
91

Magie vašeho domova

Kapitola 6

Energetika domácnosti
Přátelé mi často říkají: „Stázko, tvůj syn je rozený 

konzervativec.“ Vítek totiž není schopen se za žádných 
okolností učit u cizího stolu anebo spát v babiččině posteli; 
všechno musí dělat tam, kde je zvyklý. Myslím si však, že 
to není příznak konzervatizmu. Hlavní roli tu hraje zvýše-
ná vnímavost k energoinformační struktuře , v níž žije.

Jaký je vlastně pravý význam tohoto dlouhého slov-
ního spojení energoinformační struktura? Jak vlastně něco 
takového vypadá?

Energoinformační strukturu domácnosti představují 
neviditelné energetické linie, jež pronikají celým prosto-
rem domu. A vypadá jako… no, řekněme, jako pavučina. 
Představte si tenounkou pavučinu, lehkou jako peříčko, 
lidskému oku neviditelnou, ale hlavně velmi složitě sple-
tenou. V některých místech její vlákna probíhají v dosta-
tečné vzdálenosti od sebe, jinde se spojují a vytvářejí hus-
tý vzorec, z kterého se opětovně rozbíhají do stran jako 
jednotlivá vlákna… Tato vlákna představují energetické 
proudy, dobré nebo špatné, a spletené vzorce jsou místy,  
v nichž se proudy shlukují. Všechno dohromady vytváří 
neviditelné, ale velmi důležité energetické prostředí do-
mova , které má přímý vliv na fyzické i duševní zdraví 
člověka.

Je pochopitelné, že energetické prostředí není ve všech 
místech stejnorodé. Určující je, zda je do energetické pavu-
činy vašeho domova „vpleteno“ více dobrého, nebo špatné-
ho. Spojení energetiky a informací tvoří celkovou energoin-
formační strukturu .
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V místech, kde se vlákna splétají dohromady, se na-
cházejí energoinformační zóny  domova. Pokud se každý 
den uzavíráte do tmavého koutu v kuchyni, láteříte a pro-
klínáte svého lajdáckého manžela, pak se toto místo brzy 
promění v „zónu zla“ – nahromaděné negativní emoce  se 
sloučí do pevného klubka, připraveného odebírat síly kaž-
dému, kdo se vyskytne poblíž.

Platí to i opačně: oblíbená pohovka u televize, na níž 
se vždycky cítíte tak uvolněně a pohodově a kde možná pro-
žíváte nejlepší okamžiky dne, se promění v místo, v němž 
se nahromadí vaše pozitivní emoce . Budete-li na této po-
hovce relaxovat, vždy rychle a snadno obnovíte své síly po 
vyčerpávajícím pracovním dni, a nejen to; onemocníte-li, 
pak v tomto vašem vlastním energetickém ostrůvku budou 
mít nemoci lehčí průběh.

Blahobyt celého domu závisí na tom, kolik se v něm 
bude nacházet podobných temných a světlých ostrůvků 
a v jakém budou vzájemném poměru. Tento poměr tvo-
říte jako majitelé domova vy sami. Člověk sám je vždy 
tvůrcem svého domova – na fyzické i energetické úrovni. 
Pokud jste svou domácnost splácali dohromady bůhvíjak 
a všechno je v ní křivé, tapety lajdácky nalepeny, strop 
ledabyle nahozen na bílo a starý nábytek nepořádně ro-
zestaven, nemáte právo vyžadovat žádné pohodlí. V tom 
snad se mnou souhlasíte, ne?

Pokud jste svůj domov (a tím pádem i jeho energetic-
kou strukturu ) zařizovali bez lásky a starostlivosti a domů 
jste si natahali obrovské množství neutěšených emocí, ne-
můžete očekávat, že se ve vaší domácnosti rozhostí dušev-
ní teplo a klid. A tak je to správně.

