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Az olyan betegség, amely kiszakít bennünket a
hétköznapok menetébõl, gyakran egy fejlõdési folyamat
része, és arra ösztönöz bennünket, hogy vizsgáljuk felül

eddigi életünket, és tudatosan tegyük meg a következõ
lépést. A geomantia ezt a tételt nem az emberre

alkalmazza, hanem a Föld testére. A szlovén Marko
Pogacnik az elmúlt három évben olyan drámai

változásokat észlelt a Föld nem fizikai síkjain, amelyekbõl
arra következtet, hogy a Föld megszabadult

„betegségeitõl”, és egy totális átalakulási folyamaton ment
keresztül.

Marko Pogacnik és lánya Ana, a múlt õsszel az Egyesült
Államokba utaztak, hogy a tanfolyamot tartsanak Maine-ben.
Aki olvasta Marko Pogacnik könyveit, vagy részt vett föld-
gyógyító tanfolyamain, az tudja, hogy gyakran történelmileg
jelentõs helyekre hívják meg. Ez Európában kézenfekvõ,
hiszen mindenhol vannak katedrálisok, templomok, várak
és városok; a történelem jelen van. Az Egyesült Államok
történelme az átlag amerikai állampolgár számára mindössze
300 éves. Ami elõtte volt, azt az õslakossággal együtt kiir-
tották, s az õ történelmük elbeszélések és mítoszok formájá-
ban maradt fenn. Európához képest itt alig lehet megtalálni
a letûnt kultúrák emlékeit. Nemrégiben ismerkedtem meg
az indiánok által épített cairn-okkal, amelyek egyszerû, hen-
ger formájú kõhalmok, és megjelenésüket, valamint elhelyez-
kedésüket illetõen egyáltalán nem szembetûnõek. Egy
régész mesélte el, hogy régen az indiánok a lengyel pálcához
hasonló eszközzel keresték meg a különleges erõhelyeket,
hogy cairnokat építsenek. Mindenkinek hozzá kellett tennie
egy követ, aki arra járt. Így aztán több nemzedéken át tartott,
amíg a cairn „elkészült”. Korukat többezer évre becsülik.
Ezeket a helyeket ma alig látogatják, arról sem tudnak, hogy
egyáltalán léteznek, hol és hogyan találhatók meg, és mit
jelentenek. – Ettõl kisebb lenne a jelentõségük, mint híres
társaiké, a Stonehenge-é vagy az Externsteiné?

A geomantia – a földrajzi elhelyezkedéstõl függetlenül
– megpróbálja láthatóvá tenni azt, hogy az ilyen helyeket
nem véletlenül választották ki: a természettel szellemileg
együttmûködõ elõdeink szent helyet találtak itt. Olyan kulti-
kus helyekké váltak, ahol szoros kapcsolat alakult ki az em-
ber és a hely szelleme (genius loci) között. Az ember erõt
merített ezekbõl a helyekbõl, és közelebb érezte magát isteni
eredetéhez. Ezért végezhettek itt jóslást, gyógyítást, szertar-
tásokat és beavatásokat. Ezek a helyek ma arra emlékez-
tetnek, hogy egykor létezett az ember, a természet és a
kozmosz egysége.

A régi és az új geomantia
Marko és Ana Pogacnik abban látja feladatát, hogy megkere-
sik az ilyen helyeket, és eltávolítják róluk azokat a sûrû réte-
geket, amelyeket a felejtés és a történelem borított rájuk. Ha

ez sikerül, akkor a hely ismét betöltheti eredeti funkcióját.
Függetlenül attól, hogy az ilyen helyeket felfedezték-e és
kultiválják-e ma is, a geomantia egyik alapvetõ tétele, hogy
a Föld szervezetét egy sokrétû geomantiai háló borítja, ami
át is hatja. A Geomantia iskolája c. könyvében ezt írja Marko
Pogacnik: „A geomantia az a tudás, amely lehetõvé teszi,
hogy az ember mélyen megismerhesse a szelleme számára
idegennek tûnõ földi világot, és a teremtési folyamatokban
együttmûködhessen a Földdel, a természettel és a tájjal. Nem
elsõsorban az épületek megfelelõ elhelyezésén vagy az erõk-
nek megfelelõ kialakításukon van a hangsúly, és nem is a
hely energetikai jelenségeirõl. A legfontosabb, hogy olyan
módszereket ismerjünk meg és fejlesszünk ki, amelyek se-
gítségével kommunikálhatunk a Földdel.”1

