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Wpływ środowiska zbudowanego na zdrowie człowieka był przedmiotem szeroko 
zakrojonych badań w ostatnich latach. Analiza wpływów tego najstarszego na świecie 
systemu architektury stanowi krok naprzód w zrozumieniu oddziaływania budynków na nasze 
zdrowie. 
Starożytne teksty wedyjskie Manasara i Mayamata proponują szczegółowo, w jaki sposób 
projektować budynki, aby poprawiały jakość życia. Teksty te opisują także szkodliwe wpływy 
niewłaściwego projektowania budynku i konstrukcji, które może promować gniew, strach, 
choroby przewlekłe i inne niepożądane efekty. 
Większość badań nad wpływem budynków na zdrowie jest prowadzona w sposób 
rozproszony, ponieważ naukowcy wybierają tematy badań bez nadrzędnej hipotezy dotyczącej 
mechanizmów, za pomocą których budynki wpływają na zdrowie człowieka. Maharishi Wastu 
dostarcza taką hipotezę, a zatem stanowi podstawę do wyprowadzenia wielu nowych modeli 
eksperymentalnych odpowiednich do testowania. 

Maharishi opisuje Maharishi Wastu jako „Kompletny system architektury i planowania 
zgodnie ze słonecznymi, księżycowymi i planetarnymi wpływami na ziemi w odniesieniu do 
północnego i południowego bieguna i równika ....” I że taki system łączy inteligencję 
indywidualną z kosmiczną inteligencją. Innymi słowy, idealny system architektury uwzględni 
wpływ Ziemi, słońca i układu słonecznego na życie w budynku lub mieście. 
Jak to jest realizowane? 

System architektury Maharishi Wastu opiera się między innymi na najbardziej podstawowych 
cechach Ziemi - kuli obracającej się z zachodu na wschód wokół osi, która przechodzi przez 
biegun północny i południowy. W konsekwencji słońce i praktycznie wszystkie inne ciała 
niebieskie wędrują ze wschodu na zachód. W rezultacie wpływy ciał niebieskich docierają do 
nas ze wschodu. Na podstawie tej dedukcji wyprowadzono cztery kluczowe elementy 
architektury i planowania Maharishi Wastu: 

1. Orientacja człowieka: w przypadku podstawowych czynności idealne jest 
dopasowanie ciała ludzkiego do wpływów słońca itp. poprzez skierowanie się na 
wschód. Inne orientacje będą miały inne, gorsze wpływy. Specyficzne skutki dla 
zdrowia są opisane w starożytnych tekstach literatury wedyjskiej i dlatego mogą być 
testowane. 

2. Orientacja budynku: Budynki, które zajmujemy, są pośrednikami między nami a 
kosmosem. System ten sugeruje zatem, że orientacja budynków wpływa również na 
nasze samopoczucie. Efekty czterech głównych kierunków i czterech kierunków 
pośrednich są opisane w literaturze wedyjskiej i dlatego mogą być testowane. Spośród 
poszczególnych wpływów, jakie mają na nas budynki, Maharishi określa orientację 
jako najważniejszą.
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3. Umiejscowienie pokoju: Słońce ma najsilniejszy wpływ na życie na ziemi. Prosta 
obserwacja i zbiór opublikowanych badań dają podstawowy wniosek, że słońce 
generuje różne jakości energii w różnych porach dnia. Maharishi sugeruje, że domy 
„powinny być tak zaprojektowane, aby różne energie słońca odpowiadały 
specyficznej funkcji i aktywności każdego pokoju”. Dzięki temu Prawo Naturalne 
będzie wspierać każdy aspekt życia w poszczególnych pokojach. Zalecenia dotyczące 
idealnych lokalizacji dla kluczowych funkcji w domu są opisane w Maharishi Wastu. 
Efekty tych zaleceń mogą być testowane. 

