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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. 
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A lét következő szintjén a Föld-koz-
mosz a teljes univerzum holografikus 
eleme.

4. Nem lehet új és kielégítő partneri 
viszonyt kialakítani az emberi kultúra 
és a Föld között, ha nincs meg az aka-
rat a hagyományos vallásos felfogás 
átalakítására, amely nem ismeri el a 
Föld isteni lényegét és Gea teremtő 
mivoltát. Az ember megérett arra, 
hogy felelős és szabad döntést hoz-
zon a világegyetem isteni lényegével 
való viszonyáról, ahogyan az önmaga 
lényegével való viszonyról is. Meg kell 
tennünk a következő lépést is, hogy 
megtaláljuk az utat a Föld és Gea lé-
nyeinek szentségéhez, szellemileg és 
a gyakorlatban is. A kommunikáció 
iránti akarat, a szívünk és értelmünk 
megnyitása, a más lényekkel történő 
együttélés elfogadása ennek a szent 
ösvénynek az alapjai.

5. Megkérdőjelezhetetlen, hogy al-
kotó módon hozzá kell fognunk a 
ne velés fennálló rendszerének átala-
kításához. Óvni és táplálni kell a gyer-
mek természetes érzékenységét a lét 
különféle dimenziói és szintjei iránt. A 
racionális képességek fejlesztése má-
sodlagos. Az emberek, akiknek az élet 
különféle szintjei iránti érzékenységét 
bátorítottuk és fejlesztettük, termé-

szetesen válnak a Föld szerető társaivá 
és a Föld-kozmosz megteremtésében 
együttműködő partnerekké. Ennek az 
érzékenységnek része a tudatosság 
növekvő és megerősödő tisztasága.

6. A Föld a kivételes termékenység 
és életerő bolygója. Ha az emberiség 
jelentős része éhezik, akkor a Föld 
nyújtotta források nincsenek megfe-
lelően kihasználva. Hogy megváltoz-
tassuk ezt a tragikus helyzetet, nem 
elég egyszerűen módosítani azokat 
az alapelveket, amelyek szerint a gaz-
daságunk működik. Emberi lények-
ként és globális kultúraként is össze 
kell gyűjtenünk minden bátorságun-
kat és bölcsességünket, hogy meg 
tudjunk nyílni a sokdimenziós Föld 
különböző szintjei felé. Ezek a dimen-
ziók képviselik Gea életerőinek kime-
ríthetetlen tartalékait. Ehhez termé-
szetesen le kell győznünk a racionali-
tás gátját és az előítéleteket a valóság 
úgynevezett finom dimenzióit illető-
en. Támogassunk minden erőfeszítést 
az új tudományos paradigma megte-
remtésére, amely tiszteletben tartja a 
természet, a Föld és az emberek sok-
dimenziós minőségét.

7. A Föld tudatos lény a maga vég-
zetével és feladatával a Világegyetem-
ben. Gea, a Föld lelke nem képes 

fenn tartani és megóvni az életet a 
bolygó felszínén, ha az életerő és ele-
mentáris tudatosság csomópontjai, 
amelyek sok táj-organizmusban és 
helyen megjelennek, nem tud nak 
szabadon lélegezni és az ő terve sze-
rint működni. (Az, hogy civilizációnk 
semmibe vette Gea életének ezeket a 
szempontjait, megbénította sok ilyen 
hely megfelelő működését.) A geo-
mancia művészete és tudománya ré-
vén az emberi kultúra betekintést 
nyerhet a Föld életenergia organizmu-
sába és elementáris tudatosságába és 
a bolygó létének szakrális dimenziói-
ba. De ez az újonnan felfedezett tudás 
semmit sem ér, ha nem gyakoroljuk 
elsősorban az alábbi területeken:
• Kifejleszteni és gyakorolni a termé-

szet, a Föld és lényei tudatosságá-
nak és lelkének érzékelését és elis-
merését.

