ARCHITEKTÚRA FENG ŠUEJ

®
AKADÉMIA VÝSKUMU NA PODPORU PROSTREDIA A ĽUDSTVA

PREZENTÁCIA - Kapitola 0: lekcia 0

On-line kurz Architektúry Feng Šuej
Architektúra Feng Šuej
PREZENTÁCIA
1. Vítam Vás na prezentácii on-line video kurzu Architektúry Feng Šuej.

2. Prostredníctvom týchto video kurzov on-line, by som Vám chcel postupne krok za krokom priblížiť
túto rozsiahlu tému.
3. Pretože ako architekt viem, že tento smer môže pomôcť nielen v projektovej oblasti, ale taktiež
v každodennom živote dnešných čias.
4. V tomto kurze Vám budem prezentovať nie len metódu Feng Šuej, ktorou sa zaoberám v poslednom
období môjho života, ale aj moje vedomosti v danej oblasti, ktoré som nadobudol z mojich životných
skúseností, poznávaním metódy Feng Šuej v rôznych krajinách sveta, ktoré som navštívil, ako aj
odovzdaním skúsenosti od ľudí, ktorí sa touto metódou zaoberajú.
5. Priblížim vám taktiež štúdium Stavebnej biológie, čiže analýzu pôdy a energie danej polohy územia,
v ktorej by sa objekt výstavby mal nachádzať. V prvom rade je to psychológia pôsobenia farieb na
človeka prostredníctvom architektonického prostredia, štúdium tvarov a symbolov v porovnaní
s prostredím ....
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6. Zhrnul som všetky tieto informácie, čo sa tejto témy týka na to, aby som Vám pomohol sa čo najbližšie
priblížiť k jadru štúdia Architektúry Feng Šuej, a postupne vás obohatil ďalšími nasledujúcimi námetmi,
ktoré s touto témou súvisia.

7. Chcem poukázať na tú skutočnosť, že témou tohto kurzu nie je len výučba tradičného Feng Šuej, ale
nazval by som to skôr, že táto téma v oblasti architektúry Feng Šuej je svetom holistickej architektúry,
čo znamená okruh štúdia, ktorý vychádza z rôznych vedomostí týkajúcich sa vzťahu medzi človekom,
prírodou a prostredím, v ktorom žijeme.
8. Tento kurz odporúčam tým uchádzačom, ktorí si chcú spríjemniť bývanie, vytvoriť harmóniu
a rovnováhu s vesmírom a prírodou, či už v projektovej oblasti alebo v oblasti životného prostredia.
9. V mieste pôsobenia Talianskej školy Architektúry Feng Šuej, ponúkame rôzne kurzy, ktorých
prednášajúcimi sú významní učitelia z celého sveta, ktorí nám umožňujú získavať čím ďalej tým viac
znalostí o tejto rozsiahlej téme.

10. Už dlhé roky spolupracujeme s rôznymi kútmi sveta, a to nám pomáha robiť veľké pokroky.
11. Ako tím profesionálov ponúkame služby a kurzy v celom svete.
12. Dostali sme sa taktiež do akademickej oblasti a oblasti univerzít, pretože veríme v zavedení
inštitucionálneho programu tohto štúdia.
13. Chceme, aby tieto znalosti boli prístupné nielen vyhradenej skupine, ale aby sa dostali čím ďalej tým
viac do popredia či už v mestskom sektore alebo sektore plánovania.
14. Z toho dôvodu spolupracujeme s rôznymi inštitúciami.
15. Príjemné sledovanie všetkým.
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