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 Lokacija je po številu izvirov vitalne energije in njihovi moči kvalitetna, toda 
hkrati po značilnostih strukture tal občutljiva za fizične posege gradnje. 
Količina eterične energije je na celotni površini zemljišča velika, vendar se 
lahko z neusklajenimi posegi v prostor ta jakost primarne energije napačno 
polarizira (pojav interferenčnih magnetnih polj zemlje). Prostor je torej 
energetsko izredno močan (navzočnost izvira zdravilne moči narave), kjer se 
pa lahko naravno ravnovesje zelo hitro poruši (zgornja meja zasedanja 
zemljišča po površini = 30 %).
 S tem se lahko prizadane tudi prostorsko zdravje ekosistema lokacije. 
Pomembno je poudariti, da bi se v tem primeru posledice enakovredno 
manifestirale tudi v energijski kvaliteti vode (osiromašeno biopolje vode s 
pomešanimi interferenčnimi elektromagnetnimi vozli v strukturi reda molekul 
vode).
 Tudi v tem primeru geomantične analize (ki obravnava sočasno več 
elementov narave), se potrjuje, kako so zakonitosti žive materije kompleksne 
in medsebojno povezane.  
 Omenjeni parametri geomantične raziskave lokacije so namreč analogni 
parametrom analize vode, ki izvira na omenjeni lokaciji. Voda je zdrava. Tako 
kot lokacija je kakovost energije vode odlična, toda hkrati je voda občutljiva 
predvsem v svoji odpornosti (nima dovolj zaščitnih plasti takoimenovane 
energijske kože, ki obdaja vodo ob zunanjem robu).  Do faze ko bo v 
steklenici, lahko veliko izgubi ali pa ohrani. Spekter energij vode je bogat, 
lahko pa se 50 % te pestrosti eteričnih sestavin in informacijskih struktur 
izgubi s transportom oz. do faze, ko bo voda ustekleničena. Avrično polje 
vode dosega celo ravan zdravilnosti (zdravilni učinek za ledvica), ki se bo pa 
zagotovo izgubila s transportom. V primeru klasičnega pristopa izgradnje 
črpališča in stekleničenja, bi bila energijska kvaliteta in moč vode zagotovo 
samo na ravni povprečja.  
 Učinek na zdravje vode je raziskan v skladu z geofizikalnim efektom 
indukcije in resonance, kjer se izmerijo ključni tehnični podatki o prenašanju 
sprememb elektromagnetnega polja zemljišča na strukturo 
elektromagnetnega polja vode. Spremembe so merljive v drugačnem 
horizontalnem kroženju energije na površini vode in v vodi, vertikalnem 
nihanju raznolikih eteričnih žarkov (ki predstavljajo tudi kriterij zdravilnosti), 
v energijskih oblikah - predstavljajo informacijo vode, ki v fraktalni 
raznolikosti vse izhajajo iz osnovne praoblike energije zemljišča, kjer voda 
izvira. 
 Na osnovi izhodišča geomantične analize ugotavljam, da je geomantična 
sanacija odločilnega pomena za prostorsko zdravje zemljišča in sekundarno - 
tudi za zdravje vode.

 Raziskava naravnih danosti zemljišča:
1. Odlična ozemljenost energijskega sistema v globine zemlje > značaj 
stabilnosti



2. Velika količina vitalne energije se nabira pod zemljo > posebna kakovost 
eteričnih in duhovnih korenin
3. Uravnoteženost pospeševalnih in zaviralnih energijskih polj > zdrav odnos 
do časa (ne prevladuje prehitevanje / zaostajanje)
3. Stene kamnoloma (vertikalno) oblikujejo hrbet organizma prostora > 
značaj moči
4. Cirkulacija energije na celotni površini je prosta in spontana, se pa hitro 
zakrči z arh. gradnjo > značaj pristnosti
5. Občutljivost strukture tal zemljišča (horizontalno) je največja ob stenah in 
ob področju sekundarne vrtine 
6. Ob napačnem posegu v prostor bi prevladovala psihološka občutljivost 
lokacije: introvertiranost
7. Senzibilnost lokacije je tradicionalno geomantično obravnavana v 
kategoriji svetega prostora > posebna obravnava narave
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