A geomantia õsi tudománya sokrétû fogalomrendszert
alakított ki, amivel megpróbálja megmagyarázni a számos
geomantiai jelenséget. Ezek a jelenségek a Föld különbözõ
– fizikai, éteri, asztrális és szellemi – síkjain léteznek. A legis-
mertebbek közé tartoznak az ún. Ley-vonalak, amelyek az
ember meridiánjaihoz hasonlóan meghatározott rend szerint
hálózzák be a Föld testét. Marko Pogacnik, aki a mühldorfi
Hagia Chora geomantia iskola társalapítója, megfigyelései
alapján kibõvítette a geomantia hagyományos ismeretei és
a kínai Feng Shui fogalomtárát. Megfigyelései arról gyõzték
meg, hogy a Föld fent említett síkjai folytonosan változnak,
s ezt csak egy rugalmas fogalomtárral lehet nyomon követni.

Külön könyvet2 szentelt az általa felfedezett tájtemplom
jelenségnek, ami a Föld legmagasabb hierarchikus síkján
jelenik meg. Behálózhat egy egész kontinenst, mint Európá-
ban, vagy össze is kötheti a kontinenseket, mint az Atlanti-
óceán tájtemploma, ami kiterjed Amerikára, Grönlandra,
Észak-Afrikára és Európára.

Pogacnik geomantiájában a tájtemplom a legmagasabb
princípium, hiszen itt van Gaia istennõ, a Föld lelkének ottho-
na. Ha sikerül kapcsolatba lépni vele, vagy a Föld tudatával
– ahogyan Pogacnik ezt a dimenziót nevezi – akkor megvaló-
sítottuk az említett kommunikációt a Földdel.

A tájtemplomra vonatkozó felfedezései kiszélesítették
Pogacnik tevékenységi körét. Ami húsz évvel ezelõtt Szlové-
niában és a skóciai Findhorn közösségben elkezdõdött, az
az utóbbi években a német nyelvterületen koncentrálódott.
A Bonn melletti türnichi kastély projektjeivel és számos
könyv megjelentetésével egyre nagyobb körben ismerték
meg a szerzõt.

A kilencvenes évek elejétõl Pogacnik Amerikába is
ellátogatott. Brazíliai és Egyesült Államok-beli munkája révén
egyre átfogóbb képet kapott a Föld tudatáról. Legújabb,
angolul megjelent könyvében3 bemutatja a Föld azon válto-
zásait, amelyeket 1998 februárjától erõteljesen érzékelt, s
amelyek arra ösztönözték, hogy tevékenységében túllépjen
az eddigi földrajzi területeken.

Judit Krischik

A FÖLD ÁTALAKUL
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A Föld nyelve
Ezért látogatott el lányával múlt õsszel az Egyesült Államok
keleti és nyugati partjára. Maine után New Yorkba mentek,
ahol a manhattani Central Parkban gyógyították a Földet
számos kocogó és kutyasétáltatató városlakó között. Utazá-
suk további állomásai az antropozófiai központok voltak
Spring Valley-ben és Fair Oaksban. A legnagyobb élmény
Marko Pogacnik számára Los Alamos volt. Ez az új-mexikói
város az atombomba-kísérletekrõl vált híressé a harmincas
években. A fokozottan  biztonságos kutatási központok ma
is ott állnak. Tavaly májusban a nemzeti park egyik dolgozója
által rakott tûz továbbterjedt, és az egész környéket elborí-
totta. 20.000 embert kellett kitelepíteni, 200 ház égett le, nem
beszélve a hatalmas erdõkárokról. Marko és Ana Pogacnik
fél évvel késõbb közelrõl szemlélhette meg a pusztítást. Azt,
hogy a tûz így elhatalmasodhatott, úgy értelmezték, hogy
ezen a helyen korábban olyan erõket mozgósítottak, amelye-
ket az ember nem képes uralni.

