenníí
ddookkoonnččeennéé  ssttaavvbbyy  ssee  uusskkuutteeččnniilloo  77..  77..  22000077..

� SSmměěrryy  hhllaavvnníícchh  jjeemmnnoohhmmoottnnýýcchh  eenneerrggeettiicckkýýcchh
lliinniiíí  jjssoouu  vv ddllaažžbbáácchh  vvyyzznnaaččeennyy  jjiinnoouu  bbaarrvvoouu
kkaammeennee..  LLiinniiee  vvyycchháázzeejjííccíí  zz ppooddééllnnéé  oossyy  kkoosstteellaa
ssmměěřřuujjee  kk bboodduu  vvýýcchhoodduu  SSlluunnccee  nnaadd  hhoorriizzoonntteemm
ppřřii  lleettnníímm  sslluunnoovvrraattuu..  LLiinniiee  nnaa  nnii  kkoollmmáá  ssmměěřřuujjee  kkee
kkaappllii  ssvv..  DDuucchhaa  nnaadd  mměěsstteeččkkeemm  VVllaacchhoovvoo  BBřřeezzíí..
VV kkrruuhhuu  ookkoolloo  llííppyy  jjsseemm  nnaavvrrhhll  uummííssttiitt  sseeddmm
kkaammeennůů  ssee  ssyymmbboollyy  ppllaanneett  sslluunneeččnníí  ssoouussttaavvyy..
PPřřiippoommíínnaajjíí  nnaaššee  ssppoojjeenníí  ss ššiirrššíímmii  vveessmmíírrnnýýmmii
ssoouuvviisslloossttmmii  aa vvlliivvyy,,  kktteerréé  nnaa  nnááss  ppllaanneettyy  mmaajjíí..

AAkkaadd..  aarrcchh..  OOllddřřiicchh  HHoozzmmaann

Geomantie ve Vlachově Březí

gie v prostoru a stavby přizpůsobit tak,
aby síly přírody nebyly oslabeny a aby
s nimi byl budoucí uživatel v souladu.“
V rámci celostního pojetí architektury
jde o rovinu životodárných vitálních sil.
Tuto úroveň „vnitřní energie v krajině“,
která vytváří souvislou síť podobně jako
energetické meridiány v lidském těle,
naši předkové velmi citlivě vnímali.

Energie planety
Takzvané éterické síly na zemském po -
vrchu jsou přes síť silových linií rozpro -
střeny mezi jednotlivými energeticky
významnými místy v krajině. Znala je
každá kultura před námi: Slované na -
zývali tuto sílu „živa“, Indové „prána“,
Indiáni „mana“. Toky této vesmírné
ener gie oživují stále – navzdory naší ne -
citlivosti – celý povrch planety Země.
Není náhodou, že v proudech a na kří -
ženích těchto životních sil byly už v dáv -
né minulosti zakládány brody, mosty,
křižovatky a lidská sídla. Proudění pří rod-
 ní síly úzce souvisí s přirozenou mo  du la-
cí terénu, což našim předkům usnad ňova-
 lo orientaci v krajině: svá sídla zakládali
spíše v údolích, která byla nabita klidnou
pozitivní energií, svatyně budovali na
kopcích. Výše položená místa ovšem mo -
hou být také energeticky neklidná.

VLACHOVO BŘEZÍ..
OOdd  oollttáářřee  kkoosstteellaa  ssee

hhvvěězzddiiccoovviittěě  rroozzbbííhhaajjíí
eenneerrggeettiicckkéé  lliinniiee  

ddoo  ppoossvvááttnnýýcchh
eenneerrggeettiicckkýýcchh  mmíísstt

vv ookkoollíí..  DDllaažžbbaa  nnáámměěssttíí
jjee  zzvvýýrraazzňňuujjee  ttmmaavvššíí

bbaarrvvoouu  kkaammeennee..

ZZáákkllaaddnníí  kkaammeennyy  
ssee  ssyymmbboollyy  ppllaanneett

NNoovvěě  nnaavvrržžeennáá
hhoorrnníí  mmííssaa  
kkaaššnnyy
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Řeč zvířat

SSkkvvěěllýýmmii  iinnddiikkááttoorryy  pprroo  zzjjiiššttěěnníí  ggeeooppaattooggeennnníícchh  zzóónn  jjssoouu
ppssii  aa kkooččkkyy..  PPeess  rreeaagguujjee  oobbddoobbnněě  jjaakkoo  ččlloovvěěkk::  ppookkuudd  jjee
nneerrvvóózznníí  aa cchhccee  ddaannéé  mmííssttoo  ooppuussttiitt,,  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ttuuddyy
pprroocchháázzíí  ggeeooppaattooggeennnníí  zzóónnaa..  KKooččkkyy  nnaaooppaakk  ttaattoo
„„nneevvhhooddnnáá““  mmííssttaa  vvyyhhlleeddáávvaajjíí..  LLeehhnněěttee  ssii  tteeddyy  ttaamm,,  kkaamm  ssii
vv pprráázzddnnéémm  pprroossttoorruu  zzcceellaa  ppřřiirroozzeenněě  lleehhnnee  ppeess..