Mnohdy se stane, že energoinformační strukturu zdě-
díte po předchozích obyvatelích domu. V tomto případě 
je vaším hlavním úkolem pochopit, co je podstatou této 
struktury, a snažit se ji harmonizovat a pozměnit tak, aby 
vyhovovala konkrétně vám.
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Jak doma odhalíme „ostrùvky 
neúspìchu“
Chtěli byste zjistit, jaká energetická struktura  se  

ve vaší domácnosti vytvořila? Na to existuje několik sta-
rých, ale osvědčených způsobů. V domácnosti  s pozitivní 
energetikou vysychá rozlitá voda  pomaleji, čerstvé květi-
ny  ve váze nevadnou příliš rychle, kovové předměty jsou 
na omak příjemně chladivé a dřevěné naopak maličko tep-
lé…

V místech, v nichž se nahromadily negativní infor-
mace , chytá obyčejný rádiový přijímač krátké vlny lépe 
než ostatní. A jestliže na podlahu hodíte stříbrnou minci, 
ozve se dutý zvuk anebo necinkne vůbec. Rychleji tu kys-
ne mléko a stydne horká voda , sůl se ve vodě okamžitě 
rozpouští a máslo taje před očima…

V místech s pozitivní energetikou  mají svíce  vždy 
rovný a vysoký plamen, zatímco v negativní atmosféře  
svíčky čadí, jejich plamínek je slabý a zmítá se sem a tam, 
jako by si nevěřil.

Velkou službu při prověřování domácnosti poskyt-
ne oblíbený domácí mazlíček – kočka . Testování pomocí 
kočky má dlouhou tradici, ba dalo by se říct, že je staré 
jak lidstvo samo. Do domácnosti, v níž vše klape, kočka 
vchází volně, klidně a s důvěrou a lehá si do některého  
z pozitivních zákoutí. Mimochodem na místo, které si ob-
líbila kočka, můžeme bez obav postavit postel .

Jedna přítelkyně mi vyprávěla, co se stalo jejím zná-
mým. Když se přestěhovali do nového bytu, jejich mla-
dý zrzavý, trochu přidrzlý kocour se zastavil na prahu  
a za nic na světě nechtěl vejít do bytu. Donesli ho dovnitř  
v náručí, jenže milý kocour se jim vytrhl a hurá zpátky  
na chodbu. Tak se to opakovalo po celý den, než si na-
konec ubohé zvíře všimlo otevřených vchodových dveří  
a uteklo ven. Kolik útrap pak novomanželé prožili v jejich 
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novém domě, to vám ani nebudu vyprávět, ale přihodilo se 
jim snad všechno, co si člověk dokáže představit. Přibližně  
za rok se oba utrápení a nemocní mladí lidé rozvedli a každý 
se odstěhoval jinam. Je velmi pravděpodobné, že všechno 
mohlo dopadnout úplně jinak, kdyby ještě před stěhová-
ním prověřili energoinformační strukturu  nového bydliště 
nebo alespoň znali způsoby, jak negativní vlivy zmírnit  
a jak se ve vzniklé situaci chovat.

Energetické shluky v domácnosti můžete prověřit  
s pomocí kovové virgule  – tu snadno vytvoříte z kovového 
drátu14. V pozitivních místech  se virgule otáčí ve směru ho-
dinových ručiček, v negativních  naopak proti směru hodi-
nových ručiček. Čím dále se od „epicentra“ energetického 
shluku nacházíte, tím méně aktivně se bude virgule otáčet. 
Budete-li takto svůj byt důsledně prověřovat, můžete ur-
čit hranice pozitivních a negativních energetických shluků  
a udělat si představu o tom, jaké mají obrysy.