• Óvni a Földnek azokat helyeit, ame-
lyek meghatározó jelentőségűek a 
földi élet számára és tisztelni szent-
ségüket.

• Támogatni Gea, a Föld-lélek lépése-
it, amelyeket a valóság új terének 
megteremtésére tesz és ezáltal el-
kerülni a földi életrendszerek pusz-
títását.

(fordította Gerle János)

man beings as part of gea’s cosmos. out 
of these efforts the art and experimental 
science of geomancy is developing as a 
form of holistic ecology. The goal of geo-
mancy is to provide our modern culture 
with methods of understanding the flow 
of life forces, and with methods of perceiv-
ing the hitherto less known dimensions 
of existence. The present ecological and 
economic crisis confronting our civiliza-
tion demands a third step, to move further 
ahead on this path and create a kind of 
partner culture upon the planet. We need 
to rediscover and cultivate the love-based 
dimensions connecting human beings 
and gea - and to manifest them in every-
day life. We need to create a new kind of 
culture upon the Earth that will enable the 
further development of the human race 
as well as of the Earth, including all its be-
ings and dimensions. let us call this al-
ready evolving future culture gea Culture. 
To be able to develop this Gea Culture we 
first need to transform our dogmatic and 
rationally based concepts about who the 
Earth is and who we as human beings 
are—and to change our cultural norms 
accordingly: 

1. During the last two centuries human-
ity has been (painfully and slowly) learning 
how to overcome racial segregation. But 
beware! It is not possible to live in peace 
with the Earth as long as we relate to and 
manage other beings of the Earth as infe-
rior. Plants, animals, and minerals, includ-
ing their elemental consciousness, are not 
destined to be our slaves. They represent 
different facets of life through which our 
partner the Earth is trying to collaborate 
with us. They represent Gea’s faces 
through which she wants to communi-
cate with our global culture. Instead of 
democratic institutions that function only 
among humans, we need to create new 
attitudes and establish rules to embrace 
an enlarged family and provide each 
member of the emerging geoculture with 
a respectful and protected place within 
the global community. 

2. It is not possible to develop a new and 
fulfilling partnership between human 
culture and the Earth if we human beings 
do not strive to become who we truly are 

in relationship to our core essence. The 
path towards self-knowledge is the first 
step. learning to hold permanently one’s 
inner peace, centeredness and grounding 
is the second goal. We should not hesitate 
to take on a third endeavour - to develop 
an ethically based personal practice to 
guide us in meeting the daily challenges 
of our global world in transition. 

3. The division between heaven and 
earth, between the realm of spirit and the 
realm of material life, is becoming unbear-
able. long ago the Earth ceased to be an 
immature child of the spiritual world. The 
Earth, gea, should be accepted as an au-
tonomous cosmos, complete in itself, in-
cluding its own spiritual dimensions. At 
the next level of existence the Earth cos-
mos then represents a holographic unit 
of the larger universe. 

4. It is not possible to develop a new and 
fulfilling partnership between human 
culture and the Earth if there is no will to 
transform traditional religious concep-
tions that deny the divine essence of the 
Earth and of gea’s creation. The human 
being has matured to be capable of a 
responsible and free decision about how 
to connect with the divine essence of the 
universe, as well as how to reconnect with 
her or his own core essence. We also need 
to undertake the next step and find ways 
to relate to the sacredness of the Earth 
and all of Gea’s beings, spiritually as well 
as practically. The will to communicate, to 
open one’s heart and mind, and to share 
one’s presence with other beings is the 
basis of this sacred path. 

5. It is inevitable that we must engage 
creatively in transforming our existing 
systems of education. The natural sensibil-
ity of the child in relationship to all of the 
different dimensions and levels of exist-
ence should be protected and nurtured. 
The evolution of rational capabilities can 
have a secondary status. human beings 
whose sensitivity towards different facets 
of life has been encouraged and devel-
oped will naturally become loving part-
ners of the Earth and co-creative inhabit-
ants of the Earth cosmos. An evolving and 
strengthened clarity of awareness is part 
of that sensitivity. 