4. Wschodnie światło: Tradycja wedyjska sugeruje, że szczególnie korzystny wpływ na 
zdrowie powstaje w czasie wschodu słońca więc przychodzi ze wschodu. W Maharishi 
Wastu ta zasada jest wykorzystywana przez umieszczenie wielu okien po wschodniej 
stronie budynku, tak aby wnętrze było wystawione na ten efekt w jak największym 
stopniu stopniu. Także i to zalecenie może być przetestowane. 

5. Wpływ topografii działki: Teksty wedyjskie na temat Wastu sugerują, że ożywcze 
efekty słońca mogą być zwiększone lub zmniejszone przez właściwości terenu wokół 
domu. Na przykład wzgórze na wschodzie zablokuje pozytywny wpływ wschodu 
słońca i dlatego należy tego unikać. Rzeka lub zbiornik wodny na wschodzie zwiększy 
pozytywny wpływ porannego słońca i dlatego będą korzystne. 

6. Holistyczny system: W literaturze wedyjskiej istnieje wiele drugorzędnych wpływów, 
zbyt licznych, by można je było opisać w tym przeglądzie. Ponieważ Maharishi Wastu 
jest systemem holistycznym Maharishi proponuje, że dla pełnych korzyści nic nie 
powinno być pominięte. Dlatego oprócz testowania oddzielnych hipotez z literatury 
wedyjskiej, należy również zbadać skutki przebywania w autentycznym domu 
Maharishi Wastu. Przewiduje się, że całość wytworzy większe efekty niż jej 
poszczególne elementy. 

Literatura Maharishi Wastu stwierdza, że prawidłowe i pełne zastosowanie tych elementów w 
projektowaniu i otoczeniu budynku wesprze w efekcie wpływ na zdrowie, poczucie szczęścia, 
rodzinną harmonię, sukces i rozwój w kierunku oświecenia. Dotychczasowe badania sugerują 
rzeczywistość tych efektów.  

1. Orientacja człowieka 
Teoria Maharishi Wastu stwierdza, że kierunek czyli orientacja ciała podczas snu ma wpływ 
na nasze zdrowie. Przewiduje, że najzdrowiej jest spać z głową skierowaną na wschód i 
najbardziej niezdrowo z głową skierowaną na północ. 

Hipoteza ta została zbadana przez MD Weronikę Butler, wiejską lekarkę z Iowy, która w 
badaniu swoich pacjentów odkryła, że ci, którzy śpią na łóżkach skierowanych na północ, 
uzyskują gorsze wyniki w badaniu zdrowia psychicznego niż ci, którzy śpią na łóżkach 
zorientowanych w pozostałych kierunkach. 

Poinformowała, że planowane porównania statystyczne z kierunkami snu jako zmienną 
grupującą ujawniły, że osoby śpiące z głowami na północ miały znacząco niższe wyniki w 
indeksie zdrowia psychicznego w porównaniu z pacjentami, którzy spali w innych kierunkach 
(p = 0,003, współczynnik prawdopodobieństwa wysoce znaczący statystycznie).
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Tak więc istnieją wstępne, ale konkretne dowody na poparcie zaleceń Maharishi Wastu co do 
wpływu orientacji snu na zdrowie.1 

Aby zrozumieć to zjawisko, warto dowiedzieć się, czy funkcjonowanie mózgu zmienia się w 
sposób spójny gdy głowa badanego jest zorientowana w różnych określonych kierunkach. 
Obecnie prowadzone są bardzo zachęcające badania pokazujące w jaki sposób aktywność kory 
przedczołowej może reagować na orientację głowy. Kompletne, już opublikowane badania 
wykazały również, że neurony presumbiculum mózgu są wrażliwe na orientację w niektórych 
prematach mózgu.2 

2. Orientacja człowieka 
Starożytne teksty Wastu przewidują, że nie tylko orientacja naszego ciała, ale także 
orientacja zajmowanych przez nas budynków, wpłynie na nas w wykrywalny, dobrze 
określony sposób. Teoria Maharishi Wastu przepowiada najwięcej korzyści tym, którzy 
mieszkają w domach położonych od wschodu, a najszerszy zakres szkodliwych wpływów 
dają domy zorientowane na południe. 

