
Robi Lavin, prispevek za konferenco zimski solsticij:

Moje sporočilo je sporočilo Zemlje. Imam nalogo delit to sporočilo. Predstavljam bistvo aktualnih 
razmer gledano z geomantično analizo in smernice za spremembe. 
Ukvarjam se z geomantijo. To je  vedenje o življenjski.energiji zemlje in holistična medicina za 
zdravje okolja in človeka. 
Pobuda za današnje srečanje je bila inspiracija iz strani Zemlje. Ko pride klic, mu sledimo.

Imamo izjemno priložnost da vstopimo v proces preobrazbe. Aktualno dogajanje je odraz prelomnice 
človeštva. Smo v prehodu, ki se v evoluciji zemlje odvija vedno ciklično. Prelomnice imajo vedno tudi
razpotja in preizkušnje. Vsebujejo izziv povezan z našo svobodno voljo, kako se usmerimo naprej, 
kako se prilagajamo in kako rešujemo zaplete, ki smo jih povzročili sami. Zunanje dogajanje velja 
ponotranjit v sebi. S tem prevzamemo odgovornost. Skupaj si je za izmenjat spoznanja, vizijo- na 
osnovi zaznave dogajanja- s pravo mero distance, kritičnega mišljenja, empatije do bolečine, ki je del 
vseh nas in razvijanja duhovnega spoznanja. Ta deluje pri združevanju vzroka in posledice. 

Duhovno delovanje združuje čas in prostor in zavest družbe z dušo bivanja zemlje. Ne ločuje, 
združuje. Sinteza je na splošno potencial, ki je za naše prihodnje izzive odločilni pogoj, da bomo 
napredovali. V spajanju dimenzij, skupaj, v združevanju strok, v zaobjemanju svetlih in senčnih plati 
nas in sveta in tudi v vzdrževanju ravnotežja in reševanju krize v skladu z naravnimi zakonitostmi. To 
so velike preizkušnje. So tudi velike priložnosti, da se končno posvetimo zdravljenju zastojev. Preveč 
smo drveli in pozabljali na odnose, notranje vrednote in na drobne trenutke zadovoljstva duše. 
To se odvija, ko počnemo tisto kar imamo radi.

Ukvarjam se s proučevanjem biopolja Zemlje, pomočjo pri reševanju krize s svetovanjem in seminarji 
in z izvajanjem geomantijskih projektov. Danes je geomantija postavljena v vlogo osveščanja pri 
zaobjemanju planetarnega dogajanja, lokalnega in osebnega. Vse je postalo izrazito prepleteno. 
Soočeni smo s dviganjem podzavesti na ravni civilizacije, imamo postavljeno ogledalo iz platforme 
okolja imenovane korona. Toda ta naboj je umetno negativiziran. Nosi v sebi senco človeštva, ki je 
kompleksna. Naša naloga je ozavestit kaj se dogaja iz več zornih kotov sistematično. S tem 
preraščamo skrajnosti, črno belo interpretacijo in pozunanjene analize. Obrnit se velja navznoter in ob 
vsej strokovnosti slediti glasu srca.



Poslanstvo našega zavoda Anima Mundi je v projektih, predavanjih in dogodkih združevat sektorje in 
uvajat novo paradigmo sonaravnega in celostnega ustvarjanja, v sodelovanju skupaj z zemljo. Z 
geomantijo ki je stara toliko kot človeštvo, uvajam znanja za zdravje iz tradicije. Hkrati delujem kot 
inovator pri novih pristopih s holističnim delom. Uvajamo holistično pomoč za ta čas. S seminarji, 
izobraževanji, posebnimi programi za reševanje krize in osebnim svetovanjem.

Nahajamo se v vrelišču korona dogajanja. Nič ne kaže da bo proces prešel v fazo olajšanja. Kot 
rečeno, smo v večplastnem procesu planetarnih sprememb zemlje in korona krize. Drugi val je sredi 
tega večplastnega procesa, tako v času kot prostoru. Pričakujemo lahko ponovno ponavljanje znanih 
motenj, saj lekcije ne predelujemo učinkovito. V prostoru je poleg strahu in skrbi prisoten močan 
naboj naveličanosti nad to napetostjo in želje, da se vse skupaj končno sprosti. Smo v nenaravni 
poziciji. Toda nujno velja ponotranjit in začet pri sebi živet na nov način v stiku z zemljo. Faktor 
odtrganosti civilizacije od zemlje je bazični problem. Zato predlagam da se postavimo v novo 
postavitev, ki je uglašena z evolucijo in ne dekadenco. Odločitev iti v spremembo in biti del nje je 
nosilna energija. 

Geomantično gledano smo v obdobju prehoda v nov ciklus. To je večplasten proces, ki traja leta. Lušči
se staro in poraja se novo. Prehodi so tudi boleči. Še posebej ko nismo v spremembi. V kolikor 
zapademo v inercijo, se stopnjuje opozorilo. Opozorila so del duhovne zavesti zemlje. Služijo temu, da
kažejo ogledalo in pomagajo s sporočili. Bolj kot se zanika sporočilo opozoril, bolj se stopnjuje zastoj,
dokler ne privede do bolezni. Bolezen je odraz prekinitve zavedanja kdo smo in kaj je naše poslanstvo.
Ta zakonitost velja za posameznika in civlizacijo. 

Sporočila Zemlje:

1.Ponovno se poveži z zemljo, zanesi se na svoj notranji glas srca. Zavestno pojdi v preobrazbo in z 
zaupanjem razrešuj strah. 

2. Senco človeštva, ki je v korona virusu, rešuj redno. Ima več plasti. Je tako zunaj kot tudi v tebi. Je 
del naše skupne zgodbe. Bistvo reševanja sence je odpravljanje lastnih nenaravnosti. Priključit se je 
treba na naravne zakonitosti. To je formula preobrazbe. Poiskat v sebi senčno plat, ki je povezana z 
umetnimi vedenji in delovanjem, ki smo ga dobili nase kot breme in razpustit. 

3. Začeti sodelovat na novo. Sodelovat z inteligenco Zemlje in v skupnosti. Odkrivat skrite resurse za 
zdravje v okolju in v sebi. 
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