6. The Earth is a beloved planet of ex-
traordinary fertility and vital abundance. If 
a great part of humanity is starving the 
resources of the Earth are not being man-
aged properly. To change this tragic situa-
tion we cannot simply modify the princi-
ples upon which our global economy 
functions. As human beings, as a global 
culture, we need to gather the courage 
and wisdom to open ourselves to different 
levels of the multidimensional Earth. These 
dimensions represent the inexhaustible 
reserves of life force treasured by gea. To 
do this, of course, we must overcome the 
rationally based blockade and prejudices 
regarding the so-called subtle dimensions 
of reality. let us support efforts to establish 
a new scientific paradigm that honours 
the pluri-dimensionality of nature, the 
Earth and human beings. 

7. The Earth is a conscious planet with its 
own destiny and its own task within the 
universe. gea, the Earth soul, is not capable 
of sustaining and preserving life at the 
planet’s surface if her focuses of life force 
and of elemental consciousness, occurring 
in many landscapes and locations through-
out the planet, are not free to breathe and 
to operate according to her design. (our 
civilization’s ignorance of these aspects of 
the life of gea has impaired and blocked 
the proper functioning of many of these 
places.) The art and science of geomancy 
is being developed so that human culture 
can gain insights into the crucial impor-
tance of the vital-energy organism, the 
elemental consciousness of the Earth, and 
its sacred dimensions to the life of the 
planet. But all this newly discovered knowl-
edge is of little use if not put into practice, 
which means, first and foremost: 

To develop and practice perceiving and 
acknowledging the consciousness and 
the soul essence of nature, the Earth and 
its beings. To protect those places upon 
the Earth that are of decisive importance 
to the life of the planet and to celebrate 
their sacredness. To support the steps that 
gea, the Earth essence, is undertaking to 
create a new space of reality and in so 
doing avoid the destructive break down 
of life systems upon the planet. 

(edited by Leslie Luchonok)

gEA-CulTurE, A mANIfESTo

humanity is married to gea, the Earth soul. 
In a sense we share the same bed with her. 
And yet we do not cultivate our love for 
and with her. Might not this be the reason 
behind the reason, ex plaining why we are 
experiencing mul tiple catastrophes hid-
den under the scenery of Earth Changes?

The geomantic knowledge that could 
help us understand how intimately the 
body of the human being is related to the 
body of the Earth is nearly lost within our 
culture. However, bit-by-bit we are regain-
ing experience of the vital energy systems 
that permeate not only the human body 
but also the organism of the Earth’s land-
scapes. Even more, we are becoming 
aware that the intelligence of nature is one 
and the same intelligence that enables 

human beings to think, to express emo-
tion and to create within the conditions 
of the materialized world.

Even more important is the common 
destiny that we share with Gea, given the 
reality that our respective evolutions have 
been intertwined. How can we expect 
that Gea would not change, given the 
freedom that human beings have as co-
creators upon the planet? One would not 
expect that humans would remain the 
same spiritual beings after receiving the 
gift to incarnate upon the Earth and to 
experience themselves as living beings 
grounded in matter. 

It is obvious that the deep relationship 
and connection that exists between Gea 
and human beings carries a fateful dimen-
sion that cannot be “managed” solely by 
formal measures based upon rational 

concepts, for example current ecological 
and economic approaches to address 
global warming. We need to create a 
whole spectrum of tools and approaches, 
including the development of all aspects 
of our consciousness, so that we can re-
new the relationship between humanity 
and gea and relate to the essence of the 
Earth soul. 

Over the last decades we have been 
witnessing the following steps being 
made on global level towards a culture 
tuned to the essence of the Earth: A new 
ecological consciousness and movement 
represents the first basic step, signalling 
the will of humanity to change its attitude 
towards the Earth planet. The next step 
involves diverse efforts to create an aware-
ness of the multidimensional nature of 
the Earth and her creation, including hu-
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A lét következő szintjén a Föld-koz-
mosz a teljes univerzum holografikus 
eleme.