Zdrowie psychiczne i dobrobyt: Pierwsze takie testy zostały przeprowadzone w ramach 
cytowanego powyżej badania dr Butler. W ramach badania pacjentów Butler odkryła, że 
istnieje silny związek między orientacją w domu a wynikami w obszarach dobrobytu i 
zdrowia psychicznego wśród jej pacjentów. Pacjenci, których najbardziej dotyczyła 
orientacja na południe, uzyskali znacznie gorsze wyniki w tych obszarach.3 
Zdrowie układu sercowo-naczyniowego: Kolejne odkrycie pochodzi z analizy danych od 
kardiologa praktykującego w Orange County w Kalifornii. Odkrył, że 50% jego pacjentów 
mieszka w domach wychodzących na południe. Ten nieproporcjonalnie wysoki odsetek 
koreluje z tezą Wastu, że mieszkańcy budynków wychodzących na południe znajdują się pod 
wpływem wszystkich problemów i cierpienia.4 

Przestępczość: Kolejne odkrycie pochodzi z badania korelacji między negatywnymi 
zachowaniami a orientacją domu. Badania wykazały, że w domach od strony południowej 
było o 75% więcej włamań niż w domach skierowanych na wschód, zachód lub północ.5

 

 
 

1 Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J. „Czy orientacja budynku może 
wpłynąć na jakość życia ich mieszkańców? Zasady testowania Maharishi Sthāpatya Veda ”-„ Journal of Social 
Behaviour and Personality ”. Październik 2004. Pacjenci z badań Weroniki Butler nie mieszkali w domach 
Sthapatzawedy Maharishi i generalnie nie znali o tej wiedzy. Badania obejmowały około 100 osób. 

2 Komórki kierunku głównego w prymacie przedpodstawowym. Robert G. Robertson, P Georges-Francois, Edmund T 
Rolls, Stefano Panzeri. Hippocampus, opublikowany w styczniu 1999 9 (3): 206-19. 

3 Poprzednia cit .: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J. 

4 John Zamarra, M.D., słowny opis wstępnej oceny przeprowadzonej przez 100 jego ostatnich pacjentów, 2004. 
Orientacja domu analizowana na podstawie adresów podzielonych na cztery główne kierunki. 

5 Poprzednia cit .: Travis, F., Butler, V., Rainforth, M., Alexander, C.N., Khare, R., Lipman, J., Badanie 
przeprowadzone na podstawie 110 włamań zgłoszonych w Fairfield, Iowa. Wstępne, niepublikowane badanie 
przeprowadzone w 2000 r. Przez studenta Jar-El Cohena w Maharishi School of the Age of Enlightenment, Fairfield, 
Iowa, przeprowadzone w sprawie włamań zgłoszone w Ottumwa, Iowa, przyniosło podobne wyniki. 
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3: Rozmieszczenie pokoi 
Jak na razie nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań na ten temat. Zachęcamy więc 
naukowców. 

4. Wschodnie światło 
Trzy opublikowane badania porównują oznaki zdrowia osób wystawionych na światło 
wschodnie lub przedpołudniowe, z osobami wystawionymi na światło zachodnie lub 
popołudniowe. Każde z badań potwierdza, że lepszy wpływ na zdrowie jest związany ze 
wschodem lub porannym światłem: 
A) Szpitalne wskaźniki zdrowienia przy zaburzeniach afektywnych 
dwubiegunowych: W recenzowanym, opublikowanym badaniu porównano wskaźniki 
powrotu do zdrowia pacjentów przebywających w skrzydle szpitala, gdzie połowa pacjentów 
znajdowała się w sypialniach po wschodniej stronie korytarza, przyjmując wschodnie światło 
słoneczne wpadające do ich pokoi, a druga połowa mieściła się w pokojach po zachodniej 
stronie tego samego korytarza, otrzymując tylko zachodnie światło słoneczne do swoich 
pokoi.6 Pod każdym innym względem pacjenci mieli takie same zabiegi, podawane przez 
tych samych lekarzy i pielęgniarki . Stwierdzono, że pacjenci z zaburzeniami 
dwubiegunowymi, których pokoje znajdowały się po wschodniej stronie korytarza, byli 
wypisywani z leczenia średnio 3,7 dnia wcześniej niż pacjenci z zaburzeniami afektywnymi 
dwubiegunowymi w pokojach po zachodniej stronie korytarza. Była to redukcja o 15%. 