Jak urèit místa s pozitivní  
a negativní energetikou
Pokuste se doma najít místo, v němž se virgule   

ve vašich rukou otáčí nejsilněji, a přesně si je vyznačte. 
Pak se od místa pomalu vzdalujte – tak dlouho, dokud se 
virgule úplně nezastaví. Opakujte tyto kroky oběma smě-
ry, doleva i doprava, a vždy pokračujte až do okamžiku, 
kdy se pohyb virgule zcela zastaví. Pak proveďte totéž  
i ve směru dopředu a dozadu od centra energie. Všechny 
čtyři body zaznamenejte a v duchu vyznačte čtverec, jenž 
mezi nimi vznikl – ten tvoří hranice hledaného energetic-
kého shluku.

Další užitečnou pomůckou, s níž snadno prověříte 
energetickou strukturu  své domácnosti, je kyvadlo . K jeho 
vytvoření poslouží stříbrný, železný, měděný nebo křišťá-
lový předmět, který zavěsíte nejlépe na lněnou nebo ba-
vlněnou nit. Pak vezměte kyvadlo do rukou a zadejte mu 
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otázku: „Je toto místo pro mne dobré?“ Pokud se kyvadlo 
pohybuje dopředu a dozadu, odpověď je pozitivní, pokud 
ze strany na stranu, odpověď je negativní. Amplituda po-
hybu kyvadla odpovídá přibližně tomu, nakolik „emocio-
nálně“ vám kyvadlo odpovídá, respektive tomu, nakolik je 
dané místo dobré nebo špatné.

Jak využít energoinformaèní  
prostor v domácnosti
Dobrá, dali jste si tu práci a s pomocí výše uvedených 

metod jste pečlivě zakreslili „energoinformační mapu“ va-
šeho domova. Co byste měli udělat dále? Správně rozesta-
vět nábytek!

Nábytek  byste měli rozmísťovat s ohledem na cel-
kovou energoinformační strukturu  domácnosti. V zóně 
večerního a nočního osvětlení , v níž byste měli relaxovat, 
uvolnit se a čerpat síly, by energetická atmosféra měla být 
maximálně poklidná, umírněná a vyrovnaná. Bylo by chy-
bou si myslet, že výslovně pozitivní energetické shluky 
jsou pro člověka vždy dobré a užitečné. Samozřejmě tato 
místa mu budou pokaždé pomáhat a během aktivní tvůr-
čí práce dodávat energii (a proto je vhodné zde postavit 
psací stůl  nebo třeba šicí stroj, malířský stojan či klavír), 
avšak pro postel nebo stoleček na časopisy se nehodí, pro-
tože tady by člověk měl odpočívat a být uvolněný. Potíž je  
v tom, že výrazně pozitivní místa vyvolávají příliv životní 
energie, a to není vhodné zrovna v okamžiku, kdy byste si 
chtěli na hodinku zdřímnout…

Já mám také podobný problém: když mám za sebou 
dlouhou a těžkou práci, stává se mi někdy i několik nocí 
po sobě, že nemohu usnout. Nedokážu okamžitě „přela-
dit“ a vytlačit z hlavy všechny tvůrčí myšlenky. Cítím, jak 
to uvnitř mne vře energií, a to mi nedovoluje, abych se 
uvolnila. No a pokud se do tohoto vnitřního kotle přihodí 
další „topivo“ v podobě vnějších energetických vibrací, je 
to pak úplná katastrofa.
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Není přípustné, aby v zóně večerního osvětlení  byla 
přítomna jakákoli místa s negativní energií  , protože pak 
hrozí vznik neustálých bolestí hlavy, celkové slabosti a po-
citu absolutního vyčerpání a nemohoucnosti.

Postel  byste měli postavit podél pozitivní energetické 
linie, jinými slovy tak, aby zde byla pozitivní energetika  
maximálně aktivní a současně rovnoběžná s hranicí nega-
tivního shluku. Dobře se spí s hlavou na sever a nohama  
na jih. Pohovku a křesla  umístěte tak, abyste vždy seděli 
tváří k pozitivním místům vaší domácnosti .