Linie a síť
Hlavní silové linie v krajině (ley lines)
mají velmi rozdílnou délku: od několika
set metrů až po mnoho tisíc kilometrů.
Spojují důležité energetické body v dané
lokalitě a v místech jejich křížení vznika-
jí silová centra, z nichž okolní krajina
čerpá životní energii. Lidé energii těchto
center vnímali – proto právě zde vzni -
kaly pohanské svatyně či později poutní
místa. Z přímých silových linií pak vy -
chází bezpočet volně plynoucích nepra -
videlných éterických proudů, které na -
plňují celou krajinu. „Tam, kde jsou
jemné terénní zářezy a mírné prohlubně,
se životní síla lépe udržuje a shromažďu-

je. Taková místa bývají vhodná pro stav -
bu lidských obydlí,“ dovozuje architekt
Oldřich Hozman. „Když se podíváme
do historie, vidíme, že středy vesnic,
velké statky nebo tvrze jsou postaveny
téměř vždy na místech se silnou vitální
energií. Teprve rozsáhlá stavební čin nost
člověka ve 20. století způsobila narušení
těchto jemnohmotných struktur. Do -
chá zí tak k trvalému oslabení vitality
celých krajin, nejčastěji ve městech.“

Co s tím?
Exaktní věda si v tomto případě neví
rady, a tak se raději tváří, že co nelze
změřit, to prostě neexistuje... Jediné, co

Záporný vliv geopatogenních 
zón dokáží odstínit čistě 
přírodní materiály: seno, 
sláma, koňské žíně či vlna.

SOULAD..  AAžž  kkýýččoovviittáá  mmaalleebbnnoosstt??
MMoožžnnáá..  AAllee  ppřřeeddeevvššíímm  zznnaakk
ssoouullaadduu  aa  ppoozziittiivvnníí  eenneerrggiiee..

KOŘENY..  NNaa  vvllaassttnnoossttii  zzeemmsskkééhhoo
ppooddlloožžíí  cciittlliivvěě  rreeaagguujjíí  kkoořřeennyy  ssttrroommůů..

JMELÍ..  NNaappaaddáá  hhllaavvnněě  ssttaarrššíí,,  cchhřřaaddnnoouuccíí
nneebboo  jjiižž  oodduummřřeelléé  ssttrroommyy..

KŘIVÝ RŮST..  MMůůžžee  bbýýtt  pprrůůvvooddnníímm
zznnaakkeemm  ggeeooppaattooggeennnníí  zzóónnyy..  RRýýcchhoorryy..

� UU vvěěttššiinnyy  ssttrroommůů  ssee  ggeeooppaattooggeennnníí
zzóónnaa  pprroojjeevvíí  ddeeffoorrmmaacceemmii,,  kkřřiivvýýmm
aa nneepprraavviiddeellnnýýmm  rrůůsstteemm  ččii  uussyycchháánníímm
vvěěttvvíí..  MMuussííttee  vvššaakk  vvzzíítt  vv úúvvaahhuu,,  žžee  nnaa
ssttrroommyy  ppůůssoobbíí  ttaakkéé  oovvzzdduuššíí,,  šškkůůddccii
aa jjiinnéé  zzááppoorrnnéé  vvlliivvyy..  SSmměěrrooddaattnnýý  jjee
tteennttoo  ssiiggnnááll  jjeenn  tteehhddyy,,  kkddyyžž  ssee  ttýýkkáá  vvííccee
ssttrroommůů  vv jjeeddnnoomm  mmííssttěě  nneebboo  vv jjeeddnnéé  lliinniiii..

� VVeeddllee  nneeggaattiivvnníícchh  ggeeooppaattooggeennnníícchh
zzóónn  eexxiissttuujjíí  ttaakkéé  zzóónnyy  ppoozziittiivvnníí,,  kktteerréé
ppůůssoobbíí  ppřříízznniivvěě  nneejjeenn  nnaa  ččlloovvěěkkaa,,  aallee
ii nnaa  vvěěttššiinnuu  žžiivvooččiicchhůů,,  rroossttlliinn  aa ssttrroommůů..
TTyyttoo  zzóónnyy  pprrýý  ppookkrrýývvaajjíí  ppřřiibblliižžnněě  
ttřřeettiinnuu  zzeemmsskkééhhoo  ppoovvrrcchhuu  aa vvyyzznnaaččuujjíí
ssee  nneeppaattrrnněě  zzvvýýššeennoouu  iinntteennzziittoouu
mmaaggnneettiicckkééhhoo  ppoollee  aa mmnnoohhoonnáássoobbnněě
vvyyššššíímm  ppooččtteemm  zzááppoorrnnýýcchh  iioonnttůů..  
PPřřii  ttrrvvaalleejjššíímm  ppůůssoobbeenníí  nnaa  ččlloovvěěkkaa
ppoommááhhaajjíí  uuppeevvňňoovvaatt  jjeehhoo  zzddrraavvíí
aa ppoossiilloovvaatt  iimmuunniittnníí  ssyyssttéémm..

