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BUDAPEST – GEOMANTIAI SZEMPONTBÓL
Budapest városszerkezetét erõs polaritás jellemzi. Ez a polaritás
nem is olyan régen még két különálló város létében jutott kifejezõdésre: a Duna egyik partján Buda, a másikon Pest.
A polaritás sémája nemcsak az adminisztratív, politikai szervezetben jelenik meg, hanem a különbözõ tájképi minõségekben is. A Buda környéki hegyek fokozatosan mennek át a hát terét alkotó Pilis hegységbe, ami Budának férfias, jang karaktert
ad. A város egykori, erõdített magja maga is egy meredek falú
magaslaton terül el. A folyó túloldalán fekvõ Pest rányílik a nagy
magyar alföldre. Ez a nõi karakter, a jin hordozója.
Az ellentétek alkotó együttmûködésének törvényét követve a két város ma az egyesült Budapestet alkotja. A város magja
egy gyûrûn belül helyezkedik el, amely egy erõteljes tengely
körül jött létre. Ezt a kört az ellentétes karakterek folytonos
kölcsönhatása hozta létre. A geomantiában a táj ilyen természetû
egységét holonnak nevezzük.
Budapest holonja a Gellérthegy déli lábától a Margtsziget
déli csúcsáig terjed, magába foglalva a pesti városfal nyomvonalának déli részét és a budai vár falának legészakibb pontját.
Közepén a tengely halad délrõl észak felé a Duna mentén a
folyó mindkét partját érintve. Ez a tengely a város gerince.
A gerinc egybeesik a városon keresztülhaladó erõvonallal
vagy Ley-vonallal. A tapasztalataim szerint a tájakat keresztül-

Budapest holonja
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szelõ Ley-vonalak megfeleltethetõk az emberi testet behálózó
akupunktúrás meridiánokkal. Ahogy a meridiánok, a Ley-vonalak is csatornák, amelyek az életerõt továbbítják. A tájban úgy
érzékelem õket, mint 6-8 méter széles éterikus folyosókat,
amelyeknek nagy hatásuk van a táj vitalitására.
Fordítsuk most figyelmünket a város tengelyére, azaz
Budapest gerincére!
A Ley-vonal a Gellérthegy déli lejtõjén éri el a holont. A
tengely talpa egy olyan helyen nyugszik, amit én a város arche tipikus övezetének érzékelek. Összehasonlítva az emberi test tel, ez a hátunk mögötti terület, ami szimbolikusan azoknak az
erõknek és emlékeknek az õsképével fejezhetõ ki, melyek
nem jelennek meg a mindennapi életben, de meghatározzák
azokat a kereteket, amelyekben az életfolymatok kifejlõdhetnek. Tehát a Gellérthegynek nincs meghatározott szerepe a
város szövetében, de barlangjaival és gyógyforrásaival mintegy
a város életének biztos hátteréül szolgál.
A tengely mentén továbbhaladva észak felé a következõ
fontos hely a Tabán, amely a Duna és a Szent Pál folyó (a mai
Ördögárok legrégibb ismert neve) találkozása körül épült. A
folyó mára elt ûnt a felszínrõl, és a föld alá kényszerített szenny vízcsatornaként torkollik a Dunába.Maga a városrész is elt ûnt és
egykori magja helyén egy hatalmas útkeresztezõdés található.
A Tabán tragikus helyzete ahely különleges rendeltetésével
van összefüggésben, amit a holonon belül betölt. Ismét az emberi
test példáján: ez a város szexuális zónája, az a hely, ahol a föld
mélyébõl a felszínre törnek a természetet, az állatokat és a természet részét alkotó emberi lényeket tápláló erõk. Az emberek
ösztönösen félnek az ilyen helyektõl, mert azok arra emlékeztetik, hogy õk is a Földanya gyermekei. Tehát a Tabánban a
hely eredeti minõségét visszaszorították. Tavalyi és idei mûhely munkánk során erõfeszítéseket tettünk a hely regenerálására.Ha
a Tabán ereje nem érvényesül, akkor Budapest holonja nem
kapcsolódik a szükséges mértékben a földhöz és gyengévé
válik.
