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TEMELJI  PROJEKTA ODSTIRANJA ZNANJ PREDNIKOV   

 

Projekt Odstiranja znanj prednikov OZP je na podlagi geomantijskega vrednotenja 

potencialov vitalno energijskih danosti in dediščine Polzele izoblikoval inovativno turistično 

ponudbo zelenega turizma. Geomantijska raziskava se je izvedla neposredno na terenu, s 

sestavljanjem slike posameznih sestavin in potencialov Polzele v skupno ugotovitev o 

organizmu mesta. 

Geomantijska raziskava obravnava danosti življenjske energije Polzele, identificira 

markantna območja, ki izpričujejo identiteto, vitalnost in zdravje. Analiza prikaže obstoječe 

stanje prostora, kakovost grajenih in zelenih površin, predispozicije vitalno energijskih izvirov, 

antropogene vplive, razmere občutljivih območij in smernice za potrebe prostorskega 

načrtovanja. Odkritje navzočnosti blagodejnih bio energijskih virov je podlaga za izdelavo 

geo- turističnega zemljevida Polzele. Ovrednotenje njihove funkcije ter značaja pa izhodišče 

za oblikovanje izvirnega programa zelenega turizma.  

Projekt Odstiranja znanj prednikov ozavešča o danostih domačega lokalnega okolja, kar je 

bilo večinoma zanemarjeno ali neopaženo. To so danosti naravne, kulturne in duhovne 

dediščine in virov življenjske energije. Zanimivo je, da ko začnemo ceniti kvalitete, ki jih 

imamo doma, postanemo šele res zadovoljni.  
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Obravnavamo tematska področja narave, pokrajine, kulture in tradicije ter družbene klime. 

Združujemo stara znanja prednikov in sodobno ekološko znanost, da je prostor inteligenten 

in živ. Kot vsi kraji in pokrajine, je Polzela živ organizem, prežet z univerzalno energijo. 

Prostor je večplasten, poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivo 

prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. 

Geomantijski zemljevid prikazuje avtentično prepoznavnost Polzele. Polzela ima potencial 

s pohvalno privlačnostjo naravnih danosti in kulturne dediščine. Ponuja pomirjenost ob 

naravnih virih Savinje in parka Šenek ter poživljenost duha v centru kulturne dediščine gradu 

Komenda. Cerkve so praviloma postavljene na starih romarskih poteh. Umeščenost cerkev 

na energijskem omrežju okolja potrjuje pomen duhovne kvalitete, ki daje prostoru 

zaznamujočo pozitivno funkcijo. Sakralni prostori, kot so cerkve, obiskovalcu in turistu 

ponujajo vstop v presežno stanje zavesti duhovne samorefleksije. Posebej radoveden 

obiskovalec lahko v vsaki cerkvi sreča notranji impulz vseprežemajoče dobrote sočutja do 

življenja. 
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Zaokroženo območje Polzele vsebuje frekvenco Zemlje, ki jo z geomantijskimi meritvami 

kategoriziramo kot zelo dobro stabilizirano, brez posebej izraženih interferenc, ki so značilne 

za kaotična moderna mesta. 

Merodajno z metodologijo holistične medicine za zdravje okolja in izročilom prednikov, 

uvajamo krepitev zdravja v naravi. Za zagotavljanje standarda ekološke učinkovitosti, 

odsotnosti geopatskega stresa, identificiranja naravnih virov, varovanja okolja, reguliranje 

turizma in ozaveščanje ter mehko izobraževanje obiskovalcev  na obravnavanem projektnem 

prostoru. Jamčimo kakovosten, verodostojen in etičen pristop v uglašenosti z 

večdimenzionalnimi zakonitostmi okolja. Pristop izhaja iz naloge za katero je venomer 

poklican kompetentni raziskovalec, načrtovalec in odločevalec ter vsi kredibilni deležniki 

projekta. Nalogo definira vsakemu glas duše in poklicna opredeljenost v stremljenju k cilju 

trajnosti neposrednih učinkov in rezultatov dela. 

Geomantijski turizem  zaobjema vse štiri stebre trajnostnega razvoja turizma. Turistična 

ponudba je osnovana na platformi z upoštevanjem izvirnih danosti pokrajine. 

Reprezentativno krepi prepoznavnost izvirnega značaja prostora. Danosti območja Polzele 

so ugodne za razvoj geomantijskega zelenega turizma pod pogojem, da se za tovrsten 

program usposobi aktivno jedro domačinov, kot lokalnih izvajalcev ponudbe.  

Čas v katerem živimo je zelo kompleksen. Da lahko skupnost kvalitetno preživi je izziv slediti 

spremembam in hkrati ohranjati korenine. Spremembe generiramo sami. Ne le da plujemo v 

tokovih, ki prihajajo od zunaj. Seveda se je treba z njimi povezovati in usklajevati, toda 

ključno merilo je, da ohranjamo svojo identiteto, identiteto domačega okolja in na tej osnovi 

generiramo izvirne ideje za spremembe. 
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Čutenje narave nam je prirojeno. Toda zaradi stresnega načina življena so pri večini čutila 

oslabljena. Posledično se izgubljajo neverjetni potenciali, ki jih hrani življenje na tako 

imenovani bioenergijski ravni. Zaradi številnih sodobnih bolezni, izgorelosti in potrošniške 

odtujenosti od narave in dediščine, se poraja masovna potreba po ponovnem povezovanju z 

Zemljo. Povečuje se zanimanje za doživljajsko prebujanje in krepitev zdravja v naravi.  

Trendi geomantijskega zelenega turizma (geo-zelenega turizma) obiskovalcu ponujajo več 

kot konformistične počitnice ali izlet. Raziskovanje narave in kulturnega okolja obiskovalca 

bogati notranje. Razvijanje radovednosti  ob raziskovanju prostora spodbuja odpiranje 

notranjih čutil. Želja po ozaveščanju globljih dimenzij bivanja je gonilo življenja.  

Pot do sprememb bi bila za nas ljudi precej manj boleča, če bi se bili pripravljeni povezovati z 

Zemljo. Naši predniki, so poznali načine, s katerim so vzdrževali dialog z naravo, materjo 

življenja staro štiri milijarde let. Ponovno obujamo možnosti, kako gojiti ta eksistencialni stik 

in na njem temelječe sožitje. 

Imperativ podnebnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v 

odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Potrebujemo spremembo 

širše družbene in bivalne paradigme. Iz izčrpane industrijske, se poraja in uveljavlja celostna 

paradigma. Njen temelj predstavlja vzorčen model vzdržnega, trajnostnega, sonaravnega 

razvoja. 

Vznemirljivi časi napovedujejo veliko večji pomen inovativnih lokalnih skupnosti. Zato je čas, 

da predstavniki lokalnih skupnosti spodbujajo ustvarjalnost, zeleni kapital in odprtost do 

sprememb. Kulturna dediščina skup(nost)nega upravljanja z naravnimi viri omogoča nove 

poslovne priložnosti, kot sta zeleni turizem (Zelena shema trajnostnega turizma, Slovenja 

kot prva zelena destinacija na svetu).   

Razvoj turističnih dejavnosti je razvojna potreba občine Polzela. Zeleni turizem je speči 

potencial, ki za razcvet potrebuje vpetost in soustvarjanje z drugimi segmenti družbe. Izziv je 

izboljšati zavest ljudi o njihovih internih močeh, prednostih in njihovih vrednostih v širšem 

družbeno-gospodarskem okolju. 

