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Desde o início da sociedade humana, as pessoas buscaram o lugar certo para acampar, o 
momento correto para plantar sementes, a fonte mais pura e confiável de água, assim 
como os lugares onde a cura parecia ser favorecida, visões recebidas e onde o contato 
com o Criador podia ser facilitado. Até recentemente, os seres humanos deram muita 
atenção para sua relação com o planeta Terra. Antes da urbanização e industrialização, 
cada família, tribo e/ou vila dependia diretamente da terra que a rodeava para prover 
suas necessidades básicas. Encontrar o momento e o lugar de cada atividade mais 
auspiciosos, assim como viver em harmonia com o mundo natural eram tão vitalmente 
importantes que cada cultura desenvolveu um conjunto de princípios e práticas para a 
manutenção de sua sobrevivência e promoção da prosperidade. O ritual era um 
elemento chave nessas práticas, porque nos centraliza no contínuo do espaço-tempo. 
 
Esse corpo de conhecimentos é geralmente conhecido como geomancia, ou a Arte da 
Localização Harmoniosa. Sua prática tem sido utilizada para determinar o lugar correto 
para se morar, se reunir, comungar com o Criador, para honrar os ancestrais. Cada 
cultura ao redor do mundo desenvolveu o seu próprio estilo em termos da geomancia, 
em resposta direta à geografia e ecologia de sua região. Existem certos princípios 
comuns subjacentes às várias formas culturais de geomancia, já que todos os grupos 
estavam respondendo à mesma entidade: Mãe Terra, que apresenta certos padrões 
universais de crescimento, ou leis da natureza. (Prefiro descrever tais leis como padrões, 
uma vez que os seres humanos produzem leis, enquanto que a natureza se desenvolve 
por padrões.) 
 
A Geomancia pode ser melhor descrita como um sistema antigo e holístico de filosofia 
e ciência naturais que em tempos remotos foi utilizado para manter toda a atividade 
humana em harmonia com os padrões naturais... desde ciclos sazonais até padrões de 
proporções universais encontráveis nos modos que todos os organismos crescem. 
Dentro da perspectiva de mundo geomântica, a Terra é vista como uma entidade vivente 
e consciente, o assento da divindade, compreendendo tanto matéria quanto espírito. A 
palavra geomancia literalmente significa 'Conhecer Através do Espírito da Terra', ou 
seja, as energias e ritmos de um ser planetário vivente. O propósito primeiro da 
Geomancia é o de manter a rede da vida e manter igualmente o Espírito da Terra vivo e 
vitalizado. Isto é feito pelo cuidadoso planejamento de localização de cidades, edifícios 
e atividades humanas. Os círculos megalíticos e alinhamentos de rochas do noroeste da 
Europa, por exemplo são considerados como 'agulhas de acupuntura' para o planeta. 
(Assim como a acupuntura é utilizada para estimular o fluxo de energia através de 
nossos corpos, da mesma maneira, as práticas geomânticas mantinham o fluxo de 
energia através do corpo do planeta Terra.) 
 
A Geomancia pode ser considerada como o ritual mãe - o rito primal de centralização e 
de orientação de nós próprios, dentro de nosso meio ambiente, porque tem sido a nossa 
maneira básica de estabelecer nossas relações com a terra e com todas as outras formas 
de vida por incontáveis milhares de anos. Tem a ver com a nossa localização física e 
psicológica dentro de círculos crescentemente maiores de relações - com o local que 
chamamos de lar - com as pessoas, animais, plantas com que compartilhamos a terra e - 
com os ciclos das estações do ano e da própria meteorologia. Assim, nossos 



predecessores situavam cada estrutura levando em consideração o fluxo de veios de 
energia localizados dentro do corpo da terra, de forma a não cortar as Suas artérias e 
criavam calendários precisos e elaborados para que pudessem cavalgar as ondas dos 
ciclos da Terra. 
 
O primeiro ritual da geomancia é o de determinar o centro e limites de algum local de 
estabelecimento e de reconhecer os limites naturais da região e/ou irrigada por um curso 
de água, que venhamos a habitar. Ao declarar um centro e uma periferia, o sentido de 
lugar de uma comunidade é criado. (Realmente, na raiz de toda a prática ritual existem 
atividades que nos centram e orientam dentro de nosso próprio mundo interior e nos 
conectam com a Consciência Universal do Criador.) É estranho perceber que a maior 
parte das formas rituais espalhadas no mundo inteiro, incluem uma movimentação 
seguindo a forma de uma cruz - conectando-nos com as quatro direções cardinais e com 
tudo que existe acima e abaixo de nós, uma referência ao centro e à circunferência do 
lugar ritual ou chão sagrado. 
 
Buscando pelas origens destes padrões, surgem várias perguntas. Por que a maioria das 
antigas cidades foram construídas no interior de paredes circulares, interrompidas por 
torres e portões situados nas quatro direções? Por que tantas nações situam seus 
edifícios magnos de legislaturas nas suas bordas orientais? Por que a palavra inglesa 
orientation significa encarar o nascer do sol? (Idem para o português - n.t.). As respostas 
a essas e outras perguntas semelhantes sobre os símbolos arquetípicos e padrões rituais 
jazem nos princípios e práticas da geomancia. 
 