B) Poranne światło słoneczne przyczynia się do niższego wskaźnika masy ciała 
(BMI): osoby, które były wystawione na światło głównie rano, mają znacznie niższy [tj. 
zdrowszy] wskaźnik masy ciała niż osoby, które były narażone na światło głównie po 
południu.7 

Współautor badania w Northwestern University powiedział: „Im wcześniej to działanie  
światła następowało w ciągu dnia, tym niższy był wskaźnik masy ciała.... Im późniejsza 
godzina umiarkowanie jasnego światła, tym wyższe wskaźniki BMI..,. Jeśli dana osoba nie 
otrzyma wystarczającej ilości światła o odpowiedniej porze dnia, może to rozstroić 
wewnętrzny zegar ciała, o którym wiadomo, że zmienia metabolizm i może prowadzić do 
przyrostu masy ciała. ”Phyllis C. Zee, starszy autor badania, MD powiedział: „Wiadomość 
jest taka, że powinno się uzyskać bardziej jasne światło między godziną 8 a południem”. 
C)      Preferowanie porannego światła słonecznego dla zmniejszenia ryzyka raka skóry: 
A badanie przeprowadzone przez laureata Nagrody Nobla wykazało, że czas wystawienia na 
promieniowanie UV jest czynnikiem przyczyniającym si0ę do rozwoju raka skóry u myszy.8  

 
6 Benedetti, F., „Poranne słońce zmniejsza długość hospitalizacji w depresji dwubiegunowej” Journal of Affective 
Disorders 62 (2001) str. 221-223. Uwaga: u innych pacjentów na oddziale, którzy cierpieli na inny objawy, nie było 
różnicy w czasie trwania leczenia. 

7 Czas i intensywność światła korelują z masą ciała u dorosłych. Kathryn J. Reid, Giovanni Santostasi, 
Kelly G. Baron, John Wilson, Joseph Kang, Phyllis C. Zee. PLOS, Opublikowano: 2 kwietnia 2014 r. 
Uwaga: Wpływ ekspozycji na światło poranne na masę ciała był niezależny od poziomu. 

8 Control of Skin Cancer by the Circadian Rhythm. Shobhan Gaddameedhi, Christopher P. Selby, William K. 
Kaufmann, Robert C. Smart, and Aziz Sancar. PNAS November 15, 2011 108 (46) 18790- 
18795; https://doi.org/10.1073/pnas.1115249108 
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Publikacja przewiduje, że ludzie wystawieni na promieniowanie UV rano są mniej narażeni na 
rozwój raka skóry. Autorzy posunęli się nawet do stwierdzenia, że „może być wskazane, aby 
ludzie, w możliwym zakresie, ograniczali wystawianie sią na promieniowanie UV jedynie do 
godzin porannych”. 

 

5. Wpływy topografii terenu 
Jak do tej pory nie mamy wiedzy o oddzielnych badaniach dotyczących tej kwestii. 

6. Kumulujący efekt wielu czynników 
Architektura Maharishi Wastu jest wiedzą holistyczną. Kiedy stosuje się wiele wymaganych 
zaleceń, oczekuje się że efekty będą silniejsze. Wstępne badanie przeanalizowało tę prognozę.9 
W tym badaniu losowo wybrano 30 przedsiębiorstw państwowych na Wyspach Owczych, 
terytorium Danii. Pięcioletnia dokumentacja finansowa każdej firmy została sporządzona z 
rejestrów publicznych, podobnie jak zdjęcia lotnicze, mapy topograficzne i plany terenu ich 
siedziby. 