„Amikor atomenergiával vagy géntechnikával kísérletez-
getünk, megpróbálunk behatolni a természet õsi erõibe. Ez-
által az anyagi síkra terelünk olyan energiákat, melyeknek
egyszerûen nem ott van a helyük, és ezért ott pusztítóak.
Ezt a tûzkatasztrófát is a természet figyelmeztetésének tartom.
Sajnos nem vagyunk képesek megérteni az õ nyelvét.”

A környezeti katasztrófákra már többé-kevésbé minde-
nütt odafigyelnek. Ki ne hallott volna a mexikói Popocatepetl
tavaly decemberi kitörésérõl, vagy arról, hogy az Indiai-óceán
felmelegedése miatt a korallok két éve elveszítették színüket,
és lassan kihalnak? Ki ne tudna a tavaly nyáron felfedezett
egy négyzetkilométeres lyukról az Északi-Sark jegében, a
viharokról, a földrengésekrõl, és a globális felmelegedésrõl,
amely mint a láz, gyengíti a Föld testét?

Pogacnik számára ezek a környezeti katasztrófák a Föld
kifejezési eszközei arra, hogy  rámutasson egész szervezete
átalakulására. Úgy látja, hogy sürgõsen meg kell fejtenünk
ezeket az üzeneteket, hogy ne csak elszenvedjük az egyes
katasztrófákat, hanem értsük meg a mögöttük rejlõ összefüg-
géseket is. A médiákból áradó rémhíráradatra sokszor véde-
kezésképpen úgy reagálunk, hogy „vastagabb bõrt” növesz-
tünk magunkra.

Emögött húzódik meg a félelem, amit az utolsó években
(különösen a harmadik évezredbe történt belépéskor) sok
oldalról táplálnak. Pogacnik szeretné eloszlatni ezt a félelmet:
„Megakadályoz abban, hogy rálássunk az egészre. Az anyagi
világ katasztrófái azt tükrözik, ami a Föld belsejében történik.
Az utóbbi három évben szerzett tapasztalataim azt mutatják,
hogy a Föld öngyógyító folyamataiban vagyunk benne,
melynek során bolygónk leépíti, vagy átépíti jelenlegi
rétegeit. Ez a folyamat a kígyó vedléséhez hasonlít. A Föld
üzenete számunkra az, hogy mi se kössük magunkat a régi,
ránkkövesedett burkainkhoz, és vegyünk részt az öngyó-
gyító folyamatokban.”

A polarizáció vége
Marko Pogacnik számára 1998 februárjától drámai módon
érzékelhetõvé vált a Föld halálfolyamata és újjászületése. A
Föld átalakul címû könyve bevezetésében arról beszél, hogy
a Föld 1998 és 2000 között szinte teljesen megváltozott. Ez a
változás végbement az éteri, asztrál és szellemi síkon, de a

fizikai síkon még csak kevés jele mutatkozott ennek. Ebben
az idõszakban egészen új minõséget kapott a Föld teljes
éteri aurája, valamint a talaj kisugárzása is. A földbõl kisugár-
zó földelemet, amit a Föld akaratának is nevezhetünk, mivel
ez önti anyagi formába az életet és a gondolatokat, most a
levegõelem váltotta fel.* 1998-tól a talajkisugárzás befogadta
a tûz- és a vízelemet is, hogy a levegõelem meg tudjon nyu-
godni.

A levegõnemûvé vált talajkisugárzás, amely az egész
Föld auráját befolyásolja, szorosabb kapcsolatba került a szel-
lemmel, ellentétben az eddig anyagi jellegû földelemmel.
Ezért Marko Pogacnik földi kozmosznak nevezi az új Földet,
az átalakult Gaia lelkét pedig Sophia-nak. A levegõelem a
szabadságot, a mozgást és a kommunikációt szimbolizálja.
Pogacnik úgy írja le ezt a változást, hogy a földet már nem
csak a lába alatt, hanem maga körül mindenütt érzékeli. Ez
az új állapot megszüntette a Földtõl való fizikai elválasztott-
ságot. – „Úgy érzem magam, mintha egy új világban volnék”.

