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litopunktúra felfedezése

A litopunktúra földgyógyító módszer, melynek során egy adott táj akupunktúrás pontjaira kozmogrammokkal ellátott köveket 
helyezünk és így összekötjük azokat a Föld holisztikus tudatosságával.
Kezdetben a litopunktúra kialakításával az volt a cél, hogy:
– meggyógyítsunk egy adott helyet, tájat vagy várost mind az éteri, mind az érzelmi és lélek szinten,
– tudatosítsuk az emberekben, hogy a környezet láthatatlan, finomabb szintjén olyan erõk mûködnek, amelyek nagy mértékben 
meghatározzák egy hely életminõségét, még ha a modern tudomány ezt nem ismeri is el.

A következõ lépés

A legutóbbi években nagyon sokan tapasztaltuk, hogy a Föld finom szintjein változások mennek végbe. Valamennyien egyet-
értünk abban, hogy a Föld általunk észlelt változásai egy öngyógyító folyamat részét képezik. Így próbál a bolygó védekezni 
a környezetrombolás, a politikai, gazdasági és a nemek között dúló harc ellen. Úgy hisszük, a Föld ezzel az átalakulással a 
„hagyományos” természeti katasztrófák helyett a transzformáció újfajta alternatíváját kínálja.
Intuíciónk szerint ez az átalakulás csak az ember aktív együttmûködésével jöhet létre. A különbözõ alternatív mozgalmak, a 
békéért fáradozók és a tudomány új paradigmáit keresõk valamennyien e közremûködés hiteles példái. Ennek ellenére 
úgy érezzük, hogy ehhez a változáshoz többre: az emberiség tudatos együttmûködésére van szükség.
Ennek érdekében néhány éve létrehoztuk az „Életháló (Lifeweb): geomantia és transzformáció” elnevezésû hálózatot. 
A litopunktúra-körök állításával ugyanezt a célt kívánjuk szolgálni.
A körök esetében a litopunktúrás földgyógyítás során korábban nyert tudást alkalmazzuk, beleértve azokat a tapasztalatokat is, 
hogy ezeket milyen módon lehet a társadalomba integrálni.
Ugyanakkor valami teljesen újat szeretnénk létrehozni.

A litopunktúra-körök célja

A Föld energetikai változásának elsõ fázisa során (1997-2003) egy „új föld” láthatatlan finomteste alakult ki. Ez a változás 
azok számára, akik a tudatos mély érzékelésben nem képzettek, egyelõre láthatatlan. Ezért az emberi civilizációra ennek 
hatása is minimális. Az átalakulás folyamatának serkentése és hatásának növelése érdekében (nincs szükségünk több 
háborúra és természeti környezetünk továbbrombolására) meg kell találnunk a módját, hogyan lehet „leföldelni” a földkozmosz 
új finomtestét. Az újfajta teret közelebb kell hoznunk a fizikai síkhoz, a mindennapi valósághoz.
A litopunktúra-körök katalizátorként szolgálnak, amelyek elõsegítik az új finom minõségek megnyilvánulását. Mielõtt azonban 
ezek az új minõségek megfelelõ formát ölthetnek, köztes állomásra van szükség: a litopunktúra-körök és az ezeket állító emberi 
közösségek betölthetik ezt a szerepet.

Litopunktúra-kör állítása

A litopunktúra-kör vésett kozmogrammokkal díszített kövek együttese. Állítása az alábbiak szerint történik:
1. Ki kell választani a megfelelõ geomantiai tulajdonságokkal rendelkezõ, a kör mûködését biztosító helyszínt.
2. Az elõkészítés folyamata nagyon fontos és hosszabb idõt vesz igénybe, amelynek során a résztvevõk megtanulják és 
megtanítják egymásnak a Föld, mint élõ organizmus geomantiai megközelítésének alapjait, az érzékelés kitágítását, a 
kozmogrammok nyelvét és a kõfaragást.
3. A résztvevõk által meghatározott és kifaragott kozmogrammoknak az élet egész mátrixát tükrözniük kell: a természet 
különbözõ szféráit, az elemi lényeket, a szellemi és angyali világot, valamint az adott hely szociális, politikai, környezet-
védelmi stb. problémáit. A kozmogrammok arra is alkalmasak, hogy a litopunktúra-kört energetikailag egy adott helyhez 
kössék.
4. A felállított litopunktúra-kör csoportos szertartások, egyéni spirituális törekvések, a meditáció vagy a hálózatépítés 
színhelye lehet.

Amit mindenki megtehet:
Légy nyitott és vedd észre, ha egy helyen szükség van egy litopunktúra-kör felállítására, vagy az erre alkalmas lehet. 
Használd az Élethálót a kommunkáció egyik lehetséges módjaként. A különbözõ terveket össze kell kapcsolni, és azok 
finanszírozására egy alapot kell létrehozni. Hangolódj rá a kitûzött célra és lásd meg, hogy valójában mire van szükség. 
Légy annak tudatában, hogy egy litopunktúra-kör tökéletes mûködése elsõsorban nem a kiválasztott köveken és meg-
tervezett kozmogrammokon múlik, hanem az állításakor jelenlévõ szeretet minõségén.
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