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Hur kan vi förbli vakna och instämda till den pågående Jord-

omvandlingen för att skapa en ny kultur – en geokultur? 

Detta var huvudtema för grupparbete. vi var 90 deltagare från 

många länder världen över. Från Norden var vi 3 från Sverige och 2 från Finland. Vi befann oss i 

ett underbart sydengelsk landskap där vi fick uppleva den vita draken bland de stora ekarna och 

den svarta draken i tjärnet. Dessa drakar var mycket kraftfulla. 

Varje morgon på gårdsplanet; jordisk och kosmisk grounding och sen gemensam meditation i salen. 

Från Markos introduktion: ”Vi är mera en rörelse än ett nätverk – inte statisk som ett nätverk men 

mycket rörliga. (se bifogad text). Jorden – det handlar inte längre så mycket om att vi ger healing 

till jorden men mera om att vi hjälper att ta bort vissa hinder, blockader som står i vägen för 

Jordens transformationsprocess som är i full gång.” 

Det fanns under dagen, förutan vårt grupparbete, olika initiativ och workshops: Hur öppnar vi oss? 

- Hur övar vi? - Kontakt med bin – Landart – Toning och klang – Sandkosmogram – Atomkraft i 

landskapets drake – Det gudomliga i mig – Tid, har tidsupplevelsen ändrat sig? 

Dessutom fanns det berättelser från geomantiska arbeten: Sabine Engelhardt berättar om arbetet på 

den kroatiska ön Brac. http://www.leosgea.hr/0-geomantija-eng.html  Elyse Pomeranz berättar om 

kosmogramprojekt  i Toronto, Canada. Wolfgang Schneider berättar om ett geomantiprojekt i 

Stuttgart med användning av sandkosmogram och hur effektivt detta var. Margan Kalb berättar om  

undervatten-kosmogramprojekt på Kanarieöarna http://www.youtube.com/watch?v=qslgWB8hP-c  m.fl. 

På kvällarna blev det förberedelser för vår Londontur och även en kväll runt den stora elden. 

På lördagen åkte vi till London där vi arbetade längs tväraxeln av Londons mandorla-kraftstruktur 

där floden Lea är en del av denna axel och här dyker den kosmiska energin in. (se bifogad ritning) 

Många grupper har redan arbetet med Londons flerdimensionella rum, däribland har Marko hållit 3 

workshops tidigare. Och man har upplevt en stor öppning av spirituell energi i Londons 

stadsstruktur, liksom på många andra platser på Jorden. 

Vid Bow kyrka arbetade vi med att förstärka det ängelfokus som finns här, som en förberedelse 

inför Olympiska spelen i London. Och vid floden Lea gjordes en violett sluss-membran som floden 

kan gå genom, som en första rening – och strax kom en vit svan. Sen arbetade vi också med flodens 

arketyp-nivå, att floden får ”vakna” och känna igen sin egentliga kraft. 

Från Three Mills Island kan vi se tornet/platsen där Olympiska spelen ska äga rum. (Detta är den 

plats i Londonområdet med dets landskaps-zodiak som svarar till det Galaktiska centret i zodiaken). 

Här ger vi ett bidrag till Olympiska spelen, vi hämtar ned från kosmos en frihetsfackla som bringas 

helt ned till Jorden. Sen åker vi till Greenwich, till stora gräsarealen utanför, Blackheath Common, 

nära All Saints Church. Här gör vi ett kraft-ritual, ett levande kosmogram där vi ger en impuls för 

det Nya Livets arketyp. Vi förbinder Europas halschakra, som har sitt centrum i Nordsjön, med alla 

länder runt kring; Storbritanien, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland. 

I båt på Themsen till St.Pauls Catedral. Här utanför katedralen finns från gammal tid ett altare för 

Gudinna Diana kult. Här arbetade vi med att hitta en liten ”missing link”. 

Tillbaka och avslutnings-vattenceremoni i trädgården, där den röda draken väcks och vi får med oss 

hem vatten som bär i sig våra levande möten.                                                 Vid pennan Helle 
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