Os Princípios Básicos da Geomancia 
 
O Espírito da Terra que a geomancia busca definir era representado nas culturas antigas 
por um dragão ou serpente. Na China, essa prática era chamada de feng-chui, que 
significa 'vento e água', referindo-se ao provérbio Chinês de que o Espírito da Terra é 
tão incompreensível quanto o vento e tão difícil de ser agarrado quanto a água. O hálito 
do Dragão é a Força vital da Terra, que inclui o vento escaldante e as nuvens 
ondulantes, assim como as correntes biomagnéticas que correm em veias subterrâneas 
ao longo do corpo da Terra e os meridianos de acupuntura citados anteriormente. 
 
Associada com dragões e serpentes, em mitologias trans-culturais, existe uma pérola 
mágica ou ovo, que as lendas dizem que é gerada no útero do dragão. Essa pérola 
representa a Lua, as marés, o tempo atmosférico e os ciclos emocionais. 
 
As culturas que praticam a geomancia consideram a Terra como sendo um ser Sagrado, 
Vivente e Consciente - a criadora e a fornecedora de toda a vida. A terra recebeu o 
nome a partir da Figura da Terra Mãe primária, para funcionar como um lembrete 
constante de sua sacralidade. A Ásia, África e Europa são continentes que receberam 
nomes de deusas. Eire, Escócia e Ilha das Tartarugas são nomes nativos e 
fundamentados em nomes míticos da Irlanda, Scotland e América do Norte. A Hipótese 
Gaia, o Neo-Xamanismo e Espiritualidade da Deusa, assim como os Movimentos Bio-
Regionais e Verde estão correntemente revivendo este sentido do sagrado e da natureza 
consciente da Terra. 
 
As tribos hindo-européias que se espalharam pela Índia e Oriente Médio, Mediterrâneo, 
África e Europa, desenvolveram a idéias além, em suas instituições da Monarquia 



Sagrada. O rei sagrado não era um monarca dotado de poderes executivos. Era, pelo 
contrário, o responsável pela manutenção das relações harmoniosas com a terra. Como 
tal, ele era ritualmente casado com a Terra... com a Mãe Terra. As lendas Arturianas 
provavelmente são o exemplo mais familiar desta relação de sacralidade. Artur era 
responsável em manter o equilíbrio da natureza e a fertilidade do solo ao canalizar a 
força vital entre o Céu e a Terra. Ele era a figura que ritualmente ficava no centro das 
quatro províncias, a matriz do Santo Graal da paisagem sagrada, e distribuía toda a 
riqueza material equalitariamente e justamente, resolvendo os conflitos sem 
derramamento de sangue. Se falhasse em preencher essas funções, era substituído pelos 
anciãos, sacerdotes ou matriarcas, mas nunca era eliminado por métodos violentos. (O 
derramamento de seu sangue era um tabu, pois seria como cortar o ventre da Terra com 
quem estava unido.) Para nos tornarmos geomânticos e servidores da terra na 
atualidade, devemos ser como os reis sagrados, casar com a terra e seguir o antigo 
mandamento Arturiano que diz: você e a terra são unos. 
 
Um Sentido de Lugar 
 
Para reiterarmos, a forma mais básica de criar um sentido de lugar é estabelecer o centro 
e os limites da comunidade. Nas tradições geomânticas, um centro físico/espiritual 
podia ser estabelecido de várias maneiras: uma pedra ônfalos, um labirinto, uma árvore 
ou precinto sagrados, uma vegetação da aldeia ou mesmo um mercado. Os limites foram 
criados por muralhas das cidades e portões, 'uma terra de ninguém', cinturões verdes, ou 
o reconhecimento de paisagens sagradas incorporando as montanhas e rios ao redor. 
Durante o Império Romano, sempre que uma cidade era estabelecida, uma fortificação 
ou aldeia, procuravam localizar o centro e em seguida, definiam os limites. Realizavam 
um ritual denominado de 'abrindo o primeiro rasgo na terra', ao arar ao longo dos limites 
estabelecidos três vezes, na direção do sol. Quando chegavam a cada um dos quatro 
cantos, definindo as direções cardeais, erguiam o arado e nunca cortavam o seio da 
Terra naquele ponto. 
 
Socialmente, para se tornar uma comunidade, isto é, para criar uma 'unidade comum', 
todos tinham de concordar sobre o foco e propósito (centro) assim como na extensão e 
limites (fronteiras) de suas atividades comuns. Muitos negócios que envolvem 
cooperativas ou a formação intencional de comunidades tipo 'New Age' lutaram contra 
conflitos insolúveis nascidos da falta de vontade de definir limites ou rejeitar pessoas 
que não concordam com seus princípios fundamentais. A falta de um centro bem 
definido ou de limites pode conduzir a uma sensação de que 'não é aqui, ali', como 
acontece nos subúrbios, nos 'bairros comerciais' e outras formas de expansão urbana. 
Criar um limite claramente identificável para um assentamento também funciona para 
conter a energia industriosa de seus habitantes, prevenindo sua dissipação por toda a 
paisagem. Isto é semelhante a 'fazer um círculo' no estágio preparatório do ritual - um 
procedimento que contém a energia compartilhada dos celebrantes, permitindo sua 
amplificação. 
 