Tudi Polzela je ekosistem, med elementi narave, družbe in kulture. Moja geomantična 

izkušnja raziskave Polzele je pozitivna, v parametrih splošne ocene okoljskih odtisov na 

ekološko zdravje. Tista območja, ki so naravovarstveno občutljiva, kažejo na globlje potrebe 

interdisciplinarnega angažiranja strok. Zavedati se velja, s pravo mero okoljske in družbene 

odgovornosti, da so določene točke in prostorske predispozicije odločilnega pomena za 

identiteto. Po drugi strani so navzoča okoljsko ranljiva območja. Tretira se jih enako kot rane 

v človeškem telesu. Potrebna je realna ocena stanja. Diagnostika prostora upošteva več 

dimenzij, geografsko, telesno-materialno, vitalno-energijsko, duševno in duhovno. 
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Doktrina geomantijske krepitve zdravja v naravi izhaja iz izročila sonaravne ljudske 

medicine, ki so jo uporabljali naši avtohtoni predniki. Narava je bila njihova lekarna. 

Poglobljen odnos do okolja ima korenine v izročilu romanj na svete kraje.   

Ko turist roma na takih energijskih območjih, se umiri in si okrepi energijsko stanje. Ko 

raziskuje in odkriva dediščino, mu to doživetje podpira del v njem, ki nosi življenjske 

vrednote. Med obiski energijskih točk za krepitev zdravja, mu ta obisk krepi del v njem, ki 

aktivira vire samozdravljenja.  

Pomen takih poglobljenih romanj je dvojni. Poleg pozitivnega doživetja se vzporedno okrepijo 

pozitivne lastnosti v nas, ki lahko pripomorejo k porajanju pomembnih odločitev. V odmiku od 

vsakodnevnih obveznosti, se zlijemo z globljim delom sebe, ki je povezan z naravo. V 

navdihu dobimo orientir kako naprej. 

Trendi na turističnem trgu kažejo, da danes zahtevni obiskovalci iščejo avtentična doživetja, 

ki jim dajejo priložnost, da se s krajem obiska povežejo na več ravneh – fizični, čustveni, 

izkustveni, družbeni, intelektualni in duhovni ravni. Gre za posebne trenutke, ki vzpostavljajo 

močne čustvene povezave in zapomljiva doživetja. 

Antropološko je dokazano, da sodobni človek vsakodnevno porablja veliko energije za 

določen vedenjski vzorec. Tovrstni dogodki doživetij lahko presenetljivo razbijejo rutino, 

človeka spravijo v vakum in v spremembo vzorca. Narava to spremembo podpira.  

Prostor nam ponuja možnosti, da z njim sodelujemo. Ker je živ organizem, ni sam zase, prav 

tako mesto Polzela. V sodelovanju se razvija poglobljeni turizem. Lahko rečemo, da so bila 

starodavna romanja prav tako oblika turizma. Ko obiskovalci poglobljeno spoznavajo prostor 

z odnosom spoštovanja, to krepi samozavest mesta in narave in vpliva pozitivno povratno 

nazaj na domačine.  

Dom in kraj v katerem živimo je osnovni poligon za ekološko zavedanje posameznika.  

Polzela se je dobro odzvala tako pri odpiranju svojih skrivnosti v geomantijski raziskavi in pri 

razodevanju svojih kvalitet za turistične programe. Praviloma se kraji z duhovno blokado 

težko odpirajo in je potrebno predhodno zdravljenje. V primeru Polzele tega ni bilo. 

Zavedanje je prvi korak. In doseganje kritične mase kolektivne odgovornosti posameznikov v 

lokalni skupnosti. To je še posebej značilno kot naloga LAS-ovega projekta.  

Turistični programi za stik z življenjsko energijo narave vključujejo spoznavanje novih znanj, 

čeprav so to pravzaprav opuščena in pozabljena stara znanja naših prednikov. Imenujemo 

jih znanja celostne geografije Zemlje, v podobnosti človeka z naravo. Organizem prostora, 

narave in Zemlje je prežet z organizmom človeka na vseh ravneh bivanja. Z vsemi elementi 

narave ima človek sorodne značilnosti, kot sorodnik. 

Obravnavamo univerzalne zakonitosti bivanja od pradavnine do danes. Tovrstno znanje velja  
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umeščati medsektorsko v vrtce, šole, izobraževalne ustanove, turistične organizacije in 

društva pod krovno podporo občin in Slovenske turistične organizacije.  

 

 

GEOMANTIJSKA ANALIZA POLZELE IN OCENA STANJA  

 

Polzela privlači s potencialom biopolja Zemlje na izvirnih geomantijskih območjih. Ima 

prepričljiv spekter energij za primerno distanco in odklop od motenj vsakodnevnih 

obremenitev, sprostitev, očiščenje, regeneracijo in inspiracijo. 

 

 

Polzela je v okolju spodnje Savinjske doline geografsko pozicionirana v danosti težišča. 

Povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline s Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino. Je 

sorazmerno enako obrnjena navzven in navznoter v svoje lokalno jedro. Križanje mikro in 

makro silnic okolja Polzele je v točki popka gradu Komenda.  Energijsko polje gradu 

Komenda zaobsega radialno območje do duhovne dominante Gore Oljke. Grad Komenda je 

geometrijsko središče starega jedra Polzele. Savinja je naravna žila povezovanja Polzele s 

širšo krajino.  

Prostor Polzele nima agresivnih vplivov iz zunanjega okolja. Ohranja svojo prijaznost, domačnost 

in kombinacijo posrečenega značaja skupka časovnih obdobij v arhitekturnem slogu.  
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Energijsko polje Polzele se vpenja v vodno telo Savinje, vrh Vimperk in park Šenek, 

osredinja na vzpetini gradu Komenda in razprši na naseljih Orova vas in Breg pri Polzeli. 

Zaokroži in zaključi se na zunanjem robu bivše tovarne nogavic, Podvina in zaledja Slatin.   

Naravna in kulturna krajina ni duhovno onesnažena. Območje Občine Polzela je razdeljeno 

na več krajinskih področij: gričevnato zaledje, gozdnato hribovje, višje gričevje, gričevno 

gozdno-kmetijsko podolje, južna gričevna pobočja, območje prevladujoče razpršene gradnje, 

ravninski svet Savinjske doline, ravninski svet ob Ložnici, aluvialna ravnica reke Savinje.  
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Za pokrajino Polzele je regionalna referenca duhovnega reda Gora oljka. S kanalom 

energijske linije je povezana z Gradom Komenda. 

 

 

 

Hrbet naravne in kulturne dediščine parka in graščine Šenek čez Gorice do gradu Komenda, 

predstavlja zaščito in stabilnost. Ta reliefna predispozicija Polzeli daje postavnost. 
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Grad Komenda je na središču energijskega omrežja Polzele. V energijskem polju okolja 

Polzele je pozicioniran v središčnem izvoru energijskih linij. Vzpostavlja stik s spominom 

prednikov. Je osrednja lokacija v Polzeli, stoji na območju elementa ognja, ki je značilen kot  

prenašalec sreče in navdihovanja. Omogoča obstoj svete razsežnosti življenja. Simbolno se ga 

zazna kot velik plamen svetlobnega stebra. Polzeli daje svetlobo optimizma in duhovne jasnosti. 

