
Vastu je starodavna indijska znanost zapisana v Vedah, katera govori o arhitekturi stavb, načinu gradnje, izbiri 
lokacije, ureditvi stanovanja, poslovnega prostora, vrta, okolice itd.. Pomaga pri oblikovanju prostora za 
življenje in delo, izkorišča prednosti narave, njenih elementov in energijskih polj za izboljšano bogastvo, 
zdravje, blaginjo in srečo.

Vastu je arhitektura (tekton) po smernicah narave (kozmos) 

KAJ JE VASTU?

Vastu združuje znanost, umetnost, astronomijo in astrologijo, 
lahko bi se reklo, da je starodavna mistična znanost za 
projektiranje in gradnjo. Je znanost o smereh neba, vsaka smer 
vsebuje po en osnovni element narave (ogenj, voda, zemlja, zrak, 
prostor (eter)), katere usklajuje med človekom in materialom. 

Stari modreci in vidci so poznali skrivnosti 
uporabe vseh petih elementov tega vesolja in 
njihove posebne značilnosti in vplive kot so 
magnetno polje, gravitacijski učinek Zemlje, 
galaksije na nebu, smeri in hitrosti vetra, 
svetlobo in toploto sonca, vključno s 
posledicami njegove ultravijoličnih in 
infrardečih žarkov, obsega in intenzivnosti 
padavin itd...

Človek je zemeljsko in energijsko bitje. Najbolje delujemo, ko smo v harmoniji z naravo, naravnimi 
zakonitostmi in ritmi. Nevrološke raziskave kažejo, da se vzorec nevronov v thalamusu, najpomembnejšem 
centru v naših možganih, razlikuje in spreminja glede na to, v katero smer neba smo obrnjeni. Magnetna sila 
zemlje, vpliv planetov in 5 osnovnih elementov, vplivajo na naše telo, um, počutje, zdravje in ravnovesje.

Marsikatera dognanja in zakonitosti Vastuja so zapisana v Einsteinovi teoriji, ter sodobni kvantni ziki. 
Za vzpostavitev pravega ravnovesja Vastu upošteva:

- 5 osnovnih elementov: eter, ogenj, voda, zemlja, zrak
- Kvalitete in značilnosti 9 smeri neba (4 glavne, 4 stranske in središčni del)
- Pravilno orientacijo in vpliv zemeljskega magnetnega polja
- Gibanje sonca in njegov vpliv v obliki svetlobe (ultravijolični in infrardeči žarki)
- Vpliv planetov v našem osončju
- Vpliv okolice, oblika terena, vpliv vgrajenih barv, vpliv vgrajenih materialov, vpliv rastlin, itd..

Naloga Vastuja je načrtovati in graditi v skladu z vsemi naravnimi zakonitostmi, ki vplivajo na naše življenje, da 
nam je dom, vrt ali poslovni prostor v oporo, da nas polni s pozitivno energijo in nas podpira in pomaga pri 
izpeljavi življenjskih nalog.
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Načrtovanje in gradnja po načelih zlatega reza in Vede VASTU

Želimo ustvarjati prostore, v katerih bo človek dobil zdrave vibracije in podporo celotnega kozmosa. 
Prostor v katerem bi človek lažje našel svoj mir, se sprostil in užival v trenutku. Kjer bo človek našel 
inspiracijo za nalogo, ki si jo je zadal.

Zato za načrtovanje združujemo sodobna znanja in znanja naših pradedov in znanja starih civilizacij 
(tehnike Vastu). Za gradnjo prav tako uporabljamo znanja vseh generacij in ravno zaradi tega gradimo 
objekte z naravnimi materiali (vsak material ima svoje valovanje, svojo frekvenco. Če smo obdani s 
frekvencami, ki so sinhrone z našim telesom, nam ne škodujejo, temveč podpirajo. Tako se zbudimo 
spočiti.). Ker pa je tudi zelo pomemben miren razgled skozi okno, za načrtovanje okolice uporabimo 
tehnike permakulture. Tako lahko tudi pridelamo dovolj domače zdrave hrane, ki je tudi uglašena z našim 
telesom. 
V takšnem domu je ravno tako elektrika, voda, centralno ogrevanje, gospodinjski aparati in ostale 
telokomunikacije. vendar ne za vsakim vogalom v vsakem prostoru. 

Kratek opis:

Živeti v prostoru zdravih vibracij. Načrtovanje parcele in doma po tehnikah Vastu, geomantija, 
permakultura, sveti geometriji, zlatem rezu....
 
Vse kar načrtujemo, lahko tudi izvedemo, postavljamo, sestavljamo objekte, prostore z lesom (brunarice, 
nadstreške, skelet objekta in izoliranje z konopljino, volneno, slamnato izolacijo, obdamo objekt z 
ilovnatimi in apnenimi ometi... Izdelava naravnih bazenov, letnih kuhinj izdelanih iz lesa, kamna, opeke, 
ilovice in apna...


