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Znanost in umetnost sta dve enakovredni polovici evropske kulture. Na področju 

trajnostnega razvoja človeštva lahko umetnost bistveno dopolnjuje znanost in njen razumski 

pristop, a le pod pogojem, da razvija intuitivno občutljivost za modrost Zemlje in njenih 

bitij. Iluzija je govoriti o trajnostnem razvoju Evrope oziroma človeške civilizacije, ne da 

bi omogočili vsakemu posamezniku (ki to želi), da razvije svojo občutljivost za bistvo 

Zemlje in intimni odnos do njenih bitij. Znanost, gospodarstvo in politika si lahko 

zamišljajo sijajne projekte za bodočnost Evrope in planeta, če pa umanjka neposredna 

komunikacija z inteligenco in modrostjo Zemlje in njenih bitij, je vse zaman. Kot v primeru 

tako imenovanih »Zemeljskih sprememb« in »pandemij« ne moremo uiti ponavljajočim se 

krizam bodisi v naravi ali civilizaciji.  

 

Čim prej je treba oblikovati načrte, kako ljudem omogočiti, da razvijejo svojo občutljivost 

do vzročnih (arhetipskih) svetov narave in do svojega lastnega bistva. V okviru šole Hagia 

Chora v Nemčiji in Društva VITAAA v Sloveniji smo razvili dveletno šolanje za stik z 

subtilnimi območji Zemlje in njenimi bitji, vključno z vajami v naravi, na osnovi katerih se 

da razviti komunikacijo z inteligenco Zemlje. Izkušnja elementarne zavesti in prvinske 

ljubezni, ki izvira iz jedra Zemlje in narave, je sposobna preobraziti vzroke, ki človeka 

razumske dobe naredijo za uničevalca življenja. Evropska Unija naj vsakemu državljanu, 

ki to želi, omogoči tako vrsto šolanja. 

 

Ključne besede: inteligenca Zemlje, človekova občutljivost, predlog rešitve 

 

Inteligenca Zemlje 

Za razliko od razumskega dojemanja Zemlje, ki domači planet vidi kot objekt v okviru 

sončnega sistema, se da Zemljo dojemati tudi kot kompleksno zavest. Takšno dojemanje 

Zemlje ne izključuje Zemljine materialne pojavnosti, temveč jo vključuje. Znanstvena 

odkritja atomskih in sub-atomskih struktur materije govore v prid dojemanja Zemlje kot rahle 

sferične tkanine, ki dopušča predstavo, da je Zemlja prepojena z inteligenco, ki jo sodobna 

misel praviloma izključuje iz svojega predstavnega sveta. 

Pogled na Zemljo kot večrazsežnostno zavest je usklajen z nazori pred-monoteističnih kultur. 

Za antične Grke  je bila Zemlja božanstvo imenovano Gea ali Gaja. Njeno ime se še danes 

skriva v imenovanju znanosti o kameninah: »geologija«, tudi v besedah geografija ali 

geomantija. Seveda nimamo namena obujati davna božanstva, a je potrebno povedati, da je 

neposreden srčen odnos do Zemlje kot vseobsežne zavesti zapisan v temeljih evropske kulture 

– le prenoviti ga je treba v duhu prihodnosti. 

Za razliko od znanstvenega pristopa k Zemlji, pristop za katerega se tu zavzemam, ne temelji 

na empiričnih raziskavah. Temelji na osebni neposredni izkušnji, kakršno s svojimi 

intuitivnimi in občutljivimi sposobnostmi omogoča človekova zavest povezana z intimnimi 

doživetji, občutenji in onkraj-čutno zaznavo. Na vprašanje. kaj onkraj-čutna zaznava obsega, 

bom odgovoril v nadaljevanju članka. Na tem mestu želim poudariti, da je neposreden odnos 

z Zemljo in njenimi bitji, tako rekoč odnos od srca do srca, enakovreden razumskemu 
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pristopu, čeprav na videz temelji na negotovih izhodiščih subjektivne narave. Zakaj pa bi bilo 

subjektivno manj vredno od objektivnega? Subjektivno postavlja v ospredje svobodnega, 

ustvarjalnega in samostojnega človeka. Objektivnost odtujuje. Govoreč v našem primeru, se 

pod pritiskom objektivnosti prepogosto izgubi živ in navdihujoč odnos do življenja in 

ustvarjanja. Subjektivno in objektivno sta kot dvojčka garant uravnoteženega odnosa 

človeštva do resničnosti življenja. 

Kakšna pa bi bila prednost razvijanja neposrednega stika z inteligenco Zemlje in njenih bitij? 

