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Feng Shui projekt
i pro Vás?

...použití tradičních informací,

v moderním světě...

Tradiční Feng Shui pozoruje interakce mezi člověkem,
domem a časem.

Všechno se mění v prostoru
a v čase.

Z tohohle pohledu je důležité být na správném místě ve správní čas.

Úkolem Feng Shui je zhmotnit Váš záměr,
podpořit Váš projekt,
napomoci k řešení problému…

Samotný Dům je vlastně zhmotněním
vašich záměrů.
Dům by měl být zase podpořen vhodným exteriérem.

Nová stavba.
Zahájení nové stavby nabízí nejlepší možnosti k nejlepší realizaci Feng Shui
pro Vás.

Vše začíná doslovně

Sledujeme vhodnost okolních

Zaměřujeme jejich pozici,

na zelené louce.

hor a vod.

vyhýbáme se negativním vlivům.

Rozvrhneme půdorys,
zhodnotíme vhodnost pokojů.

Určujeme natočení Domu

Vše nakreslí a schválí

z hlediska záměru, praktičnosti i zákonu :)

náš projektant.

Feng Shui pojí architekturu, astrologii, geometrii a geologii…

Všechny místnosti a důležité části jsou pečlivě vybírány.

Hlavní vstup popisuje kvalitu vstupující

Každý zdroj ohně je rovněž důležitý.

energie do domu.

Oheň popisuje kvalitu energie vstupující do vařené stravy,

Jeho umístění a natočení je nejdůležitější

nebo jinak podporuje konkrétní obyvatele.

interiérovou aplikací.

Koupelna a WC má také své umístění,
určeno konkrétním domem.

Ložnice popisuje kvalitu našeho zdraví,
spánku, vztahů, regenerace…

...vše plyne s časem
Na závěr projektu přichází na řadu astrologie.
Časováním chceme získat další podporu nebo se alespoň vyhnout negativním vlivům.

Velice důležité je zahájení stavby…

…také ukončení stavby
a uzavření střechy.

Někdy se však stane že Dům s konkrétním
natočením v prostoru je vhodné začít stavět
až o rok později. Jednoduše chceme jet v toku
energie - prostoru a času.
Poslední v časování je stěhování

Pořízení a rekonstrukce
Výběr vhodného již postaveného Domu, může být náročnější, ne však nereálné.

Když objevíte svůj vysněný Dům,
vyhodnocujeme vše jako při novostavbě.
Vše samozřejmě podléhá i kompromisům praktickým či emočním.
Pozorujeme interakce všech prvků, určujeme použití místnosti,
navrhujeme a plánujeme rekonstrukce.

Realizace zahrad
Zahrady jako pomocný exteriér hrají také ve Feng Shui svoji roli.

Staré Feng Shui techniky říkají,
že nejsilněji vliv a podporu nám přináší exteriér.
Pokud máme to štěstí a žijeme v domě
na dostatečně velkém pozemku, vznikají nám velké možnosti tvorby.
Všechny důležité prvky chodníky, jezera, bazény, skalky,
houšť stromů nebo altánky jsou pečlivě umísťovány na pozemku.

Ba Zi - Čínská astrologie
Samotné časovací techniky se nevyužívají jenom v souvislosti s Feng Shui.
Techniky časování nám dávají informace
k plánovaní důležitých termínů
v osobním i v obchodním životě.

Staří mistři říkávají: Feng Shui je jenom 30%,
dalších 30 % tvoří osud a 30% naše osobní vůle.
Techniky astrologie nám pomáhají pochopit náš talent
a potenciál.
Tohle by se mělo shodovat s naším životním záměrem
a tento následně podporovat přes naše bydlení.
Tímto se kruh uzavírá.

Služby spojené s Feng Shui poradenstvím :
- Feng Shui konzultace
- Kompletní Feng Shui projekt pro bydlení
- Harmonizaci a vyladění energetiky domů a bytů
- Projektování domů, analýza a úprava stávající hrubé stavby
- Úpravy již existujících projektů podle Feng Shui
- Analýza pozemku a návrh vhodného umístění domu
- Poradenství při hledání vhodného pozemku pro stavby domu
- Projekce a vyladění budov, výrobních hal, prodejen
a dalších nebytových prostor
- Zařizování a vyladění podle Feng Shui
- Tvorba Feng Shui zahrad
- Astrologický výběr vhodných temínů (např. zahájení stavby, stěhování,
rekonstrukce nemovitosti) nebo vhodný termín pro otevření nové pobočky,
kancláře či rekonstrukce kancelářských prostor)
- Určení business termínů

Fridrich Peter
+421 724 773 861
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Otázky a Odpovědi:
Je nutno mít při stavbě domu před pozváním Feng Shui poradce, již vyhotovený projekt od projektanta?
-Na postupnosti až tak nezáleží. Důležitější je samotná spolupráce mezi poradci.
Buď připravím pro projektanta informační mapu, kde má co umísťovat, nebo zhodnotím již připravený
projekt. Nakonec musí být spokojeny klient, poradci i potřebné instituce.
Pracuje Feng Shui s Designem?
-Ano i Ne.
V základu dáváme pozor aby se v interiéru nenacházeli negativní prvky z hlediska geometrie,
nebo chceme výrazněji vytvořit pocit útulnosti. Také dáváme pozor na velké excesy v prostoru,
například v barvitosti stěn...
Jinak ale tradiční Feng Shui nebazíruje na Designu v také formě, jak to popisují New Age knížky.
Kde se nachází roh bohatstva?
-Ve skutečnosti, žádný univerzální roh bohatstva neexistuje.
Ale používáme mnoho technik, na podporu bohatstva v různé podobě. Vše záleží od správného definování
problému, nebo požadavku ve financích.
Co WC, koupelna, zrcadla…?
-V Západním projevu Feng Shui, je žal mnoho desinformací, které nemají logický ani tradiční původ.
Často jde o nesprávné pochopení starých spisů, nebo myšlenky Feng Shui mistra.
Takže žádné dřevěné prkénka na WC, malování koupelen na zeleno, ani zbavování se oblíbeného či praktického
zrcadla v ložnici není nutné. Nejdříve musíme pochopit význam a pak vnímat vliv…
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