Az új Földrõl szóló legképszerûbb látomás egy álomban
jelent meg elõtte. Munkájában központi szerepet játszanak
álmai, a nem fizikai világ üzenetei. „Álmomban két meztelen
embert láttam, egy férfit és egy nõt, akik mélyen egymásba
fonódva feküdtek a földön úgy, hogy fekete és fehér színük
kiegészítette egymást, mint a yin-yang jel. Mégis mindketten
a fekete és a fehér szín keresztezése voltak. Éjszaka volt, de
olyan tisztán láttam õket, mintha nappal volna. A földön
fekve tekintetüket az égre emelték, amely teli volt szikrázó
csillagokkal. Valaki állandóan figyelte õket, nehogy elalud-
janak. Mégis világosan tudtam, hogy perceken belül elalud-
nának anélkül, hogy ez megzavarná õket az ég folyamatos
megfigyelésében.”3

Ez a képekben gazdag álom azt tükrözte, amit Pogacnik
az utóbbi három év során érzékelt, bárhol járt is: Szlovéniá-
ban, Németországban, Brazíliában, vagy az Egyesült Álla-
mokban. Az új Föld mentes a polarizációtól. Új erõi megen-
gedik, hogy egymással tökéletes egységben legyen a két
alapvetõ pólus: a férfi és a nõi erõk, a yin és a yang, az
ébrenlét és az alvás, a Föld és az Ég, Krisztus és Sophia.**

Marko Pogacnik könyvében további geomantiai jelen-
ségekrõl is beszámol, amelyek az új Föld születésével váltak
érzékelhetõvé. Ebbõl röviden csak az elementárok*** vál-
tozását emelem ki.

E változás minõsége, bár nem kimondottan a levegõ-
elemre vonatkozik, de arra egyértelmûen, hogy az elemen-
tároknek ki kell fejleszteniük magukban a szabad akaratot.
Marko Pogacnik is változásokat észlelt az elementárok
világában, amelyekbõl megértette, hogy korábban nem
tapasztalt tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezek egyike a
szabadság. „Az elementárok világa eddig úgy volt bezárva a
fizikai világba, mint egy konzervdobozba. Most ez felnyílt,
a kéreg felszakadt. Ezt legerõsebben tavaly augusztusban
tapasztaltam az angliai gabonaköröknél. Ezek az új erõk a
gabonakörök kozmogrammjain keresztül áramlottak ki a
Földbõl. Az elementárok táncolnak ebben az új tudatban,
és a szabadság érzése táplálja õket.”

A Föld változásait Pogacnik elõször nagyon nyugtalaní-
tónak találta. Kezdettõl fogva beszámolt errõl a Hagia Chora
geomantiai magazinban. A legkritikusabb pillanatban attól
tartott, hogy a Föld fizikai síkon összeomolhat. 1999 decem-
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berében ilyen helyzet volt. Akkor 70 csoport kapcsolódott
össze Európában és Dél-Amerikában, heteken át együtt me-
ditáltak egy bizonyos napszakban, hogy elsõsegélyt nyújtsa-
nak a Földnek. Pogacnik, akinek érzékenysége az elmúlt
húsz év során nagyon kifinomult a nem fizikai érzékelés
területén, ezekben a hetekben erõs testi-lelki fájdalmakat,
rosszulléteket, sõt betegségeket élt át. Volt, hogy egész
családját érintette ez a válságos álapot.

A Föld öngyógyítási folyamatai
Meglepõdtem, amikor legutóbbi könyvébõl megtudtam,
hogy a nyomás már enyhült benne: „Sokkal nyugodtabb és
oldottabb vagyok” – mesélte. „Nagyon nyugtalan voltam,
amikor a változások elkezdõdtek, kritikus volt a helyzet,
amikor engem is érintett. Nem tudtam, mi fog történni.”

A múlt nyáron vette észre, hogy a Föld változásai az
emberre is kihatnak. Ez a folyamat újabb szakasza, ami a
bolygó átváltozása során kialakul: „Ebben a szakaszban fel-
erõsödve törnek a felszínre régi elkötelezettségek, tragikus
és traumatikus események, esetleg az elmúlt életekbõl is,
hogy megoldódjanak. Meg kell tanulnunk eltávolítani egyéni
és kollektív történelmünknek azokat a régi terheit, amelyek
akadályozzák, hogy felvegyük a földi kozmosz rezgéseit.”

