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VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
„Probuď se, Země se proměňuje!“

Chtěla bych se s vámi podělit o své osobní zkušenosti s krajinou a Zemí. Země již několik let prochází 
procesem proměny. Mění se její vibrace a tím i její celkové působení. Co to znamená pro nás? Kam nás 
vede cesta proměny? Před jaké výzvy nás proměna staví? Co znamená tento proces pro naši civilizaci?

Čtvrtek 24. března 2011 v 17:00 – 20:00 hod.
Místo konání:

ŽVS Vesna, Údolní 10 Brno
Cena přednášky: 200,- Kč; studenti a senioři 150,- Kč

TŘÍDENNÍ GEOMANTICKÝ SEMINÁŘ
„Jak podpořit hlubokou sílu krajiny“

V důsledku proměny Země se ukazují a otevírají úplně nové cesty, jak podpořit potenciál krajiny. Otevírají se nové 
brány k hluboko spočívající síle a nové možnosti tuto sílu poznat a uvést do reality.

 Pátek 25. března 2011 18:00 – 21:00 hod. v sále Vesny
 Sobota 26. března 2011 9:00 hod. práce v krajině do večerních hodin 
  zakončení v sále Vesny
 Neděle 27. března 2011 9:00 – 16:00 hod. práce v krajině

Cena semináře: 1.800,- Kč

Poznámka: 
Program je celodenní, převážně v krajině, proto si raději vezměte jídlo a pití s sebou. 
Vhodné je sportovní oblečení a obuv, doporučujeme podložku na usednutí v terénu.

Z důvodu omezeného počtu míst je třeba se na seminář předem přihlásit.
Kontakt - Milada Klementová, e-mail: milada.klementova@email.cz, 

telefon: +420 774 655 641 nebo 607 655 640

ANA POGAČNIK
v Brně



Několik slov o lektorce:
Ana Pogačnik se narodila v r. 1973 ve Slovinsku. Zpočátku se věnovala hře 
na klavír, později studovala archeologii. Od r. 1990 přijímá rozličná poselství 
z andělského oceánu. Část z nich byla publikována v německém jazyce („Das 
Licht des Herzens“, tj. „Světlo srdce“, 1997, a „Das Herz so weit“, tj. „Srdce 
dokořán“, 2004). Další kniha se připravuje: „Die Erde liebt uns“ (Země nás 
miluje). Sedm let velmi úzce spolupracovala se svým otcem Marko Pogačnikem 
a přijatými poselstvími se spolupodílela na jeho projektech. V roce 1999 
zahájila samostatnou přednáškovou a seminární činnost. Od r. 2002 vede vzdělávánív 
rámci školy, kterou za tímto účelem založila (škola „Wieder sehen“, tj. „Znovu vidět“).

Co je to geomantie?
Pojem “geomantie” znamená původně věštění, odhalování skrytých sil Země. Z řeckého  geo = země 
a manteia´= věštba. Země je vnímána jako živá bytost, která k nám promlouvá a je s ní možno komunikovat. 
Od konce 19. století je geomantie naukou ve smyslu zacházení se silami Země. Pojednává o tom, jak 
rozumět těmto silám a vhodně s nimi pracovat. Učí jak vnímat a komunikovat i s přírodními a duchovními 
bytostmi krajiny. Žijeme v krajině a jsme její součástí. Moderní geomantie je vlastně celostní ekologie. 
Dobově podmíněnou součástí moderní geomantie je léčba prostoru a celé Země. Patří sem i láska ke všem 
rovinám bytí. Živá geomantie je taková, která je sladěna s duchem současné epochy. Geomantie je dnes 
konfrontována se zemským prostorem, který prochází epochální proměnou.

Bližší informace k obsahu přednášky:
„Probuď se, Země se proměňuje!“

Nová fáze proměny Země
Už roky pracuji velmi intenzivně se skupinami v krajině a dostávám se tím do stále hlubšího kontaktu s jejími 
bytostmi i se samotnou Zemí. S proměnou Země se otevírají zcela nové možnosti. Můžeme v této zásadní 
proměně zůstat jako civilizace stejní nebo se změna týká právě tak nás? Objevují se nové dveře a nové prostory, 
které zatím vůbec neznáme a naším momentálním vědomím ani nedokážeme skutečně pochopit. Ony jsou však 
tady, připravené k tomu, abychom do nich vstoupili. Třebaže se vůči Zemi chováme ignorantsky a destruktivně, 
Země nás miluje a snaží se nás všemi svými prostředky v procesu proměny podpořit.
Chtěla bych vás pozvat na cestu do vědomí Země.

Bližší informace k obsahu semináře:
„Podpořit hlubokou sílu krajiny“

Země už není tou Zemí, kterou byla kdysi. Díky probíhajícím změnám je možné navázat ještě bližší kontakt 
s bytostmi krajiny. Vznikají zcela nové prostory a tím i nové možnosti.
Ráda bych to vše s vámi v Brně prožila a tím podpořila krajinu.
Berte to jako srdečné pozvání k novému pohledu na Brno, k jeho novému vidění.

www.ana-pogacnik.com                                www.markopogacnik.com