Starodavni načrtovalci so takemu kraju rekli omphalos (popek sveta) ali središče sveta.  
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Antični lev iz pohorskega marmorja, postavljen na stopniščno ograjo ob glavnem vhodu, 

prevaja v prostor informacije junaštva in poguma. Sadove dela dviga proti nebu. Grad 

Komenda je s svojimi vsebinami v aktivni funkciji stavbe kulturne dediščine za razvoj mesta. 
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Kapelica pri gradu Komenda  blagoslavlja prostor. Je duhovna točka miru. Pomirja 

prostorske silnice. Skupaj s kapelicama pri kulturnem domu, pri pokopališču in Jakčevo 

kapelico graščine Šenek dopolnjujoče ustvarja mrežo dveh eteričnih trikotnikov. Prostoru 

daje duhovni red zaščite pred človekovo egoistično samovoljo. Simbol očesa na kapelici 

oddaja pomen da nismo sami, temveč povezani z duhovno podporo. 

Sakralna postavitev cerkve in kapelic znotraj mestne strukture vsebuje ritem duhovnih 

impulzov, ki nevtralizirajo ekstremne pojave. Skupaj ustvarijo fiksno duhovno stabilnost. Po 

osi glavne ceste se vpne v trdnost dediščine Komende in Šeneka. Cerkev sv. Marjete daje 

sakralni ovoj stavbi občine, kapelica pa Kulturnemu domu. 

Karakter kraja je tradicionalen v kombinaciji z relativno neusklajeno novodobno pozidavo 

obrobnih naselij, ki predstavljajo dodatno osebnost primarni identiteti starega jedra Polzele. 

Svoj obraz kaže v osrednjem delu, kjer je kulturni dom. 

Tipologija pozidave določa običajno polarizacijo na stari del in novogradnje naselij. Severni 

del je okrepljen, južni pri industrijskih objektih Garanta ranjen. Ravnotežnostna točka med 

severnim in južnim delom mesta je za cerkvijo sv. Marjete. 

Čebelarski dom je na centru vdiha. Izdih je na območju kapelice ob poti k pokopališču. 

Center vdiha je odprt, toda obseg se mu je zmanjšal zaradi pozidave obeh sosednjih hiš, 

zgoraj in spodaj. Gorice so v naravni vlogi izmenjav med gradom Komenda in parkom 

Šenek. Toda pretok se je za 50% oslabil, ker se je z gradnjo zaprl. 
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Parkirišče pri gradu Komenda je trebušna žleza organizma v vlogi za javno funkcijo. Radius 

vpliva sega do cerkve. Območje parkirišča gradu Komenda in zasebne hiše ob parkirišču je 

področje kontrole za Polzelo. Lokacija z zasebno hišo je na točki moči, inverzno zarotirana 

vase. Zajema energijo širšega prostora vase. Predstavlja umetni trebuh.  

Sodobni blok Malteški dvori v centru je umaknjeno izoliran od starega jedra. Postavljen na 

diagonalni hrbtenici linije od parka Šenek napram cerkvi sv. Marjete. Točko hrbtenice 

univerzalnosti Polzele oslabi. Ojača individualno vzdušje. V prostor centra mesta vnaša nov 

koncept zasnove. Ne deluje pretirano preglasitveno napram obstoječi mestni strukturi.  

Na območju Slatin, v zaledju Polzele, je kvalitetna naravna in kulturna krajina potencial za 

ekološko vas enostavne naravne gradnje. Geološka značilnost zemljišča Slatin ima navzoče 

vodne izvire. Lokacija je občutljiva za grobe gradbene posege.  

Savinja je vodilna vodna žila pokrajine. Energijsko vodno telo Savinje je v kakovosti ocenjeno 

s 70% zdravja. Kljub regulacijam v preteklosti, je reka znotraj korita v veliki meri ohranila 

svojo dinamiko. S Pravilnikom vlade RS o določitvi in varstvu naravnih vrednot (2004) je kot 

naravna vrednota opredeljen celoten tok reke Savinje. Varovalni pas energijskega korita 

Savinje je 15 – 20 m. Pešpot ob Savinji je skriti zeleni potencial, neizkoriščen in obremenjen.  
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Območje ob Savinji 

 

Značilnosti prostorskega krajinskega stanja območja ob Savinji v segmentu slabosti so: 

razpršena, arhitekturno heterogena gradnja v poplavnem pasu reke, divje gramoznice, 

koncentracija industrijskih objektov: Garant, ranljivost ekološko pomembnega območja 

Savinje na izpostavljenih točkah. Raznolika, tudi stihijska, nova arhitektura brez upoštevanja 

stavbne tradicije vsaj v proporcih. Energijsko je tok deloma nepovezan s Polzelo. 

 

 

 

Lokacija južnega dela Polzele ima velike prostorske možnosti, vendar tudi številne omejitve 

(poplavnost, območje intenzivnega kmetijstva, območje Nature 2000), ki jih je pri podrobnem 

načrtovanju potrebno upoštevati. 

Področje industrijske cone Garant je v zastoju. Bivša tovarna nogavic ima pozitivno 

postavitev objekta na kreativnem centru. Psihološko je pretežno v stanju potlačenega šoka. 

Stanje na poslovni ravni je potisnjeno v podzavest. 

Planetarne spremembe vstopajo v Polzelo na glavnem trgu. Sporočajo naj se ne pretrga stik 

med starejšo in novo generacijo. Ustvarjajo se medgeneracijski prehodi. Dodatni sloj 

planetarnih sprememb je navzoč na področju pljuč na travniku za občino. Energija mesta ni 

dovolj ozemljena v dohajanju globalnih preobratov v družbi. Okno v svet je premalo odprto v 

zavedanju dejanskega dogajanja.  

Mentaliteta kraja je dovzetna za nove razvojne trende na splošni ravni. Globlje jedro lokalne 

skupnosti potrebuje nov generacijski prehod k ponovnemu varovanju tradicije in izročila 

prednikov. 
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Diagnosticirano iz zemljevida in terena, se branje prostora Polzele lahko izvede nazorno in 

logično pri oblikovanju končnega sklepa. Težko bi se našlo točko v prostoru, ki bi z 

modernimi slepili vdrla v Polzelo na časovno-prostorski premici razvoja mesta do leta 2019. 

Kvečjemu se odkrije točko, ki nezavedno odraža naivnost pred negativnimi globalnimi vplivi. 

V aktualnih družbenih razmerah potrebuje prostor Polzele dodatno zaščito. 

Seštevek vseh ključnih prostorskih lokacij Polzele, pozitivnih in negativnih, daje končno 

oceno dobro. 

 

ORGANIZEM OKOLJA POLZELE 

V telesu okolja Polzele so prostorske enote mikro lokacij v vlogi organov nazorno berljive. V 

zaokroženem mestnem območju so karakteristična ozemlja geografsko razporejena v celoto 

okoljskega organizma. Skupaj solidno delujejo kot sistem, v medsebojni pogojenosti z 

drugimi komponentami okolja.  

 

 

 

- Vimperk, cerkev sv. Nikolaj: glava - kozmični vir – vizija, povezave z nebom. 

- Podvin: živčni sistem, mali možgani. 

- Območje med Vimperkom in Polzelo - odgovornost v skladu z duhovnim redom. 

- Grad Komenda: popek - moč, geometrijsko središče starega jedra. 

- Gorice: trebuh, kontrola. 
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- Čebelarski dom: dihalni sistem. 

- Slatine: ženski pol, izviri vode. 

- Park Šenek: hrbet, ozemljitev.  

- Cerkev sv. Marjete: srce - univerzalna ljubezen. 

- Kulturni dom in trg: obraz.  

- Breg pri Polzeli in Orova vas: ščitnica.  

- Graščina Novi Klošter: podzavest. 