A Tabánt kiegészítõ szerepet a Duna túlpartján álló Országház játssza. A testtel történõ összehasonlításban a Parlament a
fej területét képviseli. A Parlament természetesen a tudatos
döntések színhelye, ahonnan az egész országot teljes tudatossággal irányítják.
Az élet azonban arra tanít, hogy nem lehetséges tisztán
gondolkodni, ha a másik póluson az érzelmek, a természetes
ösztönök és az intuíciók nem mûködnek. A Parlament magasra
emelt helye és a Tabán elnyomott erõi egymásnak nélkülözhetetlen kiegészítõi. A két pólus között van egy egyensúlyi pont
is, ami a Duna fölé esik, de pont azon a helyen, ahol a Lánchíd
áthalad rajta. Budapest holonján belül a Lánchíd képviseli a
köldököt. A görögök a köldököt, mint a középpont helyét onfalos-nak nevezték. A Lánchíd tehát a holon középpontján halad
át, az egyensúlyt, az onfalost képviseli.
A gerinc legmagasabban elhelyezkedõ pontját a Margitsziget testesíti meg. A hatalmas folyó közepén a Margitszigetet

szent szigetnek tekintjük a középkor óta ott állt kolostorok
miatt. Az emberi testen a Margitszigetnek a fejtetõn lévõ korona felel meg. Ha a fej az emberi intelligencia székhelye, a
korona annak a felsõbbrendû szellemi rendszernek a kifejezõdése, amely a városba áramló kozmikus impulzusok közvetítéséért felel.

Budapest geomantiai szerepe a
Kárpát-medencén belül

Budapest nemcsak inspiráló erejû város, hanem egyúttal
fõváros is. A következõ kérdésünk tehát az, hogy milyen szerepet játszik Budapest Magyarország holonjában. Ebbõl a szempontból érdektelen a politikai szerep, ami ugyan nyilvánvaló,
de minket a geomantiai szerep érdekel.
Úgy érzékelem, hogy Budapestnek valóban van egy különleges szerepe a Kárpát-medence holonján belül. Ez a terület
valamikor tenger volt, és továbbra is megõrizte a nõi karakterét
a medencét körülölelõ hegységekhez viszonyítva. A Kárpátok
és a többi hegység férfi minõséget mutatnak.
Csakhogy a tenger, ami egykor táplálta ezt a jin minõséget,
régen eltûnt. Hogy lehetséges, hogy a jin energia hatalmas
tömege fennmaradt? Az atmoszférában érzékeltem a medence
felett elterülõ finom membrán jelenlétét. Budapest holonját
tanulmányozva megfigyeltem, hogy az energiaátviteli funkciót lát el. A Duna jin energiája folyamatosan tölti fel, táplálja a
Kárpát-medence feletti nõi karakterû energiamezõt.
Költõi szavakkal úgy tudnám ezt kifejezni, hogy Budapest nél meghal az ifjú Duna és egy magasabb szintre emelkedik, és
ugyanakkor megszületik a síkvidék érett folyója. Mielõtt Budapestre érkezne, a Dunának át kell verekednie magát az Alpok
keleti vonulatain. A hatalmas erõre, amely ezen az úton összegyûlt, nincs már szüksége a folyónak, átnemesítve tovább lehet
adni azt egy magasabb szinten, hogy a Kárpát-medence membránját táplálja.Valóban a Gellérthegy az utolsó magaslat, mielõtt
a Duna eléri a síkságot.