Firmy których dochody nie zostały wygenerowane w ich siedzibie - na przykład 
przedsiębiorstwa rybackie i żeglugowe - zostały wykluczone. 
Konsultant Maharishi Wastu ocenił zebrane rysunki i zdjęcia każdego budynku i doszedł 
do wniosku, że istnieje pięć czynników Maharishi Wastu, które można zaobserwować w 
dokumentacji każdej firmy: 

Orientacja budynku 

Kształt budynku 

Kierunek najbliższej góry  

Kierunek najbliższego akwenu wodnego 
Orientacja ogrodzonej obudowy wokół budynku, jeśli taka istnieje 

Konsultant ocenił każdą firmę zgodnie z przewidywanym wpływem każdego z pięciu 
czynników i opracował pojedynczą prognozę liczbową dla ich ogólnego wpływu i 
uszeregował firmy na podstawie tego prognozy. Niezależnie od tego, główny badacz badania, 
profesor biznesu i statystyki, ocenił sukces finansowy firm na podstawie kwoty zysku 
generowanego na pracownika w okresie pięciu lat i innych standardowych statystyk 
finansowych. 

W przypadku 27 z 30 firm badacze stwierdzili, że indeksy architektury Wastu korelowały z 
wielkością zysku generowanego przez pracowników przez firmy. 27 z 30 to niezwykle 
wysoka korelacja. 
I na koniec, zobaczmy jakie jest subiektywne doświadczenie mieszkańców domów Maharishi 
Wastu i jak te doświadczenia wpisują się w przewidywane wpływy dobrego zdrowia, 
szczęścia, harmonii rodziny, sukcesu i wzrostu do oświecenia? 

 
 

9 Olavur Christiansen, Ph.D., University of the Faroe Islands, Dania, i konsultant Maharishi Wastu Carmen Quinton. 
Niniejszy raport opiera się na ustnej prezentacji Christiansena w sierpniu 2001 r. Na wydziale szkoły biznesu w 
Maharishi University of Management, Fairfield, Iowa. 
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W niezwykłym i bezprecedensowym badaniu10 niedawna ankieta wykazała, że 89% 
mieszkańców domów i osiedli Maharishi Wastu przypisuje poprawę jakości swojego życia 
życiu w domach Wastu. 78% twierdzi, że relacje rodzinne poprawiły się, 85% mówi o 
zmniejszeniu stresu w życiu, 80% zgłasza poprawę zdrowia psychicznego, 92% zgłasza 
większy sukces, a 88% twierdzi, że ich dzieci są szczęśliwsze. 

 

 
 

 
 
 
 

10 Ankieta przeprowadzona przez profesora Sanforda Nidicha, Maharishi University of Management i Jeffreya 
Abramsona, w sierpniu 2017 r., Oferowana wszystkim mieszkańcom certyfikowanych domów i mieszkań Maharishi 
Wastu na całym świecie. Jego wyniki zostały opracowane przez Nidicha od 160 respondentów. Nidich był 
współuczestniczył w kilku projektach badawczych finansowanych przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia. 
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Wyniki tej ankiety potwierdzają, że system Maharishi Wastu wytwarza odżywcze wpływy, o 
których mówią teksty Wastu: dobre zdrowie, szczęście, harmonia rodziny, sukces i rozwój ku 
oświeceniu. Wykres drugi dotyczący zdrowia pokazuje poprawę stanu zdrowia psychicznego.  
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Wykres dotyczący korzyści dla dzieci wskazuje na większe poczucie szczęścia wśród dzieci. 
Wykres zatytułowany zwiększony sukces dokumentuje, że mieszkańcy domów Wastu w 
przeważającej mierze doświadczają więcej sukcesów. Wykres pierwszy dotyczący jakości życia i 
wykres dotyczący zdrowia pokazują poprawę jakości życia i zmniejszenie stresu, dwa kluczowe 
wskaźniki rozwoju ku oświeceniu. 
 
Łącznie dotychczasowe badania wyraźnie wskazują na głęboki pozytywny efekt architektury 
Maharishi Wastu. Utwierdza to w przekonaniu, że budując nasze budynki i miasta zgodnie z tymi 
zasadami możemy dramatycznie poprawić zdrowie, szczęście i sukces. 
 