- Lokacija bivše tovarne nogavic: kreativni center. 

- Reka Savinja: pokrajinska žila – blagostanje. 

- Pešpot ob Savinji: koža, imunski sistem. 

- Območje ob Savinji, Garant: toplice, izvir vode –– ledvice, sproščenost, vitalnost. 

 

Prostorski organizem Polzele je zaokrožen po naravni konfiguraciji terena. Preko 

energijskega omrežja je del širšega organizma Savinjske regije. 

 

 

 

Geomantija opredeljuje analizo stanja, presojo negativnih vplivov na naravno, grajeno in 

družbeno okolje ter dovzetnost in pripravljenost sektorjev lokalne skupnosti za pozitivne 

spremembe. Vzpostavlja regulator za dopustne trende v turizmu, urbanizmu in prisotnih 

razvojnih scenarijih. Daje usmeritve za uravnotežen trajnosten prostorski razvoj. Vključuje 

energijske naravne vire. Prizadeva si za zmanjšanje pritiskov v prostoru in oživljanje biopolja 

Zemlje. Nagovarja na premagovanje zaostalosti in ovir za doseganje ravni zdravja 

ekosistema narave in človeka.  

Iz analize energijskih parametrov okolja, se dosega rezultat realne obravnave vzrokov in 

posledic. Omogoča okoljsko odgovoren, etičen in sistemski pristop ozaveščanja celotne slike 

in situacije stanja v prostoru. Kriteriji so enotni s Strategijo trajnostne rasti slovenskega  
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turizma 2017–2021 in trajnostnim urbanizmom razvitih dežel EU.  

Pregled stanja na podlagi energijskih karakteristik spaja starodavno znanje prednikov in 

standarde celostne ekologije. Razkrije se diagnoza biopolja Zemlje na obravnavanem 

projektnem območju.  

 

 

RANLJIVA OBMOČJA  

 

Identificirani sta 2 točki s svojim nosilnim potencialom Polzele in pomembnim položajem v 

energijskem omrežju okolja, ki imata anomalije z vplivi na zdravje in poslabšano vitalno 

zmogljivostjo. Odražata odstopanja od doseganja navedenih standardov. To sta točka ledvic 

ob Garantu ob pešpoti ob Savinji in točka grla ob glavni cesti v vozlišču krajinskega koridorja, 

kjer je objekt picerije As. Točka ledvic, ki je na območju ob toplih izvirih vode je pomemben 

zdravilni resurs prostora. Ima pa navzoč pritisk na okolje zaradi sporne postavitve objekta 

Garant.  

L E D V I C A  O R G A N I Z M A  K R A J A  

Ledvica ob pešpoti Savinje. Industrijski objekt Garant zadržuje pretok elementa vode v 

Polzelo. Na organizem okolja Polzele vpliva z zaviranjem potenciala sproščenosti in vitalne 

vodne kvalitete umirjenosti. Predstavlja filter med zelenim potencialom Savinje in življenjskim 

prostorom Polzele. Zadržuje prostost pretokov organa ledvic. Postavljen preblizu meje 

energijskega korita Savinje. Povzroča zapiralno akumuliranje vodnega etra. Preureditev tega 

prostora z novo načrtovalsko zasnovo skladnega upoštevanja zelene in grajene površine bo 

dal nov razvojni doprinos pri preobrazbi zastarelih in disharmoničnih okoljskih elementov 

prijaznejše do narave in ljudi. Ker lokacija reflektira krč sproščenosti Polzele, velja prostor 

transformirati za dobro počutje stanovalcev in obiskovalcev. 

 

Lokacija industrijske cone Garant kaže karakteristike razvrednotenega območja. Zaradi 

neprimernega posega ima znižano okoljsko, vitalno-energijsko in vizualno vrednost. 

Potrebna je prenove. Gradnja na področju neposredno ob reki, na tej lokaciji ni dopustna. 

Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven območij, 

kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem 

zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. 

Ključen izziv je oživitev zelenega sistema Savinje. Vse ureditve ob Savinji in Strugi naj se 

načrtujejo tako, da se vzpostavlja čim večji energijski stik naselja in reke (ohranjanje 

obstoječih zelenih površin, vzpostavljanje novih zelenih površin ob vodi). 
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D A L J N O V O D I  

Preko ozemlja Občine Polzela potekajo številni visokonapetostni daljnovodi. Daljnovodi v 

naselju slabšajo bivalno kvaliteto individualnih hiš, ki so postavljene v neposredni bližini. Kot 

so hiše v Cvetlični ulici, Poljski cesti in Orovi vasi. 

Daljnovod DV 1 x 220 kV Beričevo–Podlog žarči 40m oddaljen pas elektromagnetnega 

sevanja na vsako stran daljnovoda. Daljnovod DV 1 x 400 kV Beričevo–Podlog žarči 80m 

oddaljen pas elektromagnetnega sevanja na vsako stran daljnovoda. Pri razvoju energetskih 

sistemov naj se upošteva načela varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja 

kakovosti prostora. Praviloma se v teh neposredno sevalno obremenjenih conah ne postavlja 

bivalnih hiš. Tehnično je sevalna moč primerljiva z električno močjo. Negativno polje pod 

daljnovodom povzroča nervozo, živčnost, stres. 

Deloma slabijo dihalno kvaliteto med Polzelo in Šempetrom. Specifični izziv je obravnava 

vpliva elektromagnetnega sevanja daljnovoda na zdravje stanovalcev in določitev mejnih 

vrednosti.  

Hiše izpostavljene elektromagnetnemu sevanju potrebujejo realno analizo parametrov vpliva 

na zdravje. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na območjih kulturne 

dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. 

Upoštevati velja uredbo Vlade Republike Slovenije o elektromagnetnem sevanju v naravnem 

in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Določa največje dovoljene ravni EMS. 

Potreben je učinkovit sistem informiranja o vplivih EMS med stroko, vladnimi službam in 

javnostjo. 
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Š Č I T N I C A  

Picerija As je neugodno postavljena na zavojnem vstopnem prostoru ust v Polzelo. Na 

tem območju se zgoščeno mešajo pretoki ceste, krajinske energijske osi z Gore Oljke 

napram gradu Komenda in cirkulacije energijskega polja z Vimperka do okolja Polzele. 

Navzoč je ravnotežnostni center makro in mikro okolja. Ta točka reflektira inverzno 

komunikacijsko karakteristiko Polzele. Izziv je, kako absorbirati pozitivne danosti krajine v 

pravem razmerju z zaščito pred negativnimi zunanjimi vplivi. Picerija As je na lokaciji javnega 

pomena (za širšo okoljsko odgovorno vsebino). Namembnost takega objekta naj bo za širše 

javno dobro.  

 

O C E N A  Z A S N O V E  V P L I V A  H C  3 R O  

Hitra cesta tretje razvojne osi bi po predvidenem načrtu povzročila nov umetni koridor v 

prostoru. Razbira se zaznamovani ekološko moteč vpliv verižne reakcije ekstenzivnega 

posega ceste po trasi okolja spodnje Savinjske doline. Take vrste poseg v prostor pomeni 

neposredno poseganje v vitalno-energijske strukture pokrajine, poleg spremembe podobe in 

rabe prostora. Prevladujoče udarno bi prizadela živčni sistem Polzele v navezi z Vimperkom 

in Goro Oljko ter kožo odpornosti. Taka energijska motnja močno preoblikuje značaj 

pokrajine. Karakterji izpostavljenih mikro lokacij na tej trasi se zatre. Sicer nova prometna 

pridobitev povezave z regijo povzroči temno plat v okolju. 