Az elmúlt három év eseményei hatására Pogacnik már
nem a Föld gyógyításáról beszél, hanem a Föld öngyógyító
folyamatairól. A Föld gyógyítása azt jelenti, hogy bizonyos
helyeken elvégzik az általuk kifejlesztett gyakorlatokat, hogy
a hely energiáit ismét egészséges egyensúlyba hozzák. Elõ-
fordul, hogy 80 ember is részt vesz ilyen Földgyógyító rituálé-
ban. Pogacnik, akik eredetileg szobrász, kifejlesztette a Föld
akupunktúrás kezelésére szolgáló litopunktúrát. Ennek lé-
nyege, hogy kõoszlopokat állít a Föld meridiánjainak, illetve
Ley-vonalainak meghatározott pontjaira, és azok akupunktú-
rás tûként mûködnek. A szobrász intuitív-mûvészi képessé-
geivel a helynek megfelelõ kozmogrammokat tervez, ame-
lyeket feleségével, Marikával farag bele a kõoszlopokba. A
gabonakörökben is feltáruló kozmogrammok olyan szim-
bólumok, amelyek hidat képeznek az ember, a természet
és a kozmosz között.

Most azonban a Föld „saját kezébe” vette gyógyulását –
kommentálja Pogacnik a tapasztalatait: „Vállaljuk, amit az
elmúlt években a Föld gyógyításáért tettünk. Megpróbáltuk
jóvátenni azokat a károkat, amelyeket az emberi beavatkozá-
sok okoztak. A Föld válaszolt, és elindult az öngyógyítás
útján. Nem kell a munkánkat abbahagynunk, hanem tovább
kell dolgoznunk nagyobb  tudatossággal folytatva a geoman-
tiai gyógyítást. Az elmúlt három, felfokozott év és a hirtelen
beállt nyugalom azt mutatja, hogy a Föld túl van a nehezén.
Most minden erõnket össze kell szednünk, hogy felzárkóz-
zunk hozzá.”
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A fordító megjegyzései
*Marko Pogacnik nézete szerint a Föld történelmében

több korszak is volt, melyek egy-egy elemhez (tûz, víz, föld,
levegõ) rendelhetõk hozzá. Szerinte a Föld eddig a földelem
korszakát élte, s most váltott át a levegõelem korszakába.
Lásd errõl bõvebben Az elementárok c. könyvét.

** Itt olyan tényre utal a szerzõ, ami a magyar olvasók
elõtt kevésbé ismert: a nõi és a férfi szentháromságra, amely
az ortodox keresztény vallás irataiban még fellelhetõ. Ezek
szerint a férfiúi szentháromság (az égi, szellemi erõk) fel-
építése: Atya, Fiú, Szent Szellem. A nõi szentháromság (a
földi, fizikai erõk) felépítése: Anya, Leány, Szent Lélek. (A
Szent Lelket és a Szent Szellemet a magyar fordítások nem
különböztetik meg.) Ez a két szentháromság összekapcso-
lódva alkotja a teljességet, az égi és a földi erõk, vagyis az
anyag és a szellem egyesülését. Ezért fontos Krisztus (a Fiú)
és Sophia (a Leány) összekapcsolódása.

***Az elementárok a Föld érzelmi síkjának „lakói” a négy
elem szerint: törpék, sellõk, tündérek, szalamanderek stb.
Nem tévesztendõk össze az elementálokkal, az emberi
gondolatformákkal.

Marko Pogacnik több, mint 30 éve foglalkozik radieszté-
ziával és a Föld gyógyításával. Munkáját hazájában kezdte,
de már több kormány felkérésére dolgozik Európa számos
országában, hogy a Föld tönkretett szakrális központjait, erõ-
helyeit különféle módszerek segítségével harmonizálja. Ezt
úgy végzi, hogy elõször ráhangolódik a hely energiáira, fel-
kutatja a sérülés okát, majd külön erre a célra kialakított
módszerekkel igyekszik begyógyítani a sérülést. Ebben a
munkájában segítik lányai is, akiknek segítségével kapcso-
latban áll olyan spirituális erõkkel, amelyek fontos informá-
ciókat adnak a kérdéses hely problémájáról. Sok országban
tartott már elõadásokat és tanfolyamokat, amelynek célja
az, hogy a gyakorlatban átadja azokat az ismereteket,
melyekkel minden ország gyógyíthatja saját földjét.