Geopatogenní zóny 
a řeč stromů
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Skrytá řeč lidí

� NNaa  ggeeooppaattooggeennnníí  zzóónnyy  jjssoouu  cciittlliivvéé
mmaalléé  dděěttii::  vvyylléézzaajjíí  nneebboo  vvyyppaaddáávvaajjíí
zz llůůžžeekk,,  ppřřeecchháázzeejjíí  ddoo  ppoosstteellíí  rrooddiiččůů
nneebboo  ssoouurroozzeennccůů,,  lleehhaajjíí  ssii  nnaa  zzeemm
mmiimmoo  nneeggaattiivvnníí  zzóónnuu..  VV nnooccii  ččaassttoo
ppllááččoouu,,  nneekklliiddnněě  ssppíí  aa mmoohhoouu  ttrrppěětt
nneecchhuutteennssttvvíímm..

� TTaakkéé  ddoossppěěllíí  ssee  ppooddvvěěddoomměě  bbrráánníí
ooddcchhoodduu  ddoo  ppoosstteellee,,  kktteerráá  jjee
uummííssttěěnnaa  nnaadd  nneeppřříízznniivvoouu  zzóónnoouu..
TTrrppíí  ppoorruucchhaammii  ssppáánnkkuu,,  rraannnníí  úúnnaavvoouu
aa nneerrvvoozziittoouu..  MMíívvaajjíí  ssttuuddeennéé  nnoohhyy,,
bbrrnněěnníí  úúddůů,,  mmrraazzeenníí  ttěěllaa,,  ppoocciittyy
tteeppeellnnéé  nneevvyyllaadděěnnoossttii  aa ssttrrnnuulloouu  ššííjjii..
MMoohhoouu  ssee  ddoossttaavviitt  ii rreevvmmaattiicckkéé
bboolleessttii  nneebboo  bboolleesstt  kkyyččllíí..

� NNeejjvvěěttššíí  zzddrraavvoottnníí  ppoottíížžee  vvzznniikkaajjíí
tteehhddyy,,  kkddyyžž  mmááttee  llůůžžkkoo  vv mmííssttěě
kkřříížžeenníí  ggeeooppaattooggeennnníícchh  zzóónn..

� SSeennzziibbiilloovvéé  ččii  pprroouuttkkaařřii  ddoovveeddoouu
mmííssttaa  nneeppřříízznniivvýýcchh  zzóónn  zzjjiissttiitt  ppoommooccíí
vviirrgguullee  nneebboo  pprroouuttkkuu..  UUrrččíí,,  kkuuddyy
zzóónnyy  pprroocchháázzíí  aa kkddee  jjssoouu  „„uuzzllyy““
ggeeooppaattooggeennnníícchh  zzóónn..  NNáásslleeddnněě  
llzzee  ppřřiizzppůůssoobbiitt  rroozzlloožžeenníí  nnáábbyyttkkuu
vv bbyyttěě  ččii  nnaa  pprraaccoovviiššttii  ttaakk,,  aabbyy
ččlloovvěěkk  vv nneeppřříízznniivvýýcchh  zzóónnáácchh
ppoobbýývvaall  ccoo  nneejjmméénněě..

Vliv geopatogenní zóny v průběhu dne

� PPřřeessttoo,,  žžee  vvěěddeecckkyy  eexxaakkttnníí  mměěřřeenníí  cchhyybbíí,,  bbyyllaa  zzjjiiššttěěnnaa  ppřřeekkvvaappiivváá  sskkuutteeččnnoosstt::
iinntteennzziittaa  zzáářřeenníí  ggeeooppaattooggeennnníícchh  zzóónn  ssee  vv pprrůůbběěhhuu  ddnnee  ii mměěssííccee  pprraavviiddeellnněě  mměěnníí..  TTýýkkáá
ssee  ttoo  ppoozziittiivvnníí  ii nneeggaattiivvnníí  zzóónnyy..