Najbolj očitna prednost je ta, da človek, ki znanstveno raziskuje in eksperimentira z nekim 

vidikom Zemljinega telesa ali njegove zavesti, lahko začuti, kdaj rani bistvo življenja in bi 

moral življenju nevarno pot raziskovanja opustiti, ali jo obrniti v drugačno smer. Drugo 

vrednoto vidim v omogočanju človekove povezave z bistvom bivajočega in s tem z 

neizčrpnim virom zdravja in notranjega miru. Obstaja pa še tretja vrednota. Človeška kultura 

je na marsikaterem področju prišla do meja možnega in etično dopustnega znanstvenega 

raziskovanja. Dialog z modrostjo Zemlje in njenimi bitji bi nam odprl nove horizonte 

možnega raziskovanja in razvoja. 

Modrost Zemlje za trajno prihodnost 

Bodočnost človeške civilizacije je hudo vprašljiva, če ne bomo pravočasno razvili 

ponotranjenega stika in komunikacije z modrostjo Zemlje. Hudi zapleti okrog posledic tako 

imenovanih »podnebnih sprememb« so nam pokazali, da je Zemlja občutljiv in hkrati na 

različnih ravneh delujoč organizem. Razumski pristop življenjske procese deli na nešteto med 

seboj nepovezanih – oziroma zgolj površinsko povezanih – delcev. Za razliko od razumskega 

pristopa, ki deli, je elementarna zavest Zemlje takšna, da povezuje; je celostna. Kot noosfera 

(sfera Zemljine zavesti) v vsakem trenutku prepoji vsa bitja in pojave na planetu in jih s tem 

povezuje v popolno delujočo celoto – v kolikor seveda nanjo ne deluje proti-sila človeške 

civilizacije, ki je zgubila stik z modrostjo Zemlje in njeno vse povezujočo zavestjo. 

Trajno prihodnost se da človeški kulturi zagotoviti s tem, da se človeška dejanja in življenjski 

procesi družb in narodov uglasijo z modrostjo Zemlje in v njej vsebujoče vedenje, kam nas 

evolucija domačega planeta vodi in kaj je njen smisel – tudi za nas kot človeška bitja. Tu 

nastane ključno vprašanje, kako lahko človek naveže pristen, jasen in ustvarjalen dialog z 

modrostjo Zemlje. Izmišljanje različnih ezoteričnih predstav nas ne zanima. Kar šteje je 

neposredno dojemanje Zemljine resničnosti na različnih ravneh obstoja in posledično 

spoznanje lastnih zemeljskih razsežnosti. V tem smislu je tudi človek del celovite Zemljine 

zavesti, potencialno žarišče njene modrosti. Slednja pa ne pride do izraza in ne more usodno 

vplivati na razvoj v smeri bodočnosti, če umanjkajo intimna doživetja Zemlje, narave in 

njenih bitij. Da bi uglasitev z modrostjo Zemlje lahko dosegli je potrebno bistveno razširiti 

obseg človekovega dojemanja resničnosti. 

Razširjena percepcija 

Človek je obdarjen s peterimi čutili, ki mu omogočajo bivanje v materializiranem svetu. 

Mislim na vid, voh, sluh, okus in dotik. Podedovali smo jih od živalskega sveta in še dodatno 

razvili do popolnosti. Omogočajo nam oblikovati razumski pogled na svet. Z njimi 

prepoznavamo oblike utelešenega sveta; pomagajo nam znajti se med stvarmi našega okolja. 

Nevarnost je ta, da razum s pretirano koncentracijo na pojavni svet popolnoma pozabi na 
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alternativne, subtilne in celostne postopke dojemanja in njim ustrezne čutilne organe. Človeka 

vodi v ožino enostranskosti. 

 S celostnimi postopki dojemanja mislim med drugim na dojemanje okolja s pomočjo svojih 

čustveno-energijskih polj. Drobceni vzgibi nevidnih razsežnosti okolja, narave in drugih bitij 

se s pomočjo teh polj, ki človeško telo obdajajo, prenašajo na senzorje na telesu, kar vodi do 

oblikovanja notranjega občutka. Občutki so enote z določeno vibracijsko vrednostjo, ki jo 

naša intuitivna zavest lahko prečita in prevede v ustrezne simbole, imaginacije, barve ali 

čustvena stanja. Šele na tej stopnji intuitivnega procesa dojemanja se sme vključiti razumski 

vidik zavesti. Poklican je prevesti simbole, imaginacije in podobno, kar je nastalo med 

procesom celostnega dojemanja, v logične izjave. Slednje se da podeliti z soljudmi. 