Um Sentido de Tempo 
 
Até recentemente, o sentido de tempo de uma cultura estava ligado com o ano agrícola e 
com os ciclos da Lua, Sol e das Estrelas. As construções e os templos estavam 
orientados a funcionarem como Calendários Astrológicos. Alguns dos círculos 
megalíticos de pedras da Europa foram construídos com seus eixos geométricos (tem 



normalmente a forma de um ovo), orientados para pontos no horizonte que marcam o 
nascer e o por do sol e da lua, no meio do verão e do inverno, nos solstícios, 
aproximadamente a Noroeste, Noroeste, Sudoeste e Sudoeste, dependendo da latitude. 
Usando esses observatórios precisos, vastos membros de pessoas separadas fisicamente 
podiam coordenar as suas celebrações e utilizar o poder de sua consciência coletiva 
quando esta está focalizada simultaneamente sobre algum propósito especial. Vilas 
chinesas, pueblos índios, etc. estavam orientados nas Quatro Direções com as janelas 
admitindo luz através de praças centrais nos solstícios, de tal maneira que o grupo, 
figurativamente estava habitando dentro da espessura dos eixos do ano. Todas essas 
culturas centradas na Terra, desenvolveram mitologias complexas e dramas rituais 
descrevendo os ciclos da Terra, que funcionavam para situá-las emocional e 
psicologicamente no tempo e no espaço. 
 
O Assentamento de Edifícios 
 
Os templos Gregos, Romanos, Egípcios e as Catedrais Góticas estavam situadas de tal 
forma a incorporarem um sentido de centro, limites, paisagem, as quatro direções e a 
passagem do tempo sagrado. As pedras fundamentais eram colocadas num momento 
auspicioso à deidade ou santo padroeiro (representado por uma determinada estrela ou 
planeta visível no horizonte naquele preciso momento), que por sua vez, representava as 
forças arquetípicas necessárias para a função que aquele edifício deveria ter. O eixo 
Leste-Oeste seria gerado de manhã e a sombra do sol poente projetava, a partir de um 
mastro central, o perímetro do local do edifício. Isto criava um eixo perceptual ainda 
mais eficiente do que o Eixo Leste-Oeste definido por uma bússola, assim como definia 
também as proporções do edifício igualmente relacionadas com a sua função pretendida 
(por exemplo, a forma de silos piramidais ajuda a preservar as sementes). 
 
Todas essas estruturas antigas em locais sagrados foram construídas de acordo com a 
geometria sagrada, um sistema de proporções baseado em razões universais encontradas 
nos padrões de crescimento de todos os organismos e nos intervalos harmônicos da 
escala musical. Essas proporções douradas estão ilustradas nos famosos desenhos de 
Leonardo da Vinci, englobando um quadrado e um círculo. Penso que os antigos 
construtores sabiam como usar a Média Dourada para moldar qualquer espaço para 
ressoar com uma freqüência particular que facilitasse uma determinada atividade. De 
acordo com os mesmos pesquisadores, os ecos das catedrais góticas ressoam numa 
mesma freqüência (sete a sete e meio Hz) que a Terra, os cristais de quartzo e o cérebro 
humano quando está profundamente relaxado ou num estado de meditação profunda, em 
alfa. Como resultado, esses templos criam uma vibração que nos sintoniza com a Terra, 
seja fisiológica ou espiritualmente. 
 
Espaços ressoantes podem também sintonizar uma comunidade de pessoas umas com as 
outras. O canto em grupo ou cantar num espaço acusticamente ativo é uma forma 
poderosa de alcançar uma unidade comum. Quando qualquer grupo produz sons vogais 
juntos, de forma livre, sem um líder ou partitura, o som grupal irá eventualmente atingir 
uma altura ou acorde. O mesmo fenômeno ocorre com pêndulos ou relógios movidos a 
pêndulos - de início eles balançam randomicamente, mas dentro de 24 horas, estarão 
sincronizados. Assim quando participamos de sonorizações em comunidade, estamos 
nos sintonizando com nossos companheiros. 
 



Para viver em harmonia com a Terra, temos de desenvolver uma forma moderna de 
geomancia e aprender a empregar os seus princípios tanto aos contextos industriais 
quanto agrícolas, combinando tecnologias apropriadas com um senso intuitivo daquilo 
que está em harmonia com a história natural e padrões de um sítio em particular. Temos 
a necessidade de integrar e recordar as raízes comuns das disciplinas da arquitetura, 
ecologia, geologia, astronomia, astrologia, geometria sagrada, música, dança e ritual 
numa geomancia cosmológica. 
 
Richard Feather Anderson, All Rites Reversed, Falcon Press, USA, p.133-138 
Tradução NoKhooja 
Publicado no Tentáculo 