4. Nem lehet új és kielégítő partneri 
viszonyt kialakítani az emberi kultúra 
és a Föld között, ha nincs meg az aka-
rat a hagyományos vallásos felfogás 
átalakítására, amely nem ismeri el a 
Föld isteni lényegét és Gea teremtő 
mivoltát. Az ember megérett arra, 
hogy felelős és szabad döntést hoz-
zon a világegyetem isteni lényegével 
való viszonyáról, ahogyan az önmaga 
lényegével való viszonyról is. Meg kell 
tennünk a következő lépést is, hogy 
megtaláljuk az utat a Föld és Gea lé-
nyeinek szentségéhez, szellemileg és 
a gyakorlatban is. A kommunikáció 
iránti akarat, a szívünk és értelmünk 
megnyitása, a más lényekkel történő 
együttélés elfogadása ennek a szent 
ösvénynek az alapjai.

5. Megkérdőjelezhetetlen, hogy al-
kotó módon hozzá kell fognunk a 
ne velés fennálló rendszerének átala-
kításához. Óvni és táplálni kell a gyer-
mek természetes érzékenységét a lét 
különféle dimenziói és szintjei iránt. A 
racionális képességek fejlesztése má-
sodlagos. Az emberek, akiknek az élet 
különféle szintjei iránti érzékenységét 
bátorítottuk és fejlesztettük, termé-

szetesen válnak a Föld szerető társaivá 
és a Föld-kozmosz megteremtésében 
együttműködő partnerekké. Ennek az 
érzékenységnek része a tudatosság 
növekvő és megerősödő tisztasága.

6. A Föld a kivételes termékenység 
és életerő bolygója. Ha az emberiség 
jelentős része éhezik, akkor a Föld 
nyújtotta források nincsenek megfe-
lelően kihasználva. Hogy megváltoz-
tassuk ezt a tragikus helyzetet, nem 
elég egyszerűen módosítani azokat 
az alapelveket, amelyek szerint a gaz-
daságunk működik. Emberi lények-
ként és globális kultúraként is össze 
kell gyűjtenünk minden bátorságun-
kat és bölcsességünket, hogy meg 
tudjunk nyílni a sokdimenziós Föld 
különböző szintjei felé. Ezek a dimen-
ziók képviselik Gea életerőinek kime-
ríthetetlen tartalékait. Ehhez termé-
szetesen le kell győznünk a racionali-
tás gátját és az előítéleteket a valóság 
úgynevezett finom dimenzióit illető-
en. Támogassunk minden erőfeszítést 
az új tudományos paradigma megte-
remtésére, amely tiszteletben tartja a 
természet, a Föld és az emberek sok-
dimenziós minőségét.

7. A Föld tudatos lény a maga vég-
zetével és feladatával a Világegyetem-
ben. Gea, a Föld lelke nem képes 

fenn tartani és megóvni az életet a 
bolygó felszínén, ha az életerő és ele-
mentáris tudatosság csomópontjai, 
amelyek sok táj-organizmusban és 
helyen megjelennek, nem tud nak 
szabadon lélegezni és az ő terve sze-
rint működni. (Az, hogy civilizációnk 
semmibe vette Gea életének ezeket a 
szempontjait, megbénította sok ilyen 
hely megfelelő működését.) A geo-
mancia művészete és tudománya ré-
vén az emberi kultúra betekintést 
nyerhet a Föld életenergia organizmu-
sába és elementáris tudatosságába és 
a bolygó létének szakrális dimenziói-
ba. De ez az újonnan felfedezett tudás 
semmit sem ér, ha nem gyakoroljuk 
elsősorban az alábbi területeken:
• Kifejleszteni és gyakorolni a termé-

szet, a Föld és lényei tudatosságá-
nak és lelkének érzékelését és elis-
merését.