Postavlja se vprašanje, ali imajo takšne zaznave kakšno objektivno vrednost? Objektivna 

vrednost celostno-intuitivnih zaznav je v tem primeru etična kategorija. Res da v tem primeru 

objektivna merila vrednosti takšnih zaznav ne obstajajo. Kar zagotavlja avtentičnost zaznav in 

prejetih sporočil je etična drža tistega, ki dojema. Če človeka pri zaznavanju vodijo sebični ali 

ambiciozni nameni, potem je objektivna vrednost intuitivnih zaznav minimalna – seveda velja 

tudi obratno. Če dojemajočega človeka vodi srčni namen dognati in posredovati resnico in se 

s svojo samovoljo ne vmešava v proces zaznavanja, bodo imele njegove zaznave visoko 

objektivno vrednost in jim lahko zaupamo. 

Vaje za celovito percepcijo 

V nadaljevanju želim predstaviti dve vrsti vaj za prebujanje človekove občutljivosti in s tem 

sposobnosti celovitega dojemanja življenja ter obnovo stika z modrostjo Zemlje. Glede na to, 

da smo kot človeški rod pod vplivom razumskih ambicij s svojo občutljivostjo preveč 

nazadovali, da bi lahko po svoji volji obnovili dialog z modrostjo Zemlje, je sposobnost 

celovitega dojemanja potrebno obnoviti s pomočjo vaj v naravi. Predstavljene vaje so del 

izobraževanja imenovanega »Šola ustvarjalnega sobivanja z Zemljo in njenimi bitji«, ki ga 

vodim v okviru Društva za sožitje človeka, narave in prostora VITAAA iz Ljubljane in 

vzporedno tudi v nekaterih drugih državah Evrope in Amerike.  

Najprej želim predstaviti primer vaje, pri kateri je človeško telo medij komunikacije z naravo 

in njenimi bitji. Ena takih vaj je dojemanje s hrbtom. Vaja je zelo preprosta a učinkovita. 

Obrnit je treba hrbet tistemu, kar želimo dojeti. Ker je človek moderne dobe navajen 

dojemanja utelešenega sveta, ki se razpira pred njim in ponuja njegovim petero čutilom, je 

dojemanje s hrbtom poučno, ker izključuje kontrolo fizičnih čutil. Vzemimo za primer 

dojemanje drevesa. Človek se postavi nekaj korakov pred deblo obrnjen s hrbtom proti deblu. 

Potrebno je tanko prisluškovati notranjim vzgibom in občutkom, ki jih posredujejo senzorji na 

hrbtu, da bi človek lahko dojel drevo v njegovi večplastni celovitosti, ki vključuje tudi 

njegovo razsežnost elementarne zavesti. 

Druga vrsta vaj temelji na principu identifikacije. Ko stojiš pred drevesom – tokrat mu ne 

kažeš hrbta – si predstavljaj, da si drevo. Vendar nimam v mislih mentalne predstave temveč 

imaginacijo. Imaginacija pomeni, da se človek kot zavestna in čustvena celota preobrazi v 

določeno predstavo, s čimer se dejansko in ne samo fiktivno z nečim poistoveti. Praktično 

pomeni, da človek, ko stoji pred drevesom zapre oči in drevo vzame vase. Nato pa pohiti 

občutiti njegovo bistvo in vzpostavi stik z modrostjo Zemlje, ki jo drevesa znajo posredovati. 
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Takšna vrsta vaj je dragocena tudi za bitja narave, ki na tak način lahko občutijo človeško 

bitje, s čimer se utrjuje izgubljena vez med človeško kulturo in bitji narave. 

 

Kako naprej ?  

Predlagam, da države članice Evropske unije del svojih izdatkov na področju izobraževanja za 

»zeleno prihodnost« namenijo uvajanju svojega prebivalstva v živ in neposreden stik z 

modrostjo Zemlje in njenih bitij. Pri tem sama izvedba vaj ne zadostuje. Potrebno je ljudem 

ponuditi tudi poglobljeno znanje o naravi domačega planeta kot večrazsežnostnega in 

inteligentnega organizma, ki omogoča razvoj različnim bitjem in evolucijam na različnih 

ravneh obstoja. 

Z ustreznimi razpisi in raziskavami bi se dalo izvedeti kdo vse ima v Evropski Uniji 

pripravljene programe in znanje za tako vrsto izobraževanja in hkratnega uvajanja v skrivnosti 

Zemlje, planeta, katerega gosti smo, a smo kot civilizacija izgubili stik z njegovim bistvom. 

Nemudoma bi morali vsakemu, ki to želi, omogočiti takšno vrsto šolanja. Izkušnja 

elementarne zavesti in prvinske ljubezni, ki izvira iz jedra Zemlje in narave, je sposobna 

preobraziti vzroke, ki človeka razumske dobe pehajo v vlogo uničevalca življenja. Ko pa 

človek ponovno začuti in doživi stik z bitji narave in njihovo celovito zavestjo, spozna Zemljo 

kot svoj dom in se zave odgovornosti, ki jo imamo do vseh so-bitij, vidnih in nevidnih. 


