Opazovanje biopolja Zemlje pri procesu preobrazb 2020 preseneča: kako se razkrivajo plasti po nekem smislu,
ki ga velja sprejeti z vsem srcem, kljub temu da je tako intenzivno in pretenciozno v menjavanju koordinat
bivalnih energij.
Karakter leta 2020 se sedaj docela razkriva, kako večplasten proces preobrazbe potencirano razvija svojo smer.
Ta naboj se je pravzaprav pripravljal že prej, sigurno že leta prej. Težava je da se pada v afekt potem ko že udari
sila manifestacije vzrokov. Zato se velja učiti na polju vzrokov in ne ponavljati iste zgodbe v novih valih
Prepoznavanje stanja v svetu z odprtimi očmi, ven iz projekcij splošne medijske zmede, je koristno bolj kot se
zdi na prvi pogled. Ker odpira ogledalo povratno nazaj kdo pravzaprav smo in kaj hočemo pri tem početju, kje so
meje in kje nove poti.
Korona opozarja kaj je že umrlo in kaj se rojeva na novo. Paziti velja da se ta dva pojma ne pomeša. Korona
konfuzija naj se spremeni v jasnost zavedanja.
Iz številnih primerov zadnje mesece, se da že postaviti prve ugotovitve zakaj so navzoča taka nihanja v
poslovanju in čustvovanju številnih podjetij, družin in organizacij. Nihanja so odraz globalnih in lokalnih
turbolenc, vezano na menjanje koordinat za novo obdobje. Koordinate korone so motnja, ki je senca tisti pravi
smeri sprememb. Izziv je spopasti se s senco in iti naprej.
Odločilni faktor v današnjih časih, ki so zagotovo zgodovinske prelomnice, je kako biti povezan z Zemljo in
naravo, samim sabo in svojim poslanstvom.
Trgajo se iz realnosti zastareli sistemi in prepričanja. Nastajajo nove vrednote in nova resničnost. V primeru
pravih odločitev, v skladu z novo resničnostjo Zemlje in okolja okrog nas, si odpiramo nove priložnosti za svoj
razvoj in preživetje. V osnovi se te nove poti dosegajo s skrbjo za svoje zdravje, domovanje in sodelovanje v
skupnosti. Nova izobraževanja geomantije iščejo posebnosti prehodov v času in prostoru, ki so nam skupna.
Zaznavanje razkrivanja plasti korone v biopolju Zemlje se nadaljuje. Večplasten proces kaže kako obsežna
zgodba nas še čaka.
Korona ne da mira in ga tudi ne bo na tak način družbene razpršenosti v spremembah. Kajti korona prav to
izkorišča, da je ekologija v eni smeri, ekonomija nad njo, vrednote v drugo smer, stanje zavesti pa nizko pod
pragom preboja. Veliko dela nas še čaka, pravi zdrava kmečka pamet in inteligenca rastlin, živali in dreves.
Koliko in h komu se bo korona spet vrnila je zoprno vprašanje, toda na mestu za te čase. Okoljska odgovornost
in osebne spremembe so na geomantijskih izobraževanjih prednostno posvečena planetarnim spremembam
Zemlje: kako aktivirati lastno osebno ekologijo- za dobro sebe in širše sinergije.

Aktualne razmere postavljajo veliko vprašanj pred posameznika, družbo in civlizacijo. Še posebej postavljajo
iskanja rešitev tisti, ki hočejo spremeniti svoje življenje, bivanje in delovanje.
Brez znanja in ustreznih veščin se je vedno tvegalo kako biti učinkovit, zdrav in prepričljiv s svojim delom. V
razmerah koronakrize je to tveganje nesprejemljivo. Potrebno se je načrtno posvetiti spremembi.
Stres je potrebno v teh časih na nov način odpravljati. Velja vključiti vse možne načine ki so na voljo in so
uporabni. Stres se po dosedanjih ugotovitvah korone nabira na vseh ravneh. Tudi globlje kot si sprva mislimo.
Tako skrbimo zase pri čiščenju energijskih smeti in vzdrževanju duhovne higiene.
Korona korekcija v programih sonaravnega učenja geomantije je nov pristop za aktualne razmere. V programih
krepitve zdravja v naravi in samospznavanja je vključen poglobljen pristop za osebne spremembe- v skladu s
planetarnimi spremembami, ki zajemajo nujnost po novem načinu življenja z Zemljo.
Terapija sodobnega časa je preprosto stopiti na tla, se povezati z naravo, opraviti zemljenje in reči dober dan
sosedu in bitjem Zemlje.
Učenje v naravi odpira obsežno polje interakcij sebe s svetom in zrcaljenja izkušenj s svetom narave in notranjim
svetom.
Holistična terapija se posveča pomenu spreminjanja posameznika, ki je res vpet v nove razmere zunanjih in
notranjih okoliščin. Obstajajo določeni pogoji, da lahko svoje življenje spremenimo. Vkolikor se jih ne upošteva,
prevladuje nevednost, naivnost in napačno odzivanje na številne negativne dejavnike zunaj in znotraj. To vedenje
je v razmerah krize, ki je priložnost-odločilni kompas.
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