Ranljiva območja determinirajo karakter kraja. Polzela potrebuje nov zeleni potencial 

urejenega in varovanega okolja. Karakter Polzele se spreminja. Da dobi docela novo podobo 

v skladu z novim življenjskim obdobjem, na osnovi spoštovanja tradicije in upoštevanja 



21 
 

trajnostnih meril urejanja, velja primerno prisluhniti stroki, zdravi kmečki pameti prebivalcev in 

pametni strategiji odločevalcev. 
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Pri prostorskem načrtovanju naselij velja varovati podobo, merilo in krajinski okvir, predvideti 

geomantijsko zdravljenje ranljivih in razvrednotenih energijskih območij in ustvarjati 

arhitekturno in krajinsko prepoznavnost v sožitju z obstoječimi duhovno-energijskimi 

kakovostmi prostora. 

 

 

4 ELEMENTI KOT NOSILNI POTENCIALI  POLZELE 

 

 

 

Posebnost Polzele so prepoznavna blagodejna bioenergijska območja 4 elementov.  

To so genetski tipi danosti Polzele in geomantijske naravne vrednote zdravilne kapacitete.  

- Element zemlja je v parku Šenek.  

- Element voda ob pešpoti ob Savinji.  

- Element ogenj je grad Komenda.  

- Element zrak je cerkev sv. Marjete.  

 

V razpoložljivem urbanem območju Polzele predstavljajo edinstveno predispozicijo četverne 

razmestitve posebnih naravnih sestavin in turistično privlačnost teh delov krajine. 

Predstavljajo prednostni potencial geološke, geografske, biološke in bioenergijske vrednosti, 

ki je primarnega pomena za krepitev zdravja okolja in človeka. V Polzeli so postavljene 
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medsebojno usklajeno z naravno in kulturno dediščino. So relevantni prostorski atribut za 

geo-zeleni turizem.  

Prvenstveno izstopa njihova poudarjena zmogljivost zeleno zdravilnega posredniškega 

krogotoka med ekosistemom narave in počutjem človeka. Tovrstne bioenergijske točke imajo  

status napajanja in samoobnavljanja Zemlje in človeka. Delujejo v prepletu z vidnimi in 

nevidnimi ravnmi biosfere. Blagodejna prepričljivost točk 4 elementov je značilen potencial 

združevanja tradicije in sodobnih sonaravnih programov razvoja naravne in kulturne 

dediščine.  

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

Točke 4 elementov so bazični bioenergijski temelj prostorskih nosilcev trajnostnega razvoja 

in temeljna geometrijska matrika avtentičnega karakterja in identitete Polzele. 
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Kvalitete nosilnih lokacij 4 elementov Polzele so: 

Element zemlja - park Šenek: stabilnost, varnost, počelo stvarjenja, ozemljenost. 

Element ogenj - grad Komenda: osredinjenost in moč, ustvarjalnost, spomin prednikov, 

inspirativnost. 

Element zrak cerkev - sv. Marjete: uravnoteženost, univerzalna ljubezen, duhovni uvidi, 

imaginacija. 

Element voda - pešpot ob Savinji: umirjenost, vitalnost, pretok blagostanja, sproščenost. 

 

 

 

Park Šenek - element zemlja: 4 energijske točke.   

Prva je centralna točka ozemljitve energijskega organizma, na vzpetini nad rdečelistno 

bukvijo. Z njo se povežemo s trtico Polzele.  

Druga je za graščino Šenek, to je zdravilna zemeljska točka regeneracije, daje ozemljitev in 

stabilnost.  

Tretja je v gozdu ob sprehajalni poti, to je druga zdravilna zemeljska točka. Krepi hrbtenično 

kvaliteto. Po starem imenovana jama.  

Četrta je v stranskem marginalnem nedotaknjenem delu gozda parka Šenek. To je mitični gaj 

elementarnih bitij gozda. Inteligenca narave okolje oskrbuje z globljo zavestjo stika z naravo. 
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Pešpot ob Savinji - element voda: 7 energijskih točk.  

Predstavlja kožo in imunski sistem organizma Polzele. Na tem področju med pešpotjo in 

Savinjo je 7 zdravilnih točk za krepitev imunskega sistema, sproščenost in notranji mir. 

Izvorna točka so ledvice. 

 

 

 

Grad Komenda - element ogenj:  

Je osrednja točka moči in osredinjenosti. Danost za pridobivanje navdihov in sporočil 

kulturne dediščine in spomina prednikov. 

 

Cerkev sv. Marjete - element zrak:  

Za duhovno samorefleksijo in imaginacijo. 

 

Vimperk predstavlja peti element eter.  

Dopolnjuje kvalitete štirih elementov. Zaobjema danosti štirih elementov iz višje ravni. Ima 

kvaliteto spodbujanja vizij.  
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GEOMANTIJSKI  ZELENI TURIZEM  

 

Geomantijsko zeleno doživetje temelji na lokalni identiteti. Je zvesto naravi, kulturi in 

ljudem območja. Z zgodbo podpira identiteto lokalne skupnosti in turistične ponudbe.   

Nudi pristno, originalno izkušnjo. Ne kopira in prevzema doživetij od drugod.  Ima izraženo 

doživljajsko noto.  

 

 

 

Geo-zeleno doživetje je celostno doživetje naravne in kulturne dediščine in duhovnih počel 

pokrajine poznano kot tradicionalna naravna terapija, posodobljeno romanje na svete kraje in 

sonaravni selfness sodelovanja z Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo. Obiskovalca 

nagovarja celostno. Ne zgolj na funkcionalni, ampak tudi na duševni, vitalni in izkustveni 

ravni. Obiskovalcu nudi občutek individualnosti in hkrati univerzalnosti poenotenja s kvaliteto 

kraja.  

Zaradi poglobljene izkustvene note in avtentičnega angažiranja ljudi, doživetje ustvarja geo- 

zeleno dodano vrednost. Nagovarja preprostega in zahtevnega obiskovalca. 

Programi geomantijskega zelenega turizma se uporabljajo interaktivno dvosmerno. Za 

spodbujanje človekove povezanosti z naravo in kulturo ter krepitev zdravja ter za negovanje 

krajevne identitete in avtentičnosti. 
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Negovanje pozitivnih kvalitet sobivanja z naravo in dediščino obiskovalca nagradi s krepitvijo 

dobrega v sebi in skupnosti, z doživetjem ki je del krogotoka Zemlje in namenjen 

enakovredno vsem.  

Povezava s prostorom je potrebna tako kot z internetom, bi rekli v sodobnem času, da se 

priklopimo. Take kot so misli in pozornost, taka je energija in tja steče. Usklajenost telesnih 

gibov s smerjo pretoka energije je osnova. Povezavo s prostorom se ustvari, da se 

poenostavi svoje miselne funkcije in to stanje poglablja z ljubeznijo. 
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Energijske točke so edinstvena danost naravnega okolja Polzele. Obisk na teh točkah naj 

se izvaja v krogotoku izmenjave dajanja in prejemanja za skupni razvoj človeka, okolja, 

narave in Zemlje.  

V duhovnem razumevanju delovanja energijskih točk - v živem organizmu Zemlje - velja 

predstaviti prvenstveno njihovo bioenergijsko funkcijo izvirov življenjske sile. Z obiskom 

energijskih točk človek dobi tisto kar potrebuje. Nič več in nič manj. Zahvala je po tradiciji kot 

molitev.  

