
Takže čo je BioArchitecture? BioArchitecture je veda a BioArchitecture je 
umenie a táto nám pomáha pochopiť, ako príroda vytvára životné 
priestory a dáva nám nástroje a usmernenie na vytvorenie priestorov, 
budov a štruktúr, ktoré rezonujú s týmto zámerom. Takže BioArchitectura 
je umenie navrhovania a veda o vytváraní priestorov a miest, ktoré 
podporujú život, zlepšujú ho a dokonca vytvárajú život. 
 
Takže BioArchitecture podľa nášho názoru a podľa našej skúsenosti je 
spôsob, ako budovať v harmónii, pravde a kráse. 



Rozumieť BioArchitecture znamená pochopiť život. Príroda používa tvary, 
formy, vzory, symetrie, proporcie na to, aby vytvorili možnosť informáciám 
a  energii sa spojiť a tak ukotviť a stabilizovať vitálnu silu samotného 
života. Príroda chápe a plne využíva tieto modely na vytvorenie živých 
systémov; systémy, ktoré si môžu uvedomovať, systémy, ktoré sa vyvíjajú, 
systémy, ktoré sú schopné úplne spracovávať a plne sa zapájať do 
zložiek životného prostredia.

Toto sa BioArchitectura snaží robiť v živých štruktúrach, ktoré nazývame 
Domov. Takže tvar je veľmi dôležitý; tak naše budovy a budovy navrhnuté 
spoločnosťou BioArchitects vyzerajú živé. Zdá sa, že sú nám na nejakej 
úrovni dobre známe, pretože sa v nich sami vidíme. Vidíme tvar našich 
životných procesov zakotvených a vyjadrených vo fyzickej podobe 
budovy. Používame prírodné materiály; materiály, ktoré raz zažili, čo to je 
byť nažive. A zakotvujeme štruktúru, fyzickú formu, kostru, dokončenie 
priestoru, zakotvujeme to v súlade so Zemou. Pracujeme s informačným 
poľom krajiny, samotného miesta. Pracujeme v súlade s tým, aby sme 
vytvorili živé prostredie; miesto, kde sa môže biológia sústrediť, kde si 
môžeme oddýchnuť do prirodzeného pocitu seba samého. Môžeme 
rozvinúť tento pocit seba a zahrnúť priestor, a zahrnúť všetkých ľudí 
v ňom.



Je to veľmi pekné a my vás pozývame, aby ste s nami preskúmali tento 
svet.

Jedným z krásnych atribútov a možností BioArchitecturi je schopnosť 
vytvárať krásu v akomkoľvek rozsahu; takže priestory môžu byť veľké a 
plynúce alebo malé a intímne, ale proporcie a pocity zostávajú 
konzistentné a živé, zostávajú otvorené možnosti cítiť sa spojený s 
priestorom, cítiť s priestorom a užívať si do naplnenia celého rozsahu 
nášho biologického potenciálu.

Takže v priebehu rokov sme navrhli veľa, veľa domovov a pracovísk a 
kancelárií, aj keď toto slovo sa mi veľmi nepáči, avšak miesta, kde ľudia 
žijú a vyjadrujú svoje vášne života a to, pri čom sa najviac cítia nažive. 
Tieto stavby to podporujú; tieto priestory posilňujú náš imunitný systém a 
existuje veľa štúdií, ktoré dokazujú, že rovnako ako sa cítime úžasne v 
lese, cítime sa podobne pri živote v priestoroch, ktoré sú navrhnuté v bio 
architektonickom dizajne.

Toto je skvelá príležitosť, ktorú máme; pamätať, čo je skutočné, otvoriť sa 
tomu, čo vieme, že je pravdivé z hľadiska nášho spojenia s priestorom a 
prinášať plný rozsah nášho nového chápania technológie stavieb a spojiť 
to všetko do krásneho pulzujúceho domova.



Existuje novovzniknutý študijný odbor nazývaný Neuroestetika, ktorý 
hľadá, ako nás v našom vizuálnom svete ovplyvňuje krása, harmónia 
a proporcia, predovšetkým cez mozog, cez nervový systém a ako 
výsledok našej celkovej fyziológie, nášho imunitného systému a nášho 
emočného zmyslu pre blaho a spojenie. Tieto štúdie nám ukazujú, že keď 
vytvárame alebo žijeme v miestach a priestoroch krásy, ktoré v sebe majú 
a vyjadrujú harmóniu prírody, má to na nás pozitívny vplyv a je to teraz už 
aj merateľné. 
 
Neuroestetika je teda jednou z oblastí štúdia, ktorá nám pomáha oceniť 
BioArchitektúru a ukazuje nám, že keď vytvárame priestory, ktoré sú 
dobré proporcionálne, prirodzene sa pohybujúce, s krásnych materiálov, 
že sa nás to dotýka - nie len esteticky, ale merateľne z hľadiska toho, kto 
cítime, že sme, a ako sme spojení s priestorom. BioArchitecture toto robí 
prirodzene. 
 

 
BioArchitectura  je  transformovateľná  na  akékoľvek  miesto,  na  akúkoľvek 
situáciu  a  akúkoľvek  potrebu,  ktorú  by  ste  mohli  mať,  môže  byť  plne 
využitá pri renovácii existujúceho domu, môže byť plne využitá pri vytváraní 
nového priestoru, či už v mestskom, alebo prirodzenom vidieckom prostredí. 
Princípy sú nekonečne prispôsobiteľné.  
 