• Óvni a Földnek azokat helyeit, ame-
lyek meghatározó jelentőségűek a 
földi élet számára és tisztelni szent-
ségüket.

• Támogatni Gea, a Föld-lélek lépése-
it, amelyeket a valóság új terének 
megteremtésére tesz és ezáltal el-
kerülni a földi életrendszerek pusz-
títását.

(fordította Gerle János)

man beings as part of gea’s cosmos. out 
of these efforts the art and experimental 
science of geomancy is developing as a 
form of holistic ecology. The goal of geo-
mancy is to provide our modern culture 
with methods of understanding the flow 
of life forces, and with methods of perceiv-
ing the hitherto less known dimensions 
of existence. The present ecological and 
economic crisis confronting our civiliza-
tion demands a third step, to move further 
ahead on this path and create a kind of 
partner culture upon the planet. We need 
to rediscover and cultivate the love-based 
dimensions connecting human beings 
and gea - and to manifest them in every-
day life. We need to create a new kind of 
culture upon the Earth that will enable the 
further development of the human race 
as well as of the Earth, including all its be-
ings and dimensions. let us call this al-
ready evolving future culture gea Culture. 
To be able to develop this Gea Culture we 
first need to transform our dogmatic and 
rationally based concepts about who the 
Earth is and who we as human beings 
are—and to change our cultural norms 
accordingly: 

1. During the last two centuries human-
ity has been (painfully and slowly) learning 
how to overcome racial segregation. But 
beware! It is not possible to live in peace 
with the Earth as long as we relate to and 
manage other beings of the Earth as infe-
rior. Plants, animals, and minerals, includ-
ing their elemental consciousness, are not 
destined to be our slaves. They represent 
different facets of life through which our 
partner the Earth is trying to collaborate 
with us. They represent Gea’s faces 
through which she wants to communi-
cate with our global culture. Instead of 
democratic institutions that function only 
among humans, we need to create new 
attitudes and establish rules to embrace 
an enlarged family and provide each 
member of the emerging geoculture with 
a respectful and protected place within 
the global community. 

2. It is not possible to develop a new and 
fulfilling partnership between human 
culture and the Earth if we human beings 
do not strive to become who we truly are 

in relationship to our core essence. The 
path towards self-knowledge is the first 
step. learning to hold permanently one’s 
inner peace, centeredness and grounding 
is the second goal. We should not hesitate 
to take on a third endeavour - to develop 
an ethically based personal practice to 
guide us in meeting the daily challenges 
of our global world in transition. 

3. The division between heaven and 
earth, between the realm of spirit and the 
realm of material life, is becoming unbear-
able. long ago the Earth ceased to be an 
immature child of the spiritual world. The 
Earth, gea, should be accepted as an au-
tonomous cosmos, complete in itself, in-
cluding its own spiritual dimensions. At 
the next level of existence the Earth cos-
mos then represents a holographic unit 
of the larger universe. 

4. It is not possible to develop a new and 
fulfilling partnership between human 
culture and the Earth if there is no will to 
transform traditional religious concep-
tions that deny the divine essence of the 
Earth and of gea’s creation. The human 
being has matured to be capable of a 
responsible and free decision about how 
to connect with the divine essence of the 
universe, as well as how to reconnect with 
her or his own core essence. We also need 
to undertake the next step and find ways 
to relate to the sacredness of the Earth 
and all of Gea’s beings, spiritually as well 
as practically. The will to communicate, to 
open one’s heart and mind, and to share 
one’s presence with other beings is the 
basis of this sacred path. 

5. It is inevitable that we must engage 
creatively in transforming our existing 
systems of education. The natural sensibil-
ity of the child in relationship to all of the 
different dimensions and levels of exist-
ence should be protected and nurtured. 
The evolution of rational capabilities can 
have a secondary status. human beings 
whose sensitivity towards different facets 
of life has been encouraged and devel-
oped will naturally become loving part-
ners of the Earth and co-creative inhabit-
ants of the Earth cosmos. An evolving and 
strengthened clarity of awareness is part 
of that sensitivity. 