 

 

Dobrobiti doživetja ob poglobljenem obisku točk so izboljšanje počutja in stika z Zemljo. 

Učinek delovanja točk je individualen. V geomantijskem turizmu se ne poslužujemo tehničnih 

napotkov. Narava je res človekova lekarna. Ozdravitve se z obiskom navzočih energijskih 

točk - v primerih odprtosti obiskovalca - zgodijo kot proces preobrazbe, s spremembami med 

telesnim, duhovnim, duševnim in energijskim počutjem. Aktiviran proces pozitivne 

preobrazbe, ki ga obiskovalec prejme kot dar, velja hvaležno (kot po izročilu prednikov) 

umestiti v svoje življenje za dobro skrbi zase in okolja, kjer živimo. Zdravje se izboljša, kadar 

spremenimo pogled nase in na svet, naravo in Zemljo, ko se spet povežemo z naravnimi viri, 

osvobodimo negativnih vedenjskih vzorcev in okrepimo svojo vlogo v skupnosti. Zdravje je 

krogotok dobrin v dajanju in prejemanju. 

Energijske točke imajo specifičen značaj in vitalnost. Obiskovalce se predhodno seznani, da 

se lahko s pravilnim razumevanjem in dopustnim odnosom učinkovito zavestno odprejo v 

dajalno prejemajoči krogotok z naravnimi tokovi Polzele in tako funkcionalno uskladijo z 

blagodejnostmi obiskane točke. 
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Geomantijska krepitev zdravja v naravi je naravna terapija. Spodbuja samozdravljenje. 

Deluje podobno kot pri homeopatiji. V poglobljenem in sproščenem stiku z naravo se telesu 

dajo določene pozitivne informacije, da se izgubljene vitalne funkcije ponovno vzpostavijo. 

Za uspešno doživljanje danosti naravnih energij, naravne in kulturne dediščine, je potrebno 

izpolnjevati 4 temeljne pogoje.  

1. Odkrit odnos do sebe, sveta in narave. 

2. Prepuščanje svojim občutkom in razpoloženju na pristen način, brez ločevanja na notranje 

vtise v sebi in zunanje vtise iz okolja.  

3. Negovanje poenotenega odnosa s sabo, naravo, Zemljo in dediščino. 

4. Razvijanje intuicije in celostnega pristopa.   

Želja globlje spoznati sebe in okolje je motiv za osebno in duhovno rast.  

 

Na izobraževanju za domačine smo se posvečali oblikovanju turističnih programov, na 

temelju razvijanja senzibilnosti in ustvarjalnosti. Osnova je čuječe opazovanje okolja in 

sebe. Pokrajino se interpretira v zrcalu lastnega telesa. Človek uteleša holografsko podobo 

Zemljine celote. Življenjski procesi v naravi ustrezajo številnim funkcijam človeških organov. 

Človeško telo je zemljevid. 

Vsaka situacija ima svoj odziv v telesu, negativna, stresna ali pozitivna, zdravilna.  
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Telesno čutenje je bazična zaznava okolja. Vodilo je vadba prožnega zaznavanja Zemlje z 

vsemi čutili : čutim, čustvujem, mislim, ljubim, slišim, vidim in vem.  

Zemlja je živo in inteligentno bitje. Je kot gigantski računalnik v planetarnem telesu, natančno 

delujoč v vsaki pokrajini. Ima svoj sistem samoregulacije biopolja. Na subtilni ravni bivanja 

smo vsi soodvisno živ organizem. Tako kot smo naravnani, tako se odziva do nas zavest 

Zemlje. Učimo se okoljsko odgovornega razmišljanja, čutenja in delovanja, z zavedanjem 

posledic svojih prepričanj. Razmere doma in v svetu prevzemamo kot del skupne 

odgovornosti. Iščemo načine za prispevanje k preobrazbi Zemlje, kot celostni ekologiji, ki  

temelji na osebni ekologiji posameznika. Ponovno se povezujemo z naravo in obujamo 

čutenje do naravnih procesov, ki predstavljajo bistvo eksistence. Do bodočih turistov 

ponujamo doživetje, ki je vzgojno, izobraževalno, spoštljivo do prednikov in dediščine, 

kulturno raznoliko in vitalno izkustveno. 

Vaje poglabljajo medsebojni odnos človeka z naravo in vseprisotnimi vitalnimi kvalitetami 

krajine. Navdahnjene so neposredno iz pokrajine Polzele, na osnovi univerzalne govorice 

naravnih vzorcev skupne eksistence zdravja človeka z Zemljo. Delujejo obojestransko. Za 

izboljšanje zdravja in samozavedanja povezanosti človeka s počelom prvinskega okolja ter 

za podporo značaja danemu projektnemu prostoru. Z dajanjem sebi daješ naravi. In obratno. 

Vzpostavlja se standard integracije sebe z naravo. Zdravje ni le odsotnost bolezni, temveč 

celosten odnos z duhovnimi in telesnimi ravnmi bivanja.  

 

 

 

Učinek geomantijskih vaj je uskladitev duševne, duhovne, energijske in telesne ravni 

človeka in narave. Značilne psihosomatske simptomatike človeka se v stiku z vitalnimi viri 

energijskih točk pričenjajo sproščati v prežemanju z naravnimi kvalitetami okolja. V resonanci 
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z zdravilnimi resursi energijske točke se inducirajo pozitivni odzivi biokemičnih procesov 

človeka. Pri obiskovalcu pride do efekta ponovnega pristno pozitivnega doživljanja sebe, 

sveta in okolja. Vključujoča romarska dimenzija takega turizma v obiskovalcu zrcali njegove 

duhovne kvalitete. 

S programi geomantijskega zelenega turizma se točke uporabljajo dvosmerno. Za 

spodbujanje človekove povezanosti z naravo in krepitev zdravja ter za negovanje krajevne 

identitete in avtentičnosti. 

 

 

Kako izvajamo vaje 

Vaje predstavljajo kombinacijo gibov telesa in imaginacije. Izvajajo se kot vrsta meditacije v 

gibanju namenjene sodelovanju z Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo. V uvodnem 

delu obiskovalec vzpostavi odnos do prostora kot do živega organizma, ki z njim komunicira. 

Dovoli si biti v krogotoku prejemanja in dajanja z naravo. Izkušnjo krepitve zdravja na 

naravnih energijskih virih naj spoštuje kot dar narave. 

 

Vaje se izvajajo preprosto, z doživljanjem povezanosti s prostorom in sabo. S telesnimi gibi, 

dihanjem in krepitvijo zavedanja izvirne kvalitete prostora, ki se izmenjuje z obiskovalcem. 
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Vaja na točki ozemljitve se izvaja, da se s pozornostjo požene korenine v zemljo, sprosti 

napetosti in se napolni z energijo kraja. Izvaja se z osredotočanjem  stika s prostorom, s 

posvetilom dialoga s parkom Šenek in zavedanjem točke kot energijskim magnetom pod 

zemljo. Na začetku in koncu se uglasimo s krogom na hrbtni strani obeh dlani, ki ga s 

kazalcem nasprotne roke drgnemo po dlani v obe smeri.  

 

Vaja na hrbtenični točki se izvaja z gibi in dihanjem na področju rok in hrbtenice, z 

imaginacijo sproščanja osebne psihične »prtljage« v zemljo, s prizemljevanjem vsebine 

hrepenenj, z vajo ravnotežja in nošenja svojih energij življenja. Na začetku in koncu se 

uglasimo z drgnjenjem hrbta dlani rok. 