� NNeejjnniižžššíícchh  hhooddnnoott  bběěhheemm  ddnnee  ddoossaahhuujjee  zzóónnaa  mmeezzii  ddeevvááttoouu  aa jjeeddeennááccttoouu  hhooddiinnoouu
ddooppoolleeddnníí..  VV ooddppoolleeddnníícchh  hhooddiinnáácchh  iinntteennzziittaa  nnaarrůůssttáá  aa nneejjvvyyššššíícchh  hhooddnnoott  ddoossaahhuujjee
mmeezzii  ddrruuhhoouu  aa ččttvvrrttoouu  hhooddiinnoouu  rraannnníí..  KKoolleemm  ššeessttéé  rráánnoo  nnaassttáávváá  pprruuddkkýý  ppookklleess  iinntteennzziittyy..

nám zbývá, je rovina niterného cítění
a rozhodování. „Bude záležet na naší
odvaze vzepřít se této ryze racionální
kultuře a na schopnosti vypěstovat si cit
pro vitální úroveň vnímání skuteč nos -
ti,“ tvrdí Oldřich Hozman. „Promyšle ná
architektura může s prouděním životo -
dárných sil v krajině souznít a pod pořit
jeho účinek. Výsledný efekt proudění
vitální energie zlepšují například vyvá -
žené proporce, krása detailů, vhodný
rytmus rozmístění stavebních prvků či
struktura přírodních materiálů.“ Podle
přesvědčení architekta Hozmana ovliv -
ňuje kvalitu a účinnost působení životo -
dárných sil v civilizovaném prostoru 
ne jen citlivé usazení všech staveb v sou -
ladu s tvarem krajiny, ale také estetika
samotných stavebních děl. Příkladem
tohoto přístupu budiž rekonstrukce
náměstí ve Vlachově Březí z roku 2007
(viz box na str. 93).

Geopatogenní zóny
Do oblasti geomantie patří také zamě -
řování geopatogenních zón na pozem -
cích. Geopatogenní zóny jsou známy již
od nepaměti (staří Číňané je nazývali
„dračí žíly“): vytvářejí se nad geologic -
ký mi anomáliemi a podzemními vodní-

mi toky. U citlivých jedinců mohou mít
vliv nejen na kvalitu spánku, ale i na
únavu, bolest hlavy, funkci vnitřních
orgánů a celý imunitní systém. Ani tyto
zóny nelze objektivně vědecky měřit. Že
existují, to nám ovšem prozrazuje živá
i neživá příroda (viz boxy). Zbývá jen
otázka, jestli se máte touto problematik-
ou zabývat, pokud žijete spokojeně, nic
vám nechybí a cítíte se zcela zdraví. „Ve
svých projektech upozorňuji na geo pa -
togenní zóny čím dál tím méně. V po -
sledních letech skoro vůbec ne,“ vyzná -
vá se ze změny svého postoje architekt
Hozman. „Důvod je prostý: všiml jsem
si, že to v lidech vytváří strach. A strach
podporuje vznik mnoha onemocnění.“

Pozitivní ladění
Jaký je recept? Máme se v duchu exakt -
ních věd tvářit, že něco neexistuje? „Ve
svých projektech se zaměřuji na rozví je -
ní pozitivních nálad,“ zní recept Oldři -
cha Hozmana. „Vypozoroval jsem, že
pokud je člověk pozitivně naladěn, geo -
patogenní zóny na něj nepůsobí.“
Pozi tivní nálady se architekt snaží v pro-
jektech rozvíjet například tím, že pou ží -

vá metodu kolektivní tvorby nebo různé
umělecké metody, které podporují sebe-
realizaci a vnitřní sebevyjádření člověka.
Snaží se umožnit všem spolupracujícím
osobám, aby nalezly samy sebe a doká -
zaly se umělecky vyjádřit. „Lidé jsou pak
hluboce spokojeni a naplněni. Mají ra -
dost z tvorby. A z toho, že do projektu
byla zapracována jejich přání. Jsou po -
silněni ve svém Já, stávají se zdravějšími
a spodní voda na ně nemá vliv.“

SYMBIÓZA..
BBřřeeččťťaann  nneenníí

ppaarraazziitt  aa ssttrroommyy
nneeoohhrroožžuujjee..

SSttáálleezzeelleennéé  lliissttyy
ppoosskkyyttuujjíí  úúkkrryytt

hhmmyyzzuu  ii ppttáákkůůmm..

VITALITA, PRÁNA, ČCHI..
PPoozziittiivvnníí  žžiivvoottnníí  eenneerrggiiee
vv ppřříírroodděě  vvýýrraazznněě  ppřřeevvaažžuujjee..
MMoožžnnáá  pprroottoo  pprroo  nnii  lliiddéé
vvyymmyysslleellii  ttoolliikk  rrůůzznnýýcchh  vvýýrraazzůů..


