
 

GaiaVille 
Skønhedens kilde 

 
Gaiaville er et levefællesskab, hvor sansen for skønhed og livets 
mysterium søges udtrykt i kreativ arkitektur og en inspireret livsstil. 

Gaiaville har som fundament at jorden er et levende væsen (Gaia) som 
udtrykker sit lys, skaberkraft og kærlighed gennem os. 

Gaiaville er en vision om et glædesfyldt liv hvor livets svære erfaringer 
gennem kunst og healing bliver forvandlet til visdom, kærlighed og 
handlekraft. 

 



 

Dansen mellem det maskuline og feminine 
Gaiaville er en del af et projekt som rummer tre kreative centre: 

• House of Beowulf: et erhvervscenter hvor åndelige entreprenører kan 
være med til at skabe arbejdspladser og økonomisk overskud. 

• Gaiaville: et levefællesskab bestående af ca. 25 boliger med fælleshus, 
smukke haver, delvis selvforsyning og økologisk livsstil.  

• Oberion – skolen for kreativ syntese: et center for åndelig udvikling, 
healing og åndsforskning. 

Disse tre kreative centre forankrer hhv. energierne for det maskuline (Faderen), 
det feminine (Moderen) og det kreative (Barnet). 

Gaiaville er således tænkt som et levefællesskab, hvor den feminine sans for 
skønhed og højtvibrerende energier kan få lov at stå i centrum for et kreativt og 
besjælet liv. 

Et ærligt og kreativt fællesskab 
Gaiaville er tænkt som et mikrokosmos, hvor de store udfordringer i verden 
omkring os bliver spejlet ind i et kreativt rum, der har en menneskelig skala – og 
derfor gør det muligt at handle. Vi hverken gemmer os for det som er svært 
eller skjuler vort lys under en skæppe. Det betyder bl.a. at: 

• Meditation, healing og lysarbejde er en afgørende del af livet i Gaiaville. 
• Frihed, sandhed og kærlighed er grundtonen i den måde vi møder livet og 

hinanden på. 
• Renhed i mad, luft, vand og vibrationer er højt prioriteret og elektronisk 

forurening minimeres. 
• Mænd og kvinder er skabt til at glæde hinanden, og i denne ånd søger vi at 

heale hinandens sår og nære glæden og kærligheden i hverdagen. 
• Penge er skaberkraft. Vi forholder os ærligt til penge og deres betydning 

for os hver især og i verden. Vi arbejder for at samfundet omkring os 
anerkender den åndelige virkelighed vi lever i. 



 

Det filosofiske fundament 
Gaiavilles tankemæssige fundament er en oplyst videnskabelighed med afsæt 
i at alt er forbundet i bevidstheden. Vores forståelse er, at jorden har været 
igennem en mørk rejse i årtusinder og nu går igennem en kosmisk opvågnen.  

Den åndelige forståelse, som ligger bag projektet, er bl.a. at: 

• Jorden er en kærlighedsplanet. Af denne grund er begærlivet her på jorden 
meget udfordrende og intenst.  

• Et kosmisk mørke forsøger i denne tid at besætte vore sind. Når denne 
onde indflydelse er overvundet vil det kosmiske lys, der frigøres på jorden 
få en positiv indflydelse der rækker langt ud i universet. 

• Fællesskaber som Gaiaville er en vigtig brik i healing af jorden fordi de gør 
det muligt, at få øje på vores eget mørke og træne i at skabe i kærlighedens 
ånd, sammen med mennesker vi stoler på. 

Penge og økonomi 
Penge er et ømtåleligt emne fordi de misbruges til at manipulere og slavebinde 
mennesker med. Men penge er skaberkraft og hvis vi ønsker at heale verden 
må vi også heale vores forhold til penge. I Gaiaville forholder vi os ærligt til 
penge og de udfordringer de rummer. Det betyder bl.a. at: 

• Boliger og byggegrunde findes i alle størrelser og prisklasser, så der er 
noget for enhver pengepung og livsstil.  

• Vi forsøger at arbejde realistisk med penge og investering, bl.a. for at 
heale samfundets modsætningsforhold mellem arbejdskraft og kapital. 

• Prisen for boliger ligner markedet, men du får mere værdi og skønhed for 
pengene. Der vil være mulighed for leje, eje eller en kombimodel. 

• Personer på overførselsindkomst arbejder på deltid for fællesskabet til 
gengæld for den ydelse de modtager fra det store fællesskab. 

• Fællesskabet arbejder på at skabe arbejdspladser, økonomisk overskud og 
kreative virksomheder så fællesskabets økonomi bliver god og 
selvbærende. 



 

  

Hverdagen i Gaiaville 
Vi holder af hverdagen. Men præcis hvordan den kommer til at se ud, afhænger 
af dig. Nogle af de elementer vi forestiller os er: 

• Det skal være smukt. Vi planlægger en kunstig sø, smukke haver, der er en 
stencirkel og kraftsteder og forhåbentlig skaber vi en masse kunst sammen. 

• Det skal være sjovt. Vi har en dejlig festsal med plads til musik og leg. 
• Det skal være nemt. Vi planlægger fællesspisninger i hverdagen for de som 

har lyst, så man kun behøver at lave mad en gang imellem. 
• Det skal være meningsfuldt. Vi planlægger at have vores egen TV station 

hvor vi vil lave debatprogrammer og være med til at ændre på samfundet. 
• Det skal være for både børn, voksne og familier. Der skal være boldbaner, 

legepladser, bålpladser, ritualpladser, køkkenhaver, dyr og meget andet. 

Hvor begynder jeg… 
Hvis du er interesseret i at være med, så meld dig ind i vores Facebook gruppe, 
eller send os en mail. Projektet er på vej igennem en lokalplanlægningsproces i 
2022 og forhåbentlig er vi klar til at bygge i 2023/24. Hvis du har penge og vil 
investere i et projekt med kæmpe friværdi og fornuftigt afkast så kontakt os. 
Tidlige investorer kan bl.a. komme i kø til de bedste byggegrunde.  

Gaiaville ligger i Odense: Åsum Bygade 18, 5240 Odense NØ 

www.Gaiaville.dk – info@Gaiaville.dk – Fb.com/groups/Gaiaville – 20323120 
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