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Fortuinlijk wonen

e richtlijnen voor fortuinlijk wonen
worden ons aangereikt uit een cul-
tuur waarin de tijdloze richtlijnen

van leven in overeenstemming met de
natuurwetten sinds oeroude tijden bewaard
zijn gebleven en die nu toepasbaar zijn
gemaakt op de behoeften van de moderne
mens.
Net zoals in de moderne wetenschap bepaal-
de natuurwetten worden benut om atomen
te splitsen en ruimtevaartuigen te lanceren,
zo worden in deze tijdloze bouwkunde de
meest fundamentele wetten van de natuur
benut om volkomen gezondheid en voor-
spoed te bevorderen. Daarbij wordt gebruik-
gemaakt van nauwkeurige wiskundige for-
mules om huizen en kantoren te ontwerpen
met de juiste verhoudingen volkomen in
harmonie met de Natuurwet. 

De wetenschap die beschikt over deze nauw-
keurige kennis en eeuwenlang beproefde
formules, is de Maharishi Sthapatya Veda
(letterlijk: bouwkunde volgens de grote zie-
ners). Door de precisie van de maatvoering
wordt het gebouw een harmonieuze omge-
ving, net zoals de afmetingen van de klank-
kast van een viool heel nauwkeurig moeten
kloppen om een harmonieuze klank voort te
brengen. Op deze wijze komt de bewoner in
harmonie met zijn omgeving en de kosmos. 
Er zijn ook richtlijnen voor de juiste plaatsing
van vertrekken naargelang hun functie, zoals
eten, slapen, wonen, studeren, e.d. en talloze
kleine details waarop gelet moet worden.
Daarover hoeft de bewoner zich niet het hoofd
te breken: ze zijn al verwerkt in de bouw -
tekening die Ontwikkelings    maat  schap pij
Fortuinlijk Wonen levert.

Gezondheid, succes en voorspoed 
door wonen en werken in gebouwen 

ontworpen in overeenstemming 
met de Natuurwet.

Voor het eerst in de moderne geschiedenis is er een bouwmethode

die de manier waarop mensen denken en voelen transformeert –

huizen en kantoren die alleen al door hun ontwerp het leven beter

maken en een goede gezondheid, helder denken, geluk, harmonie en

voorspoed brengen aan het gezin of het bedrijf dat het betrekt.
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De richtlijnen van Maharishi Sthapatya Veda
kunnen  worden  toegepast op  elke archi -
tectuurstijl. Zoals deze pagina laat zien is er
een diversiteit aan stijlen mogelijk. In
Europa zijn honderden woningen gebouwd
volgens de richtlijnen voor fortuinlijk wonen
o.a. in Nederland, België, Duitsland, Polen,
Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje,
Enge land, Ierland, Dene marken en Finland.
Wereldwijd staan er duizenden van deze ge -
bouwen waaronder appartementengebou-
wen, bedrijven, kantoren, klinieken, scho-
len, universiteiten en gemeenschapscentra.

“Maharishi Sthapatya Veda is
het oudste en meest

volmaakte ontwerpsysteem
voor een land, stad, dorp of
huis in overeenstemming

met de Natuurwet, waardoor
het leven van de individuele
mens wordt verbonden met

het leven van de kosmos,
individuele intelligentie met
kosmische intelligentie en

waardoor ideale leef -
omstandigheden worden
gecreëerd, zodat iedereen

voelt: ‘Ik woon in de hemel’.
Als wij Maharishi Sthapatya

Veda zouden moeten
definiëren, dan zouden wij
zeggen: het is de kennis
waardoor alles gevestigd

wordt op de meest ordelijke
wijze, zodat alles verrijkt

wordt door alles.” 
- Maharishi

Wat zijn de voordelen van 
fortuinlijk wonen?

een huis in iedere stijl en toch alle
voordelen van fortuinlijk wonen?

• helderder en creatiever denken
• betere beslissingen nemen
• gelukkiger en gezonder leven
• je alert en fris voelen de hele dag 
• een rustgevende en verfrissende slaap
• meer energie en minder vermoeidheid 
• minder stress en grotere innerlijke vrede

Bij bedrijven:
• betere ideeën en plannen genereren
• fortuinlijk zijn (een buitenkansje hebben)

en meer succes hebben
• grotere harmonie tussen werknemers 
• meer orde en grotere productiviteit

Maharishi Mahesh Yogi, 
grondlegger van de Transcendente

Meditatie- techniek en van de
Maharishi University of Management

in de VS en verschillende andere
universiteiten over de hele wereld.
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Ger Lieve is een bouwkundi-
ge met meer dan 30 jaar
ervaring in de Nederlandse
bouwwereld. Hij bekleedde
o.a. een uitvoerende functie
bij een van de grootste bouw-
concerns van Nederland.
Ook was hij directeur van een
bedrijf voor beheer en ont-
wikkeling van gezondheids-
zorggebouwen. 

Aan de Ontwikkelings maat -
schappij Fortuinlijk Wonen
zijn verder verbonden:
• architecten
• projectleiders
• kantoormedewerkers
• vertegenwoordigers in

 ver schillende delen van
Nederland

• vertegenwoordigers in de
landen van de Europese Unie
en andere landen van Europa.

