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Povzetek: 

 

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 brez da smo povezani z modrostjo Zemlje.  

 

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

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 narave, 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 
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Wisdom of the Earth for the Lasting Future of Europe 
 

Marko Pogačnik, UNESCO Artist for Peace 

(Contact: marko.pogacnik@siol.net ) 

 

Abstract 

Science and arts are two equally important halves of the European culture. Relating to the 

lasting evolution of humanity, art is capable to essentially complement science and its rational 

approach under the condition that it develops the intuitive sensibility towards the wisdom of 

the Earth and its beings. It is illusionary to speak about a lasting evolution of Europe and of 

human civilization without enabling each individual (who desires it) to develop one’s own 

sensitivity towards the essence of the Earth and the intimate relationship to its beings. The 

science, economy and politics may be able to formulate excellent projects for the future of 

Europe and the planet, yet it has no sense if the direct communication with the intelligence 

and wisdom of the Earth and its beings is missing. Without the communion with the Earth’s 

wisdom it is not possible to avoid the repeating crises in nature and civilization as in the case 

of the “Climate Changes” or “Pandemics”. 

It needs as soon as possible to formulate plans on how it is possible to enable the citizens to 

develop their sensitivity in relationship to the archetypal worlds of nature and to their own 

essence. In the framework of the Hagia Chora School in Germany and VITAAA Association 

in Slovenia we have developed a two years education dedicated to the contact with the subtle 

regions of the Earth and its beings of nature, inclusive exercises in nature as a base to develop 

the communication with the intelligence of the Earth. It is the experience of the elementary 

consciousness and the primeval love issuing from the core of the Earth that is capable of 

transmuting the causes that make the human being of the rational age to become a destructor 

of life. The European Union should enable each interested citizen to take this kind of 

education. 

Key words: inteligence of the Earth, sensitivity of the human being, proposal of a solution 
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1. 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 

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. 

 

2. 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 



Modrost Zemlje za trajnostno prihodnost Evrope 

  

 

Prva nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanska pobuda za celostno zeleno Slovenijo:  
Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu, 11. junij 2021, VIRTUALNO 

 

4 

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 vsebovano 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. 

 

3. 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 

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 je, 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. 
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4. 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. 

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

dojemati utelešeni svet, 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 to 

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. 

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. 

 

5. 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. 

Pri tem mislim na moderno obliko geomantije, vedenja o nevidnih, tako imenovanih vzročnih, 

razsežnostih Zemlje in evolucij, ki jih Zemlja v sferah svojega večdimenzionalnega prostora 

gosti. Geomantija je nazadnje obstajala kot ena od tradicionalnih srednjeveških znanosti, kot 

sta alkimija ali astrologija. V dobi pospešene prevlade logičnega mišljenja se je postopoma 

preobrazila v sodobno geologijo kot znanost o mineralnih ravneh domačega planeta. Pri tej 

preobrazbi je žal šlo v izgubo vse znanje o subtilnih razsežnostih Zemlje, odločilnih za njeno 

plodnost in življenjsko obilje, ki nam ga nudi. Predvsem pa se je pri tem izgubil neposreden 



Modrost Zemlje za trajnostno prihodnost Evrope 

  

 

Prva nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanska pobuda za celostno zeleno Slovenijo:  
Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu, 11. junij 2021, VIRTUALNO 

 

6 

srčen odnos do Zemlje kot vesoljnega prostora, katerega smo si kot človeški rod izbrali, da bi 

znotraj njegovih fantastičnih možnosti razvili našo evolucijo.  

Nevarnost podrtih ekoloških razmerij, ki jim je sledila grožnja tako imenovanih »podnebnih 

sprememb«, nas je končno v drugi polovici prejšnjega stoletja prisilila, da smo začeli ponovno 

raziskovati različne razsežnosti planetarnega prostora. Sam sem pri tem udeležen na dveh 

ravneh. Po eni strani razvijam intuitivno znanost tako imenovane »celostne ekologije«, ki 

vsebuje tudi znanje o nevidnih in vzročnih razsežnostih tega, kar imenujem Zemljino vesolje. 

V mislih imam znanje brez fiksnih trditev, znanje, ki je kot odprt sistem v stalnem nastajanju, 

izboljševanju in spreminjanju. Na tak način se izogiba ujetosti v dogme in hkrati ohranja 

stalen stik s pretoki življenja. 

Druga raven, zanimiva za naš zbornik, je raven ustvarjanja neke nove človeške kulture na 

Zemlji. Imenujem jo »Geokultura« ali »Gaja-kultura«. Moderna geomantija kot celostna 

ekologija je njen temelj. Gre za to, kako se da na Zemlji ustvariti kulturo uglašenosti z bitjem 

in vesoljnim namenom Zemlje in njenih evolucij. Pri tem je potrebno razviti vizije in 

praktične možnosti takšnega oblikovanja človeških skupnosti, ki ne bo dopuščalo uničujočih 

konfliktov, ne medsebojnega izkoriščanja ali izkoriščanja bitij druge vrste. Koncept integralne 

zelene ekologije, kot sta ga razvila Alexander Schieffer in Ronald Lessem, je odličen korak v 

tej smeri. Vendar gre pri Gaja-kulturi še za dve bistveni dopolnitvi.  

Kultura miru in sožitja je možna samo, če se človeška misel in intuicija odpre različnim, do 

zdaj zapostavljenim razsežnostim prostora, pa  interdimenzionalnim vratom, ki jih povezujejo, 

ter svobodnemu pretoku energij in modrosti med njimi. S tem odpade nujnost, da je treba za 

preživetje in razvoj človeške kulture izkoriščati materialne resurse Zemlje, ki jih ona rabi za 

vzdrževanje lastne celovitosti in zdravja. Druga dopolnitev pravi, da kultura miru in sožitja ni 

mogoča, če se vsak posamezen član človeškega rodu ne nauči vzdrževanja svojega notranjega 

miru in povezanosti z namenom ter smislom svojega bivanja na Zemlji in v vesoljni celoti. 
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