 

V gaju elementarnih bitij izvajamo vaje na obrazu in ušesih, z gibi izrisovanja spirale v 

prostor. V imaginaciji odstranimo sloj maske z obraza, ki jo vsi nezavedno nosimo za igranje 

številnih vlog, da se osvobodi pristnost. Z imaginacijo pladnja srca, v enosti z gozdom 

prisluhnemo sporočilu. Vživimo se v čas, ko je tukaj bilo svetišče v naravi, kot z vrtenjem 

filma. Prisluhnemo vtisu, kako se kraj predstavi. Na začetku in koncu se uglasimo z 

drgnenjem členkov dlani rok. 

 

Na točki ledvic ob Savinji začutimo vodo v sebi in vodo Savinje. Z gibi rok se povežemo z 

vodo, negujemo svoje energijsko polje. Prepustimo se ritmu in vtisu čiščenja in polnjenja. Z 

dihanjem v ledvicah in mehurju si predstavljamo širjenje in krčenje.  
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Na gradu Komenda se izvaja vaja krepitve moči v krogu v vse smeri, priklon prednikom na 

vse štiri smeri neba in ob stavbi gradu. Predstavljamo si sonce v popku z žarki v svet in 

povezavo z zvezdami, hribi, vodo, okoljem in svojim domom. V imaginaciji si predstavljamo 

vsebine gradu kot spomin prednikov. Prisluhnemo instrumentu ki igra. Na začetku in koncu 

se uglasimo z ritmom stisnjenih pesti in razklenjenih dlani. Obujamo izgubljene vrednote 

naših prednikov. Kot sporoča spomin gradu Komenda. Živeti v skladu z vestjo, delovati za 

dušo skupnosti, praznovati in gojiti posvečena dejanja.  

 

 

 

Cerkev sv. Marjete ponuja svojo sakralno kvaliteto za duhovni doprinos k doživetju 

obiskovalca. Prostoru se odpremo z dinamičnim gibanjem rok na ravni srca. Uglasimo se s 

srčnim bistvom kraja, stikom z univerzalno ljubečnostjo, ki se širi navzven. S telesom 

izrazimo znamenje, ki odraža Polzelo. Dihamo zrak v telo in izdihujemo vedno širše v svet. 

Vaje so avtentično oblikovane neposredno na terenu med fazo geomantijske raziskave. Z 

izvajanjem tovrstnih vaj obiskovalec pride v resonanco z izvirno kvaliteto kraja. So osnovna 

podlaga turističnega programa in prikaz za pridobivanje novih navdihov bodočih akterjev 

zelenega turizma. 

Razvojni proces vsakega inovativnega projekta vsebuje značilne spremembe, ki širijo 

obzorje od ustaljenih okvirjev k presežnim pristopom, preobrazbam miselnosti, aktivaciji nove 

vrste kreativnosti in čutenju življenja. Projekt se na ravni poslanstva enači z lokalno vlogo in 
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globalnim razumevanjem sveta. V aktualnem času podnebnih sprememb postaja vedno več 

ljudi dojemljivih za sistemsko razmišljanje in energije okolja. Potreba za nemudoma 

spremeniti paradigmo življenja, je na skupnem imenovalcu osebno, kolektivno in 

civilizacijsko. Potrebna je preobrazba ravnanja z resursi Zemlje. Krize človeštva v odnosu do 

eksistence prinašajo apel za sodelovalen odnos z Zemljo in sobivanje skupnosti z naravo. 

Povsod po planetu se odpirajo nove ekološke razsežnosti transformacij. Tehnologija 

bodočnosti bo temeljila na komunikaciji z Zemljo in na ljubečem dialogu z inteligenco Zemlje, 

narave in vesolja. Turizem ima potencial za pokazati smeri duhovne poti. 

 

 

 

 

Duhovna pot, ki je še ni prehodilo človeštvo, je Kristusova pot srca, v ustvarjalnem 

združevanju nasprotij. To kar je stoletja povzročalo polarizacijo in konflikte med dvema 

različnima poloma – moškim in ženskim , Nebom in Zemljo, velja sedaj združevati v srčno 

sintezo. Nasprotja velja sprejeti kot protipol za vzdrževanje ravnotežja. Konstelacije časa in 

prostora se premikajo iz karakterja dualnosti v kvaliteto enosti. Astrološko se odpira čas 

Vodnarjeve dobe. Značilna je za medsebojno ljubeče sodelovanje. Sodobna duhovna pot je 

prebujanje notranjih sposobnosti za pomoč skupnosti. 

 

V sebi nosimo različne duhovne in ustvarjalne sposobnosti, zmožne odpreti nove perspektive 

razvoju Zemlje in družbe. Na izobraževanju v okviru projekta se je potrdilo, da ko udeleženec 

z urjenjem pridobi višek energije, se aktivirajo nove pozitivne funkcije. Nehamo misliti 

izključno nase, temveč na vse kar nas obkroža. Povečuje se zmožnost za razumevanje 

sveta, empatije in aktivne skrbi za okolje. Bodoči geomantijski vodniki so generatorji razvoja 

okolja, izhajajo iz znanja prednikov ohranjenem do danes, delujejo za prihodnje rodove. 
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POLZELA PREJ,  SEDAJ IN POTEM 

 

Geomantični projekt Odstiranja znanj prednikov zagotavlja temelje za vitalno-energijsko 

avtonomnost prostora Polzele. Okolju Polzele omogoča smernice za dosego relativne 

neodvisnosti od stresov, ki zaznamujoče pretresajo globalni prostor. V tem kontekstu Polzela 

potrebuje predvsem krepitev svoje kože, v jačanju svojih samovzdržnih mej zaokroženosti. 

To ne pomeni zapiranje, temveč čvrsto funkcionalnost sporazumevanja z okoljem. Zunanja 

odpornost je toliko izrazita, kot je najšibkejši člen znotraj življenjskega prostora. 

Turistično načrtovalski poudarek na vitalno energijskih potencialih Polzele je zagotovo ena 

od odločilnih razvojnih priložnosti za trajnostne spremembe. Merilo trajnostne razvitosti je 

zadovoljstvo prebivalcev in živost prostora. 

 

 

 

Pridobljena sinteza geomantijske obravnave Polzele, prebivalcev, lokalnih akterjev projekta 

in obiskovalcev turistične ponudbe prinaša novo sistemsko vedenje. Vse vključene 

dejavnike naravnih in človeških virov obravnava kot prepleten sistem. Poznavanje energijskih 

značilnosti svojega kraja domačinom pomaga pri celostnem in odgovornem odnosu do 

bivanja, kar je temelj ekologije. Kar je pomembno za varovanje originalnosti in standarda 

tovrstnega turističnega produkta. Spremembe se vedno začnejo z zavedanjem soodvisne 

prepletenosti silnic življenjskega prostora. 

Turistični produkt projekta z izobraženimi turističnimi vodniki – domačini, ki delujejo v 

okviru konzorcija, je skladen z aktualnimi pozitivnimi trendi celostnih pristopov, razvojno 

naravnanih prizadevanj za ekološko odgovorni turizem in mrežo protagonistov lokalnega in 

nacionalnega širjenja zelene paradigme zdravega življenjskega sloga v sodelovanju z 
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Zemljo. Zelena politika slovenskega turizma opredeljuje temeljno zavezo slovenskega 

turizma, da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave. 

Na podlagi geomantične analize se poleg izhodišč za turistično ponudbo, kaže potreba za 

izboljšanje bioenergijskega stanja na izpostavljenih geomantičnih točkah Polzele.  