Magyarul megjelent könyvei: Az elementárok – vagyis
a Föld érzelmi síkja, 1998. – A Föld gyógyítása, 1999. –
Bioenergetic kiadó; Budapest, IX. Gát utca 32. tel: 2163962)

A szerzõ elérhetõsége: Marko Pogacnik, Sempas 160,
SI-5261 Sempas, Szlovénia (www.pogacnikmarko.org; vagy
www.lebensnetz.org).

Marko Pogacnik június 11. és 17. között sorra kerülô magyarországi elôadásaira és földgyógyító
akcióira még lehet jelentkezni a 2139-837 telefonon. Az érdeklôdôket a részvétel feltételeirôl és
a programról április közepéig tájékoztatjuk. – A Bioenergetic kiadó Pogacnik elôször 1998-ban
Németországban megjelent, Erdsysteme und Christuskraft címû könyvének magyar kiadását
erre az alkalomra készíti elô. A kötetet lefordították holland, angol, szlovén és finn nyelvre is
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Johannes Matthiessen építészetet tanult, mûvészeti
nevelõ a hernei Waldorf-iskolában. Évek óta szervez

tájgyógyításokat egész Európában és az Egyesült
Államokban. Munkájában segíti a pedagógia és az

ökológia összefogása. Most a régi hagyományokra
támaszkodva „szent parkot” akar létesíteni

a Pine Ridge-i indián rezervátumban.

Minden próbálkozás ellenére rohamosan romlik Földünk
ökológiai és egészségi helyzete. Ebben a legjelentõsebb té-
nyezõk a hõmérsékletnövekedés hatására végbemenõ elsi-
vatagosodás, a tengerek és vizek felmelegedése és az õser-
dõk – zöld tüdõnk – csökkenése. Egyre több ember tudja,
hogy bolygónk – mint az emberi fejlõdés színtere – maga is
fejlõdésen megy keresztül, melynek során a könnyû, gáz
halmazállapotú, folyékony anyagok szilárddá alakultak át.
Ebben a folyamatban most döntõ szakaszhoz érkezett el a
Föld, melyben egy új, áttetszõbb állapot alakul ki. Nekünk,
embereknek az a feladatunk, hogy ne akadályozzuk ebben
a Földet, hanem tudatosan segítsük. Ehhez nemcsak Rudolf
Steinertõl tanulhatunk lényeges dolgokat (a Jelenések
Könyvérõl tartott elõadásai), hanem Marko Pogacniktól is.

Évente kereken 6000 km2 mezõ válik sivataggá. Csak
Németországban hetente 250 hektár fával borított területet
vágnak ki, aszfaltoznak és betonoznak le építési célokkal.
Ez többek között a Föld légzõképességét is csökkenti.

Pedagógiai kérdések
Mindezt tudjuk, megtanuljuk már az iskolában is. De mit
teszünk? Megkérdezhetjük: az iskolákban talán más képet
alkotnak a folyamatról, mint másutt? A gyerekekre még
mindig az örökölt viselkedésminták ömlenek. Ebben gyak-
ran azok a tanítási módszerek is közrejátszanak, amelyek
még mindig akadályozzák a saját kezdeményezést, az életerõ
megnyilvánulásait, a frisseséget és az örömöt. A tanulásnak
elõre meghatározott pályán kell folynia. Ebben egyetért
mindkét terület: az ökológia és a pedagógia.

