Cenová nabídka
Kompletní projekt
Kompletní Feng Shui projekt pro novostavbu RD
cena 150 Kč/5,5 € za m2
(u 1.NP je započítáváno 100% podlahové plochy,
u 2. NP 50% podlahové plochy domu).
2
Například u domu o rozloze 100 m se dvěma podlažími bude
cena vypočtena následovně:
2
150 m x 150 Kč / 5,5 € = 22 500 Kč / 845 €
- na začátku se hradí záloha 5000 Kč / 195 €

Co je obsaženo v kompletním Feng Shui projektu:
- Podrobní astrologický posudek, pro všechny budoucí obyvatele domu
(astrologie je u stavby nového domu velmi důležitá je nutné znát
datum a čas narození)...
-Zhodnocení pozemku z pohledu vlivu přirozeného exteriéru...
-Lokalizace GPZ a spodní vody...
-Umístění domu na pozemku a jeho natočení vůči světovým stranám
s přesností na jeden stupeň, jeli to možné...
-Vytvoření energetické mapy interiéru, jako podklad pro projektanta/architekta
(rozmístění místností, určení vhodných místností pro konkrétního člověka,
výpočet přesného úhlového umístění důležitých prvků domu - jako jsou
hlavní vchod, vstupy do jednotlivých místností, umístění krbu a sporáku,
a dále umístění exteriérových prvků např. brány, jezírka, bazénu.
(poslouží jako informace pro zahradního architekta.).
- Zhodnocení již existujícího návrhu projektanta/architekta

a doporučení případných změn...
-Pomoc při zaměření a vytyčení domu na pozemku - pro představu
o umístění a natočení budoucí stavby...
-Kontrola při zaměření domu geodetem...
-Konzultace v průběhu stavby...
-Výpočet vhodných termínů pro zahájení stavebních prací,
dokončení stavby, nastěhování se do domu...
-Vypracování Feng Shui projektu v podobě kompletní
dokumentace všech výše uvedných postupů, včetně jejich zdůvodnění,
nákresů, astrologie, vhodných termínů a dalších doplňujících informací..

Pro koho je ,,kompletní projekt” vhodný:
-Chcete budovat svůj nový domov bez kompromisů…
-Zajímají a baví vás informace o energetice, prostoru a času…
-Slyšeli, nebo studovali jste již informace o Feng Shui a máte zájem o správné nasměrování
a doporučení…
-Je pro vás důležitý osobní a opakovaný přístup, dle potřeby…
-Chcete pracovat s již hotovým projektem a jste ochotní jej v případě doporučení
výrazně pozměnit…

Co potřebujeme ke konzultaci:
- Datum a čas narození všech budoucích obyvatel domu
- Číslo pozemku dle katastrální mapy, nebo přímo mapu pozemku
- Přibližnou představu o dispozici místností, počtu místností a jejích funkci, rozměr půdorysu RD,
případně již vypracován projekt.

Co vše a jaký postup nás čeká:
Viď. manuál tvorby Feng Shui analýzy, který naleznete v kompletní nabídce služeb.

Kontakt:
Fridrich Peter
+420 724 773 861 CZ
+420 949 119 400 SK
fridrich@fengshuiforlife.eu
umenivychodu@gmail.com

Kancelář:
Bodyvital - Jamnická 43
738 01 Staré Město
(okr. Frýdek Místek)
ičo: 886 754 83