A co dělat s negativními místy ? Do nich můžete po-
stavit všechny druhy elektrických spotřebičů, například 
sporák , protože oheň  ničí veškerá negativa a harmonizu-
je atmosféru. V negativních místech mohou klidně stát  
i skříně.

Avšak v žádném případě nesmíme do negativních 
míst postavit knihovny  nebo poličky s knihami, jelikož 
knihy  velmi aktivně absorbují veškeré informace a pak je 
svým majitelům předávají.

Pasti a pastièky na negativní 
energii
Náprava energetiky domova s pomocí dřeva
Existuje jednoduchý způsob, jak napravit energetiku 

domácnosti . Do míst, kde je negativní energie  obzvlášť 
aktivní, položte kousek osikového , březového , jedlového  
nebo dubového  dřeva  – má totiž schopnost absorbovat 
velkou část negativních vlivů. Dřevo některých stromů  
umí dokonce přetvářet negativní energii na pozitivní, patří  
k nim javor , ořech , střemcha , jeřáb  a jalovec . Když už ho-
voříme o jalovci, tento strom se na Rusi v dávných dobách 
používal k odhánění temných bytostí  a čertů od domu, aby 
je náhodou nenapadlo zajít na návštěvu… Ke stabilizaci 
energetické atmosféry domácnosti se obecně hodí topol , 
lípa  či borovice ; tyto stromy dokážou odebrat vše, co je 
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v energetické struktuře  domova přebytečné, a nahradit to 
jinými nezbytnými prvky, které v ní naopak chybí.

O těchto stromech můžeme říct, že to jsou svého dru-
hu „univerzální pasti“ na negativní energii, a vy můžete 
tuto jejich schopnost co nejvíc využívat. Avšak buďte opa-
trní: modřín , habr , buk  a jilm  občas projeví svou schopnost 
přitáhnout do domu nepříliš vhodné energetické substan-
ce.

Zušlechtěné rostliny, jako například jabloně , hrušně , 
švestky  nebo zahradní květiny , bývají naopak nositeli ne-
gativního náboje, jenž se – ačkoli nám to může připadat 
divné – do nich dostává z míst, na nichž rostou. Tyto rost-
liny vyvolávají a zvyšují energetickou disharmonii domo-
va.

Moje kamarádka Rita jednou dostala jako dárek ma-
ličkou trpasličí jabloň . Známí jí řekli, že rostlina zůstane 
po celý rok zelená a bude přinášet malá sympatická jablíč-
ka i v zimě, což je v drsném ruském klimatu příjemné a lá-
kavé. Jen si to představte: za okny sníh, mrzne, jen praští, 
k tomu burácí vichřice, kolem panuje tklivá nálada…  
a u vás doma se zelená a kvete jabloň!

Zelený dárek však Ritě přinesl další dva nežádoucí 
„dárečky“. Nejprve se jí začal strašně rychle, ba přímo 
katastroficky zhoršovat zrak. Lékaři se nemohli dopátrat 
příčiny, vždyť tato žena měla po celý život (a v té době jí 
bylo již přes čtyřicet) vynikající zrak; navíc nikdy neměla 
práci, jež by nadměrně zatěžovala oči, a její zdravotní stav 
byl celkově dobrý, snad kromě běžných potíží, které jsou 
v jejím věku obvyklé. A najednou začala ztrácet zrak, aniž 
by kdo věděl proč, a nešlo s tím nic udělat!

Dalším „dárečkem“ byli – jak se jednou sama vyjád-
řila – nezvaní „půlnoční hosté“. Den co den, sotva odbila 
půlnoc, něco nebo někdo začínal v domácnosti šustit, skří-
pat, dokonce pohvizdovat nebo teskně sténat. Tyto jevy 
samozřejmě nepřispívaly ke zlepšení Ritiny nálady a její 
optimizmus, kterým se po celý život vyznačovala, se vy-
trácel před očima.
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