A szakadékok legyõzése
Az iskolásokkal végzett ökológiai munkák célja, hogy ahol
szükséges, alakítsunk ki új életet, élõ organizmusokat, és
építsünk ott, ahol a holisztikus szemléletet elvetik, s ezért
szakadások és visszaélések keletkeznek. Munkáink során
tudatosan keresünk ilyen „sebeket” a világban, mint például
a dél-spanyolországi tengerpartot, ahol erdõsávot telepítet-
tünk, hogy felépítsünk egy önálló tájorganizmust. Meg kell
keresni, támogatni és erõsíteni minden olyan létfontosságú
elemet, amely az ilyen tájorganizmusokhoz szükséges – vagy
ha ezek nincsenek jelen, akkor oda kell vinni, és újra ki kell

ott alakítani. A talajt például sok esetben ismét „meg kell
nyitni”, hogy lélegezzen, vizet kell odavezetni, és csatornák-
ba terelni. Össze kell kapcsolni a táj különbözõ minõségeit,
meg kell teremteni az energiák áramlását geomantiai és föld-
energetikai szempontok szerint. Ilyen tekintetben az elmúlt
években végzett munkáinkban (Dél-Spanyolország, Portu-
gália, Olaszország, Görögország, Wales, Írország, Egyesült
Államok) egyértelmûen kiderült: a fõ probléma az, hogy az
emberi tevékenység szétforgácsolta az egységet. Ennek
tünetei: a táj maradványainak védtelensége, az energiahiány,
amely a kozmikus (bolygók) és a földi erõktõl (a talaj
megkeményedése) való elszakadás miatt jött létre.

Mivel a természet és az ember pusztulása párhuzamos,
lassú újjáéledésük és -születésük is párhuzamosan történik.

Ha e felfogás szerint dolgozunk a természet feléleszté-
sén, ezzel együtt a tanulás új tere nyílik meg elõttük – a
természet iskolája. Itt intelligens, testi munkával saját, sze-
mélyes ökológiájukon dolgozhatnak. Megtapasztalhatják a
levegõvel, a földdel, a fákkal, a fénnyel és a táj energiáival
való kapcsolatukat. A legfontosabb, hogy megértsék: lehetõ-
ségük van tenni a Föld jövõéért, amely most valóban szük-
séghelyzetben van. Így kevésbé fogják tehetetlennek érezni
magukat – ami manapság nagyon is jellemzõ társadalmunkra
–, amikor figyelembe kell venni a birtokviszonyokat, vagy
állami engedélyt kell kérni ahhoz, hogy – elõre meghatáro-
zott – lépéseket tegyenek a környezet megmentéséért. Az
általunk végzett munkában kibontakoztathatják saját elkép-
zeléseiket is. Ezzel a munkához való viszonyuk is átalakul:
mûvészeti tevékenységet végeznek, és megtanulják átültetni
elképzeléseiket, eszméiket a valóságba.

A Pine Ridge-i rezervátumban tervezett munka
2001. májusában egy vegyes iskoláscsoport – egy 10. osztály
a chicagói Waldorf-iskolából, és és kb. 15 fõ különbözõ
európai Waldorf iskolákból – a Pine Ridge-i rezervátumba
megy indián barátainkhoz, hogy ott egy természetes parkot
hozzanak létre. Itt ismét meg kell birkózni a történelem kihí-
vásával. Ehhez a helyhez egészen közel, Wounded Knee-
nél mérték az utolsó, megsemmisítõ csapást a sziú indiánok-
ra, ami többezer ember életébe került. Ezen a tájon a XVII.
századig fenyõerdõ volt, amelyet az európai telepesek kiir-
tottak, és ipari célra használtak fel. Az itt álló Walakota
Waldorf-iskola indián tanulóival együtt az a célunk, hogy a
táj életenergiáit beindító természeti parkot hozzunk létre, s
ezzel csökkentsük a gyerekek és a természet közötti távolsá-
got. Indián minta alapján szeretnénk létrehozni egy kígyófor-
májú dombvonulatot, hogy a föld energiái ismét mozgásba
lendüljenek. Az így tagolt terület természetes és vonzó lehe-
tõséget ad a gyerekeknek alkotóerõik kibontakoztatására.

A chicagói osztály mûvészeti oktatás keretében nyolc
ornamentálisan kialakított gránit oszlopot készít, amelyeket
a szent ligetben állítanak fel. Mivel a rezervátumban a
munkanélküliség 90% felett van, a terv költségeinek
fedezésére támogatókat kell találnunk.

J. Matthiessen, Hirten Aue 53, D – 69118 Heidelberg,
mobil: 0172-6240687, Email: jomatt _ art@hotmail.com.
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