6. The Earth is a beloved planet of ex-
traordinary fertility and vital abundance. If 
a great part of humanity is starving the 
resources of the Earth are not being man-
aged properly. To change this tragic situa-
tion we cannot simply modify the princi-
ples upon which our global economy 
functions. As human beings, as a global 
culture, we need to gather the courage 
and wisdom to open ourselves to different 
levels of the multidimensional Earth. These 
dimensions represent the inexhaustible 
reserves of life force treasured by gea. To 
do this, of course, we must overcome the 
rationally based blockade and prejudices 
regarding the so-called subtle dimensions 
of reality. let us support efforts to establish 
a new scientific paradigm that honours 
the pluri-dimensionality of nature, the 
Earth and human beings. 

7. The Earth is a conscious planet with its 
own destiny and its own task within the 
universe. gea, the Earth soul, is not capable 
of sustaining and preserving life at the 
planet’s surface if her focuses of life force 
and of elemental consciousness, occurring 
in many landscapes and locations through-
out the planet, are not free to breathe and 
to operate according to her design. (our 
civilization’s ignorance of these aspects of 
the life of gea has impaired and blocked 
the proper functioning of many of these 
places.) The art and science of geomancy 
is being developed so that human culture 
can gain insights into the crucial impor-
tance of the vital-energy organism, the 
elemental consciousness of the Earth, and 
its sacred dimensions to the life of the 
planet. But all this newly discovered knowl-
edge is of little use if not put into practice, 
which means, first and foremost: 

To develop and practice perceiving and 
acknowledging the consciousness and 
the soul essence of nature, the Earth and 
its beings. To protect those places upon 
the Earth that are of decisive importance 
to the life of the planet and to celebrate 
their sacredness. To support the steps that 
gea, the Earth essence, is undertaking to 
create a new space of reality and in so 
doing avoid the destructive break down 
of life systems upon the planet. 

(edited by Leslie Luchonok)

gEA-CulTurE, A mANIfESTo

humanity is married to gea, the Earth soul. 
In a sense we share the same bed with her. 
And yet we do not cultivate our love for 
and with her. Might not this be the reason 
behind the reason, ex plaining why we are 
experiencing mul tiple catastrophes hid-
den under the scenery of Earth Changes?

The geomantic knowledge that could 
help us understand how intimately the 
body of the human being is related to the 
body of the Earth is nearly lost within our 
culture. However, bit-by-bit we are regain-
ing experience of the vital energy systems 
that permeate not only the human body 
but also the organism of the Earth’s land-
scapes. Even more, we are becoming 
aware that the intelligence of nature is one 
and the same intelligence that enables 

human beings to think, to express emo-
tion and to create within the conditions 
of the materialized world.

Even more important is the common 
destiny that we share with Gea, given the 
reality that our respective evolutions have 
been intertwined. How can we expect 
that Gea would not change, given the 
freedom that human beings have as co-
creators upon the planet? One would not 
expect that humans would remain the 
same spiritual beings after receiving the 
gift to incarnate upon the Earth and to 
experience themselves as living beings 
grounded in matter. 

It is obvious that the deep relationship 
and connection that exists between Gea 
and human beings carries a fateful dimen-
sion that cannot be “managed” solely by 
formal measures based upon rational 

concepts, for example current ecological 
and economic approaches to address 
global warming. We need to create a 
whole spectrum of tools and approaches, 
including the development of all aspects 
of our consciousness, so that we can re-
new the relationship between humanity 
and gea and relate to the essence of the 
Earth soul. 

Over the last decades we have been 
witnessing the following steps being 
made on global level towards a culture 
tuned to the essence of the Earth: A new 
ecological consciousness and movement 
represents the first basic step, signalling 
the will of humanity to change its attitude 
towards the Earth planet. The next step 
involves diverse efforts to create an aware-
ness of the multidimensional nature of 
the Earth and her creation, including hu-




