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Trom Kata

marko pogačnik budapesti programJáról
Nagy örömünkre nyolc év után május 
21. és 23. között Marko Po gačnik ismét 
workshopot tartott Budapes ten. A 
péntek esti előadáson saját fejlesztésű 
geomanciai technikáiról mesélt, me-
lyek lényege, hogy a föld- és egyéb 
energiák érzékelése nem valamilyen 
eszköz segítségével történik, hanem 
ma ga a saját középpontját és lelki 
egyensúlyát megtalált ember válik 
képessé a min ket körülvevő minősé-
gek befogadására és közvetítésére. Az 
előadás fókuszában a pár huza mos, il-
letve sokdimenziós va lósá gok álltak: 
a lét különböző síkjait megtestesítő 
emberi, állati és növényi világ, az ele-
mentálok, dévák, kozmikus és telluri-
kus energiák, a különböző tudatossági 
szint tel ren delkező di menziók egy-
mást átható létezése. Inspiráló volt 
hallani, hogy ezek az avatatlan szem-
mel láthatatlan világok mennyire 
össze kapcsolódnak egymással, hogy 
létük és fejlődésük egymás nélkül 
valójában lehetetlen. Marko Pogačnik 
mun kájában azt hangsúlyozza, hogy 
a rejtett dimenziók bemutatá sa mö-
gött fontosabb szándék húzódik meg: 
annak átadása, hogy az emberi tudat-
váltás és holisztikus szemlélet nélkül 
az emberiség nem tudja betölteni a 
Földön neki szánt szerepet. 

Legújabb, magyarul még kiadatlan 
könyvében munkáját a „szent földrajz-
zal” való együttműködésként jellemzi:

„Szent azt jelenti számomra, hogy a 
mai geomancia feladata nemcsak az, 
hogy az emberek érdeklődését felkelt-
se a különböző helyek és tájak éteri, 
érzelmi és spirituális szintjei iránt, ha-
nem hogy mélyebb, szeretettel telibb 
és felelősségteljesebb kapcsolatot 
alakítson ki a Földdel, a kozmosszal és 
minden látszó és láthatatlan lénnyel.”

A hétvégén ennek szellemében be-
jártuk Budapest néhány olyan pontját, 
ahol a kozmikus és Gaia energiák ta-

lálkoznak, illetve ahol az emberek 
számára könnyebb az átjárás a min-
dennapi valóságunk és a fent említett 
realitások között. Különböző meditá-
ciós és érzékelési gyakorlatok segít-
ségével han golódtunk rá az egyes 
helyszínek minőségére, tartalmára. 
Megismer tünk olyan technikákat is, 
amelyek segítségével gyógyítani, 
harmonizálni lehet helyeket és oldani 
az emberi beavatkozás által a fizikai, 
gondolati és érzelmi síkon okozott 
sérüléseket. A hétvége gyakorlatai 
arra is rávilágítottak, hogy nyitott 
szemmel és szívvel járva hogyan ve-
hetjük észre a különböző (zavar ta la-
nul áramló vagy valós funkciójukban 
gátolt) energiák térbeli meg nyilvánu-
lását például növények különböző 
formáiban, szobrokban.

Szombaton Budán, a Vérmezőről 
indulva a Várban dolgoztunk. A hely-
színek a Zsigmond kápolna romjai és 
a Mátyás templom melletti park vol-
tak. A napot a gellérthegyi sziklakápol-
nában való meditáció után fent a he-
gyen zártuk, összekapcsolva a Gellért-

hegyet (tűz minőség) a Margitszigettel 
(víz minőség) egy tengely vonalán, 
amelynek a Parlament is része.

A második napot a Dózsa György 
úti ’56-os emlékműnél megtalált hár-
mas természettemplom ener getizálá-
sával kezdtük, majd a Hősök terén 
meditáltunk minden régi, idejétmúlt 
gondolatforma transz  formációjáért. 
Ezután a mar gitszigeti Japán-kert 
érintésével a víz, mint minőség ener-
giáival fog lalkoztunk. Lezárásként 
Szent Mar  git sírjánál a szeretet külön-
böző szintjeinek formai megjelené-
seit figyelve találtunk rá két egymás-
ba növő fára.

A lelkes résztvevők erőteljes impul-
zust kaptak arra, hogy más típusú fi-
gyelemmel és jelenléttel járják a várost 
és a természeti tájat, és felismerjék a 
várost behálózó láthatatlan dimenzi-
ók és energiavo nalak kapcsolatrend-
szerét. Reményeink szerint jövő má-
jusban foly tathatjuk a tanulást és a 
közös munkát Markóval. 
    

(Szentiváni János felvétele)

Marko Poga nik

a gea-kultúra maniFesZtuma
Az alábbi kiáltványt marko Pogačnik a 
2009. augusztusi piliscsabai konferenci-
án ismertette.

Az emberiség összeházasodott Geával, 
a Föld lelkével. Úgy fogalmazhatunk, 
hogy ágyunkat megosztjuk egymás-
sal. Iránta való szeretetünket mégsem 
gyakoroljuk. Vajon nem ez rejlik min-
den ok mélyén, amelyek következté-
ben katasztrófák sorát kell átélnünk a 
föld átalakulása során?

A geomanciai tudás, amely segíthet-
ne megértenünk, hogy az emberi lény 
teste milyen bensőséges módon kö-
tődik a Föld testéhez, szinte teljesen 
eltünt a kultúránkból. Mégis, lépésről 
lépésre visszanyerjük a vitális energia-
rendszerekről való ismereteinket, ame-
lyek nemcsak az emberi testet hatják 
át, hanem a földi táj-organizmusokat 
is. Sőt folyamatosan tudatosítjuk, hogy 
a természet intelligenciája ugyan az az 
intelligencia, mint amely képessé tesz 
bennünket a gondolkodásra, érzelme-
ink kifejezésére és a materiális világ-
ban való alkotó cselekvésre.

