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KOUZLO SPRÁVNÉ

PARCELY

jedenprostor
třipohledy
Kvalitu místa

urãeného pro stavbu
domu nejvíce ovlivÀuje sklon pozemku a jeho orientace ke svûtov˘m stranám. Jak jsme jiÏ podrobnû psali v minulém ãísle, v˘borné podmínky pro
bydlení poskytují proslunûné jiÏní, jihov˘chodní
a jihozápadní svahy. RovnûÏ je vhodné zjistit, zda
sklon terénu zaji‰Èuje pﬁirozenou ochranu pﬁed
pﬁevládajícími vûtry.
V˘bûrem ideálního pozemku se zab˘vá i ãínské
uãení feng-‰uej. Podle jeho zásad je jedním
z v˘znamn˘ch vodítek pﬁítomnost symbolické
hory za zády a symbolického jezera pﬁed námi.
O co vlastnû jde?
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KDYŽ POZOR UJ I M ÍSTO, KDE BY MOH L STÁT DŮ M,
VŠÍ MÁM SI KOPCŮ A Ú DOLÍ, POLÍ A M E Z Í, N E B E
A Z EM Ě. ROZ HODUJ ÍCÍ J E TE DY VŽ DY ROVNOVÁHA
M E Z I DVĚ MA VZÁJ E M N Ě SE DOPLŇ UJ ÍCÍ M I KVALITAM I.
NA TOMTO ZÁKLADĚ USUZ UJ I, Z DA JSOU ATR I B UTY
TÉ KTE R É LOKALITY VE SKUTEČN É HAR MON I I.
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P Ů D O RYS P Ř Í Z E M Í

P Ů D O RYS PATRA

Dispozice přízemí a patra domu včetně rozmístění nábytku jsou přizpůsobeny již v návrhu
tak, aby respektovaly červeně označené linie vyzařování způsobené spodní vodou

Takzvané jezero je ve skuteãnosti pﬁimûﬁenû
velká klidná vstupní plocha pﬁed domem,
mûlké údolí pﬁed danou lokalitou, cesta nebo
vyuÏívaná zahrada. „Hora“ je pak pﬁedstavována kopcem, svahem ãi hust˘m stromoﬁadím za
budoucí stavbou. V této souvislosti se také
nûkdy hovoﬁí o aktivní a pasivní stranû místa.
Pﬁítomnost obou tûchto prvkÛ je vÏdy velmi
dobr˘m signálem.

▼

SNAD NEJVÍCE JSOU STAVBY
OVLIVNĚNY MÍSTY STYKŮ
A ZLOMŮ GEOLOGICKÝCH VRSTEV.

Rostliny na louce v liniích vyzařování spodní vody
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Vilka z třicátých let je umístěna velmi
vhodně vzhledem k proporci údolí. Není
ani příliš nízko ve stínu dole u řeky, ani na
hřebeni, kde mohou vát příliš silné větry

Elektromagnetický smog
V souãasné civilizaãní etapû v‰ak vstupují do hry
i dal‰í vlivy. Jedním z nich je napﬁíklad elektromagnetick˘ smog. Jedná se o pÛsobení elektromagnetického vyzaﬁování vysílaãÛ mobilních
telefonÛ, rádiov˘ch a televizních emitorÛ, radarÛ
nebo rozvodÛ vysokého napûtí a transformátorÛ.
Vlnûní z tûchto zaﬁízení mÛÏe mít nepﬁízniv˘
vliv na buÀky Ïiv˘ch organismÛ. Podle namûﬁen˘ch hodnot intenzity záﬁení doporuãujeme
vhodná opatﬁení. Pokud „elektromagnetické
zneãi‰tûní“ pﬁekraãuje stanovené normy, je lep‰í
zvolit jinou lokalitu. V pﬁípadû, Ïe o takto
po‰kozen˘ pozemek pﬁesto velmi stojíme, je
moÏné se v rámci projektu podílet na eventuálním pﬁeloÏení rozvodÛ jin˘m smûrem.
Geologické zlomy
Druh˘m pohledem na v˘bûr pozemku je vliv
takzvan˘ch geopatogenních zón, za které jsou
povaÏovány rÛzné poruchy energetického pole
nad zemsk˘m povrchem.
Snad nejvíce jsou stavby ovlivnûny místy stykÛ
a zlomÛ geologick˘ch vrstev. Mohou zpÛsobit
praskání zdí, u ãlovûka pak mívají na svûdomí
únavu, rÛzné druhy chronick˘ch onemocnûní
a poruchy spánku.
PotíÏe nûkdy vyvolává rovnûÏ pﬁítomnost spodní
vody. Její vyzaﬁování, které mûﬁím virgulí i magnetometrem, mÛÏe mít na ná‰ organismus
neblah˘ vliv. Není tedy vhodné trávit v zasaÏen˘ch místech pﬁíli‰ mnoho ãasu. Ideální je poãítat s neÏádoucími projevy zemsk˘ch sil jiÏ pﬁi
navrhování stavby.
Rozpoznávacím znamením jsou pro mne téÏ
energetické linie, které odpovídají v˘skytu urãit˘ch rostlin. Je‰tû více pak takové zóny lákají
rÛzné Ïivoãi‰né druhy jako napﬁíklad mravence.
To, co není vhodné pro ãlovûka, mÛÏe b˘t dobré
pro jiné organismy.
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Nezavrhujte intuici
DÛleÏit˘m pohledem na kvalitu pozemku je rovnûÏ posouzení pﬁítomnosti takzvan˘ch vitálních sil v krajinû, které vût‰inou vyvûrají
z bodÛ, na nichÏ stávají sakrální stavby. Z tohoto hlediska jsou dobré
parcely v urbanisticky nepo‰kozen˘ch sídelních strukturách navazujících ve správném rytmu na historickou zástavbu. Pﬁíznivé vitální síly
pÛsobí pﬁedev‰ím na pozemcích symetrick˘ch tvarÛ.
Tﬁetím, neménû dÛleÏit˘m kritériem je ná‰ celkov˘ pocit z vyhlédnutého místa. KaÏd˘ si asi dovede dobﬁe vybavit okamÏik, kdy ho urãitá
lokalita oslovila na první pohled. Pﬁi vybírání parcely, na níÏ hodláte
stavût, tedy dejte i na svoji intuici.
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