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Architektúra v súlade 
s Feng Šuej
...princípy, ktoré vám zabezpečia
v novom domove šťastný život

ArchitektúrA Poradňa

Čitateľom radíLucia Haquel

Feng Šuej je čínske učenie staré viac 
ako 6000 rokov, ktoré je v súčasnosti 
viac ako aktuálne. Stavať, či bývať 
podľa jeho princípov má totiž veľmi 

praktické využitie. Bývanie je jednou 
z najvýznamnejších investícii v živote človeka, 
preto je rozhodujúce, či sa časom ukáže 
ako investíciou dobrou. Sú obyvatelia domu 
primerane zdraví, majú úspech v živote a dobré 
vzťahy? Umožňuje im ich domov rozvíjať sa 
podľa ich predstáv? Vedia, že stavbou domu 
môžu pozitívne ovplyvniť nielen svoje šťastie, 
ale i šťastie svojich detí a vnúčat? Teda nielen 
kvalita stavby domu je rozhodujúca, ale i jej 
pridaná hodnota v rámci Feng Šuej.

Pri kúpe bytu nie je možné ovplyvniť orientáciu 
vchodových dverí ani polohu kuchyne, kúpeľne, 
či toalety. Preto je potrebné poradiť sa ešte pred 
kúpou s majstrom Feng Šuej, či je vybraný byt 
v súlade s princípmi Feng Šuej, platnými pre 
konkrétneho človeka a jeho rodinu. Pokiaľ v byte 
nie je vhodné Feng Šuej, takáto investícia sa 
nemusí vyplatiť.

Pred stavbou domu sa treba rozhodnúť pre 
najvhodnejší tvar domu v rámci pozemku, 
orientáciu vchodových dverí, vhodne umiestniť 
kuchyňu, kúpeľňu a toaletu v rámci dispozície. 

Dvere do bytu alebo domu by mali byť orientované 

podľa takzvaného Kua čísla človeka, ktoré sa 
vypočítava z dátumu narodenia a delí ľudí na 
východnú a západnú skupinu. Ak sú v dvojici 
ľudia z rozdielnych skupín, potom je treba 
orientovať vstup do domu podľa hlavného živiteľa 
rodiny.

Feng Šuej je inými slovami pozemské šťastie, 
ktoré predstavuje až jednu tretinu celkového 
šťastia v živote človeka. Prakticky si vyžaduje 
rešpektovanie niekoľkých zásad pri navrhovaní 
bytu alebo domu a ich zariadenia, ktoré môžu 
pôsobiť obmedzujúco. Ich rešpektovanie sa však 
vyplatí vo forme vydarenej investície v živote 
človeka a rodiny.

architektka Lucia Hakelová sa zameriava na oblasť 
„Bývanie v súlade s holistickými princípmi“

•	 diplom Inžinier architekt - Bratislava, 2005
•	 diplom D.E.S.S. v odbore Rozvoj miest a medzinárodná spolupráca - Grenoble, 

Francúzsko, 2004 
•	 od roku 2008 na voľnej nohe
•	 od roku 2009 pôsobí v Rakúsku
•	 od roku 1997 sa rozvíja štúdiom kineziológie (3in1 Concepts)
•	 od roku 2012 má živnosť poradkyne Feng Šuej v Rakúsku

Predtým ako záujemca o kvalitné bývanie podpíše kúpnu zmluvu na byt, dom alebo pozemok, 
mal by sa poradiť s majstrom Feng Šuej. Prečo, keď i bez neho sú výdavky vysoké a je treba myslieť 
na toľko vecí?


