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JAPONSKÉ IKIGA
VAŠE CESTA K HARMONII

Po vlnách dánského hygge, skotského cosagach či švédského lagom tu máme 
dalšítrend. Tentokrát se vydáme na Dálný východ.

EVA KADAVÁ

lůsobívrstev

motýlic i křídel, 
Le P itio, 
10100 Kč

dojmem 
máva ících

Stínidlo ze tří

^nativní

Ikigai je 
kombinací 

skandinávské 
funkčnosti 
a japonské 

estetiky.

chcete-li, aby váš dům
zářil harmoniía přispíval

kpohoděapoklidu.'

J
aponcům patří ve světovém žebříč
ku dlouhověkosti čtvrtá příčka, Ja
ponkám dokonce druhá. Hlavní zá
sluhu na tom má nejen zdravý 
jídelníček, ale i celkový životní styl, kte

rý nazývají ikigai. Sami Japonci ho popi
sují jako „důvod, proč vstát ráno z postele 
a věnovat se práci, rodině i koníčkům.“ Tedy 
všemu, co jim přináší nadšení, zdraví a ra
dost. Tato filozofie se samozřejmě odráží 
i v oblasti interiéru. Cílem je, aby prostory 
zářily harmonií a přispívaly k pohodě a kli
du. „Ikigai je slovní spojení, které v překla
du z japonštiny znamená smysl života. Učí 
vás, jak si udělat pořádek v tom, co opravdu 
chcete a potřebujete, užívat si malých věcí 
a dosáhnout naplnění v dnešním ruš

ném světě,“ popisuje principy 
ikigai Marta Suchodolska, krea- 

\ j tivní ředitelka Westwing. Pokud 
' S chcete tuto filozofii zavést do své

ho života, stojí za to začít s interié
rovým uspořádáním. Byt ve stylu 
ikigai je rafinovanou kombinací 
skandinávské funkčnosti 
a japonské estetiky. Při výběru 
barev a materiálů vsaďte na příro
du. Vybavte interiér nábytkem 
a doplňky z přírodních materiálů 
jako kamenina, keramika, dřevo, 
len nebo ratan. Jsou příjemné 

na dotek, přátelské k lidem a životnímu pro
středí a mají pozitivní vliv na pohodovou 
atmosféru. Jejich tlumené přírodní barvy 
umožňují očím odpočívat a smyslům se 
uklidnit. Chcete-li se plně ponořit do oázy 
v duchu ikigai, volte primárně funkční 
nábytek a čisté linie. Abyste dosáhli ne
dotčené čistoty, pořádku a rovnováhy, udr
žujte počet předmětů v interiéru na mini
mu. Pak už jen stačí rozložit meditační 
podložku nebo se pohodlně posadit do křes
la a vychutnat si lahodné matcha latte. 
A přát si, ať takový okamžik trvá věčně. © FO
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