Deze principes zijn in hoge mate specifiek
en gedetailleerd en omvatten o.a.:
• de keuze van de kavel ( juiste ‘vastu’)
• juiste oriëntatie en ontwerp van steden,

dorpen en gebouwen
• juiste positie van het huis en het gebouw

op de kavel
• juiste afmetingen en verhoudingen van

het gebouw 
• juiste plaatsing van de vertrekken
• natuurlijke, niet-giftige bouwmaterialen
• energie-efficiënte constructie

• Volledige dienstverlening door architec-
ten volgens de principes van Maharishi
Sthapatya Veda, ook voor utiliteitsbouw.

• Algemene managementservice voor de bouw
en voor het opmaken van de  contracten.

• De Ontwikkelingsmaatschappij Fortuinlijk
Wonen is de enige maatschappij in
Nederl and die de kennis van Maharishi
Sthapatya Veda-ontwerp mag gebruiken,
kennis die je leven letterlijk transformeert.

• Partnerschap met ontwikkelaars of aanne -
mers die de bouw volgens de richtlijnen van
de Maharishi Sthapatya Veda uitvoeren.

Waarop hebben de principes van
Maharishi Sthapatya Veda betrekking?

Wat kan Ontwikkeling maat schappij
Fortuinlijk Wonen bieden?

Ing. Ger Lieve, 
directeur Fortuinlijk Wonen 
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“Wij hebben het eerste appartementenhotel
ontworpen volgens de architectuur van
Maharishi Sthapatya Veda en het resultaat
was een doorslaand succes. Zeventig pro-
cent van de kamers was in drie maanden
verkocht op basis van time-sharing. Wij zijn
nu appartementen en villa’s aan het bouwen
en kunnen de vraag niet bijbenen.” 

Robert G. Wynne, President 7000
Development

“Ons gezin heeft het grote geluk in een huis
te wonen dat is gebouwd volgens de
Maharishi Sthapatya Veda. We genieten een
groter comfort en meer veiligheid, grotere
harmonie en meer financieel succes.”

Bruce Hauptman, V.S.

“Ons bedrijf vergrootte de winst met 20%
dit jaar zonder dat wij iets verschillends
deden behalve dat wij ons nieuwe Maharishi
Sthapatya Veda-kantoor betrokken. Mijn
werkomgeving heeft nog nooit zo comforta-
bel aangevoeld. Onze creativiteit stroomt
vrijelijk en alles wat we doen leidt tot voor-
uitgang. Maharishi Sthapatya Veda-ontwerp
is een ontzaglijke aanwinst voor mijn bedrijf
– een verzekering tegen mislukking en een
garantie voor groot succes.” 

Ed Malloy, President Danaher Oil

“Wat ik van harte kan zeggen is: geen van de
zeven huizen waarin ik de afgelopen 45 jaar
gewoond heb was zo comfortabel en prettig.
Waar het aan ligt kan ik niet direct zeggen,
het voelt gewoon zó goed, het voelt als een
zachte soepele jas, je voelt je beschermd,
maar niet afgesloten, je ademt door de
muren heen met de 'wijde wereld'  – 'met het
universum' klinkt wat te dramatisch, maar
het komt wel in de buurt!

Marleen Timmermans

ervaringen van
bedrijven

“Op basis van onze buitengewoon positieve
ervaring met slechts een paar werknemers
in een Maharishi Sthapatya Veda-kantoor-
gebouw, waren wij geïnspireerd om een
kantoorgebouw van 3500 vierkante meter te
bouwen om de helft van onze medewerkers
in onder te brengen. Wij hebben ons ver-
bonden om nog een kantoor te bouwen om
al onze 500 medewerkers te huisvesten.
Iedereen die het gebouw binnenkomt, zelfs
al tijdens de bouw, voelt dat het verheffend
en inspirerend is.” 

Fred Gratzon, voorzitter, Telegroup Inc.

“Vanaf het moment dat wij ons nieuwe
gebouw betrokken dat is ontworpen volgens
Maharishi Sthapatya Veda, verbaast het ons
hoeveel geluk en succes ons bedrijf heeft.” 

Larry Chroman, President, USA Global Link

ervaringen van
huiseigenaren

“Wij wonen nu 10 maanden in een huis
 ontworpen volgens de Maharishi Sthapatya
Veda en ons leven is in veel opzichten ver-
anderd. Het comfort en geluk dat wij in ons
huis ervaren, is ons heel dierbaar. Je kunt je
haast niet voorstellen hoeveel prachtige ver-
anderingen er plaatsvonden in ons leven.  
Wij wensen dat iedereen, overal, zo spoedig
mogelijk dezelfde kans zal hebben.”

Sam en Lise Wübben

“Er is zo’n gevoel van vrede en harmonie in
het huis. Iedereen die hier op bezoek komt,
merkt het. Het gaat ver voorbij een mooie
architectuur of de afwezigheid van nieuw-
bouwluchtjes dankzij de niet-giftige bouw-
materialen. Iedereen zegt dat zij zich hier
thuis voelen. Sinds wij in ons nieuwe huis
trokken, voelen wij meer harmonie en een
prettiger relatie. Alledrie slapen wij beter.
Het hele huis is zo vredig, zo rustgevend.
Het is een prachtgevoel om iedere avond
voor thuis te komen.”

Jannes Doornik

® Maharishi Sthapatya Veda en Fortuinlijk Wonen zijn geregistreerde merknamen.
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