
Zdrava Zemlja, zdravo telo

MAJC�I- Ponavadi ljudje potem, ko že nekaj časa bivamo v stanovanjih ali hišah, zaradi različnih 
težav, med katerimi so največkrat zdravstvene, začnemo razmišljati o tem, kako bi jih odpravili. Pri 
tem so se radiostezistom v zadnjem času pridružili poznavalci feng šuia. Boljša pot je, če je le 
mogoča, da izberemo bivališče, kjer so načrtovalci že pred gradnjo preiskali zemeljske energije in 
stavbo postavili v soglasju z njimi.

Tako so ravnali načrtovalci (za Atelje Kras Adrijan Cingerle, Nebojša Lončar in Robi Lavin) 
novega stanovanjskega kompleksa s petimi individualnimi hišami, ki naj bi zaživel v vasi Majcni 
blizu Štorij, tako rekoč ob regionalni cesti Sežana-Senožeče. Vitalne zemeljske energije je pred 
načrtovanjem preučil geomantik Robi Lavin : "Geomantija je ekološka veščina celovitega 
obravnavanja prostora, povedano malo po domače, to je umetnost ustvarjanja harmoničnega okolja 
ob upoštevanju, da je zemlja življenjski organizem, ki ima svoje funkcije, energijo, vibracije in 
inteligenco, tako kot človek." 

Geomantija je evropski feng šui, ki upošteva arhetipske vrednote prostora. Ker vsak poseg v okolje 
lahko povzroči neravnovesje, v Nemčiji, na primer, že nekaj časa spoštujejo zakone geomantije 
(imenujejo jo tudi geobiologija), ki priporoča tudi zdrave gradbene materiale. Vse to so po 
Lavinovih geomantičnih nasvetih upoštevali tudi arhitekti v Majcnih, saj želijo, da bi bil 
stanovanjski kompleks v simbiozi z okoljem, energetsko varčen (zbirali bodo deževnico, steklene 
površine so usmerjene proti jugu, s solarniki bodo ogrevali sanitarno vodo), da bi proizvajal čim 
manj odpadkov, vrtovi pa bi omogočali pridelovanje hrane za samooskrbo. Med materiali bodo 
prevladovali kamen, les in opeka. 

Pet različno velikih domov (od 157 do 181 kvadratnih metrov) bodo povezovali skupni prostori, 
primerni za družabne, športne ali druge aktivnosti. Vsaka enota ima pritličje in prvo nadstropje z 
balkonom pa tudi predvrt (nekakšna poletna dnevna soba) in vrt. Gradnja naselja se bo začela v 
drugi polovici letošnjega leta, pravi Aleš Tavčar , direktor družbe TA-BU iz Ljubljane. Načela 
geomantije so njihovi družbi blizu, saj so se na podoben način lotili tudi stanovanjskega naselja 
Škofljica, kjer bo 183 stanovanj v vilah blokih in 45 vrstnih hiš, ki jih bodo začeli graditi letos. V 
družbi TA-BU razumejo, da je ena njihovih dolžnosti do bodočih stanovalcev tudi ta, da jim 
ponudijo vsestransko bivalno okolje, ki zagotavlja harmoničen odnos med človekom in naravo. Aleš 
Tavčar pravi, da trud za kakovostnejše bivanje samo potrjuje upravičenost leta 1998 pridobljenega 
certifikata kakovosti ISO 9001.
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