Ennél is fontosabb a közös végzet, 
amelyet megosztunk Geával, hiszen 
fejlődésünk összefonódása megkerül-
hetetlen. Hogyan várhatnánk el, hogy 
Gea változatlan maradjon, miközben 
az embernek, mint a bolygó társte-
remtőjének megadatott a szabadság? 
Nem várhatjuk, hogy az emberek 
ugyanazok a szellemi lények marad-
janak, miután megkapták  az újrates-
tesülés adományát itt a Földön és 
megtapasztalhatják önmagukat, mint 
akik belekötődnek az anyagi világba.

Nyilvánvaló, hogy a mély rokonság-
nak, amely összekapcsolja Geát és az 
emberiséget, van egy sorsszerű di-
menziója, amelyet nem lehet pusztán 
a racionalitáson alapuló eszközökkel 
kezelni, mint amilyen a globális felme-
legedéssel kapcsolatos jelenlegi öko-

lógiai és gazdasági megközelítés. Az 
eszközök és megközelítések széles 
spektrumát kell megteremtenünk, be-
leértve a tudatunk minden szempont-
ból történő fejlesztését, hogy megújít-
hassuk az emberiség és Gea közötti 
viszonyt és kapcsolódhassunk a Föld-
lélek lényegéhez.

Az elmúlt évtizedekben az alábbi, a 
Föld lényéhez hangolt kultúra felé 
vezető, globális szintű lépéseknek le-
hettünk tanúi: 

Új ökológiai tudatosság és mozga-
lom reprezentálja az első alapvető 
lépést, igazolva, hogy az emberiség 
meg akarja változtatni a földhöz fűző-
dő viszonyát.

Ezt követik különféle próbálkozások, 
hogy kialakuljon a Föld többdimenzi-
ós természetére vonatkozó tudatos-
ság. Ezeken az erőfeszítéseken kívül 
ki alakult a geomancia művészete és 
gyakorlati tudománya a holisztikus 
ökológia sajátos formájaként. A geo-
mancia célja, hogy modern kultúrán-
kat képessé tegye az életerők mozgá-
sának megértésére és a lét  eddig alig 
ismert dimenzióinak érzékelésére.

A jelenlegi ökológiai és gazdasági 
válság, amellyel civilizációnknak szem-
be kell néznie, egy harmadik lépés 
megtételét igényli, hogy létrejöjjön 
egyfajta partneri kultúra a bolygón-
kon. Újra fel kell fedeznünk és gyako-
rolnunk kell az embereket és a Földet 
összekapcsoló, szereteten alapuló 
dimenziókat és azokat a mindennapi 
életben folyamatosan meg kell nyilat-
koztatnunk. Új kultúrát kell teremte-
nünk a Földön, amely lehetővé teszi 
az emberi faj és a bolygó továbbélését 
egyaránt, beleértve annak minden 
teremtményét és dimenzióját. Nevez-
zük ezt a formálódóban lévő jövőbeli 
kultúrát Gea-kultúrának. 

Hogy képesek legyünk a Gea-kul tú-
ra megvalósítására, át kell alakítanunk 

dogmatikus, racionalitáson alapuló 
szemléletünket magáról a Földről és 
arról, hogy mik vagyunk, és meg kell 
változtanunk a kulturális normáinkat 
a következők szerint:

1. Az utolsó kétszáz év alatt az em-
beriség (lassan és fájdalmas módon) 
megtanulta, hogyan győzze le a faji 
elkülönítést. De vigyázat! Nem élhe-
tünk békében a Földdel, ameddig más 
lakóihoz úgy viszonyulunk, mint ide-
gen lényekhez. Növények, állatok, 
ásványok, beleértve elementáris tuda-
tosságukat, nem válhatnak a rabszol-
gáinkká. Ők az élet különféle szintjeit 
képviselik, amelyeken keresztül tár-
sunk, a Föld megpróbál együttmű-
ködni velünk. Gea különféle arcait 
képviselik, amelyeken keresztül ő a 
globális kultúránkkal kommunikál. Az 
emberek között működő demokrati-
kus intézmények helyett új attitüdre 
van szükségünk, új törvényekre, ame-
lyek a kialakuló új kultúra minden 
tagjának méltó és védett helyet bizto-
sítanak a globális társadalomban.

2. Nem lehet új és kielégítő partne-
ri viszonyt kialakítani az ember és a 
Föld között, ha az ember nem törek-
szik arra, hogy azzá legyen, ami a lé-
nyege szerint. Az első lépés az önis-
meret. Meg kell tanulnunk továbbá, 
hogy folyamatosan hordozzuk belső 
békénket, önnön központunk és föl-
deltségünk tudatát. És ne habozzunk 
megtenni a harmadik erőfeszítést, 
saját cselekedeteink etikai alapjainak 
kifejlesztését, ami vezethet minket az 
átalakulóban lévő globális világ napi 
kihívásai között.

3. Elviselhetetlenné vált a szakadék 
ég és Föld, a szellemi és anyagi világ 
között. A Föld már régen megszünt a 
szellemi világ éretlen gyermeke lenni. 
A Földet, Geát önálló kozmosznak kell 
tekintenünk, amely önmagában teljes, 
beleértve a saját szellemi dimenzióit. 