Ami azt a kérdést illeti, hogy mi a szerepe a Kárpát-medence feletti membránnak Európa, vagy akár a Föld holonján belül,
arra vonatkozóan azt hiszem, hogy a jelenlegi ökológiai válsággal
összefüggésben lehet jelentõs feladata. Olyan erõk és minõsé gek hatalmas gyûjtõhelye ez, amelyeket a leginkább veszélyeztet az értelem uralta civilizációnk. Ismét költõi kifejezéssel élve
a szív erõinek nevezhetnénk õket. A jelenlegi planetáris állapot
számára a legmegfelelõbb gyógyító erõ, amelybõl, remélem,
mind többet és többet fog tudni meríteni az emberiség, hogy a
fent leírt nõi természetû energia segítsen helyreállítani a békéjét
és egészségessé tenni a fejlõdését.
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BESZÁMOLÓ MARKO POGACNIK
LÁTOGATÁSÁRÓL
Marko Pogacnik április 19 és 21 között másodízben járt Magyarországon, hogy itt városgyógyító gyakorlatot vezessen. A MÉSZben érdeklõdõkkel teli elõadóteremben tartott elõadásának
szövegét és a gyakorlattal kapcsolatban írt összefoglalóját közöljük, de ezeket szeretnénk kiegészíteni a szombaton és vasárnap bejárt útvonal rövid ismertetésével. A tavalyi, két Ley-vonal
mentén elhelyezkedõ pontokat végigjáró gyakorlat után idén
a munkát a két városrész, Buda és Pest geomantiai kapcsolatának
feltárására kívánta fordítani.
A Vérmezõn végzett alapgyakorlatok után a várfal északnyugati sarkán lévõ helyre ment a mintegy harminc-harmincöt
fõbõl álló csoport. Azon a helyen, ahol a töröktõl a várat visszafog laló ostromlók elõször hatoltak be a várba, most egy elképesztõen elhanyagolt munkagödör található, ami szemétlerakodásra
szolgál. Itt a város szempontjából fontos akup unktúrás pont
található, amelynek energetikai mûködése erõsen gátolt. A bécsi
kapu túloldalán lévõ parkban, a Kodály szobor közelében van
egy másik jeles pont, a Múzeumkertben lévõ párjával együtt
kilégzés-belégzés funkcióval.
A várbeli Miklós-torony, Buda solar plexusának megfelelõje
a pesti Duna-parton, a Petõfi szobor háta mögötti pont, Pest
köldökcsakrája. Közelében, a Belvárosi Plébániatemplomban
egy Fekete Madonna kép, a Mátyás templomban egy Fehér
Madonna kép is jelzi ezt a kapcsolatot. Egy véletlen segítségével
találtunk rá a Halászbástyáról nyíló Szent Mihály kápolnába,
aminek maradékát Schulek beépítette az új támfalakba. A szere tet-erõk, a nõi és férfi minõségek közötti kapcsolat számára
kitüntetetten fontos hely az észak-nyugat – délkeleti Ley-vonalon fekszik, a második napon ide tértünk vissza a találkozó lezárására.
A Tabánban megõrzött egykori hídmaradvány közelében
van az a hely, amely az analógia szintjén az ember ösztönéletének felel meg. A város gerince mentén ez a hely a párja az
értelmi kinyilatkoztatás helyének, a Parlamentnek. A pesti oldalon a Március 15.-e tér déli oldalán egy, a vár észak-nyugati
sarkához hasonlóan elnyomott, a közlekedés, zaj, zsúfoltság által
mûködésképtelenné tett akupunktúrás pontot igyekeztünk
megtisztítani. A Károlyi kert területén lévõ pont a gellérthegyi
szívcsakra megfelelõje.
A Múzeumkertben végzett gyakorlat elõtt volt alkalmunk
a nagyszentmiklósi kincset megnézni. Pogacnik számára is rendkívüli élményt jelentett ez a találkozás, a kincset a Kárpát-medence múltjának szellemiségét a legtisztább formában õrzõ és
sugárzó tárgyaknak látta, amelyek magukban hordozzák a szakrális és profán használat valamikor egységének minõségét.