Tovrsten izziv za ukrepanje z okoljskim reševanjem upošteva kriterije zdravja življenjskega 

okolja in dobrega počutja prebivalcev in obiskovalcev. Predlagam preizkušeno rešitev 

imenovano litopunktura. Postavitev zdravilnega kamna. Na izbrani točki se postavi kamen, 

izklesan z avtentičnim znamenjem identitete in zdravja Polzele. Znamenje, imenovano 

kozmogram, je označevalec krajinske posebnosti Polzele. Po izročilu prednikov je 

litopunktura poznana kot postavljanje menhirjev. Dandanes je to metoda energijske 

ekologije, holistične medicine in zelenega turizma. Z litopunkturo se turistični energijski 

potencial Polzele odpre, prebudi in kultivira. Prinaša dodano vrednost geo-zelene turistične 

atraktivnosti. Na ta način bi se bistveno okrepila energijska vitalnost in turistična 

prepoznavnost Polzele.  

 

Za načrtovanje in urejanje prostora velja spodbujati prizemljen prostorski razvoj, ki 

spoštuje izročilo prednikov, omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije in ne ogroža 

kvalitete bivanja prihodnjih generacij.  

 

 

 

Geomantijska analiza je podlaga za okoljsko ozaveščenost in nadaljnje načrtovanje 

prostorskih in programskih rešitev v skladu z identiteto in vitalnostjo Polzele. Priporočam 

interdisciplinarno združevanje strok urbanizma, arhitekture in turizma pri projektih, ki kažejo 

možnosti za vključevanje nove paradigme celostnega pristopa z upoštevanjem vseh ravni 

okolja. Raba vsem dostopnih zalog energije okolja je smiselna in življenju prijazna pod 
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pogojem etičnih meril v odnosu do Zemlje. Pri načrtovanju vseh posegov v prostoru, ki 

imajo za posledico dejanske ali potencialne spremembe življenjskega okolja, je potrebno 

pred samimi posegi vsestransko ovrednotili vplive na okolje. Sonaravno urejanje prostora je 

urejanje prostora ob upoštevanju energijskih in ekoloških zakonitosti naravnih 

procesov.  

Odločitve glede prostorskega razvoja je treba na vseh ravneh oblikovati glede na cilje 

urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in dodane vrednosti geomantijske analize 

prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru 

in strokovno utemeljeni oceni v prihodnje. Pri urejanju prostora se upošteva, ohranja in krepi 

prepoznavnost naravnih danosti, ki zaradi posebnih geomantijskih, geografskih, kulturno-

zgodovinskih, družbenih, gospodarskih in drugih pogojev razvoja določajo identiteto prostora.  

Projekt Odstiranja znanj prednikov Polzela je pilotni in izvedbeni, z vzpostavljeno novo 

turistično ponudbo. Nudi izhodišča za nadgradnjo, prostorsko in programsko. Ne moremo 

ga prenesti v druga okolja in kopirati, ker je sebi svoj iz lokalnih karakteristik. Ponuja know-

how preizkušenega modela celostnega pristopa povezovanja sektorjev. Polzela postaja 

vzorčen model geomantijske obravnave in turistične ponudbe v slovenskem prostoru. 
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PRISTNOST IN LEPOTA POLZELE  

 

Posebnost Polzele je v prepletanju grajskega, urbanega in ruralnega. Z impozantnostjo 

gradu Komenda in očarljivostjo graščine Šenek, nam kraj, ob stavbni meščanski dediščini 19. 

stoletja, ponuja pristnost kmečkega življenja s kozolci in kmečkimi poslopji v samem 

mestnem središču. Vse te vidne vtise, ki nam govorijo o bogatih izkušnjah Polzelanov v daljni 

in bližnji preteklosti dopolnjujejo zvoki narave, prisotnost kmečkih opravil na bližnjih poljih ter 

bližina gozda. Bogata dediščina na vsakem koraku sporoča zgodbe o življenju preteklosti in 

nas nagovarja z veličino spomenikov in pristnostjo arhitekturnih detajlov. Polzela kot manjše 

mesto ohranja naravne proporce, bi lahko rekli, z umeščenostjo v širšo kulturno krajino in v 

sorazmerju s človekom. Med sprehodom hitro dosežemo vse njene pomembne točke od 

Savinje preko mestnega jedra do parka Šenek, ki se na hrbtu vzpetine izteka v neokrnjeno 

naravo Slatin. Čut za »naravni proporc« je v sodobni družbi okrnjen, če ne že izgubljen. In 

prav mala urbana središča, kot je Polzela, nam nudijo s svojo pristnostjo in bogastvom 

kvalitet, ki jih ima prostor na tako majhnem območju, možnost refleksije o harmoničnih 

razmerjih človeka do narave in obsegu še zdrave urbanizacije, kar je lahko navdih in 

izhodišče trajnostnega razvoja 21. stoletja. 

Sodobni popotniki, kot so radi imenovani turisti v današnjem času, iščejo primarnost in 

ohranjenost okolja ter pristnost in iskrenost domačinov. Zato je pomembneje in primerneje 

načrtovati razvoj in turistično ponudbo, ki avtentičnost mesta in njegove posebnosti ohranja, 

kot pa slediti globalni uniformiranosti sodobne urbanizacije. Pazljivo umeščanje novih 

stavbnih mas in premišljena obnova prispeva k zaokroženem vtisu, ki ga je mesto dobilo v 

preteklih stoletjih, ko v gradbeništvu še ni prevladovala ekspanzija in brezčutnost do 

ohranjanja kulturne krajine, ki je v prevladi danes.  

Prav manjša mesta s primesmi ruralnega pogosto pesti primanjkljaj samozavesti in pretirana 

težnja k modernizaciji, ki pa največkrat uniči in prekrije prav tiste dele, ki bistveno prispevajo 

k avtentičnosti kraja.    

Za domačine je pomembno, da posebnosti mesta, ki ga odlikuje majhnost, hitra dostopnost 

narave in gozda in edinstven preplet stavbne dediščine v so-utripanju mestnega in 

podeželskega, sprejmejo kot veliko prednost. V tem prepoznajo samo bit mesta in njegovo 

identiteto ter na teh temeljih načrtujejo nove vsebine na področju turizma (kot so 

prenočevanje na kozolcu ali razpršenost nastanitev v obstoječih objektih). 

Med obiski in ogledi turističnih krajev samodejno iščemo lepoto, posebnosti in izjemnost 

destinacije. Podobno se lahko naravnamo tudi  do kraja, kjer živimo in tako postanemo 
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»turisti v domačem kraju«. Se posvetimo njegovim posebnostim in uživamo v njegovih 

lepotah, se bolje seznanimo z zgodovino, raziščemo lokalno izročilo pravljic, legend in 

pričevanj ter ostale dediščine, se prepustimo blagodejnosti območij bogatih z življenjsko 

energijo pokrajine... Tako se bolje povežemo s krajem in postanemo dovzetni za dialog s 

pokrajino. Kot na potovanju v daljnih deželah samodejno odkrivamo posebnosti, z intenzivno 

pozornostjo in notranjo odprtostjo lahko na novo odkrijemo posebnosti domačega kraja in se 

predamo njihovemu čaru, kot bi ga prvič obiskali. 

Osveščanje otrok in mladih veliko prispeva k spoštovanju in uravnoteženem vrednotenju 

dediščine in tradicije v sorazmerju z napredkom. Na Polzeli je za vzgojo in poučevanje zelo 

blizu osnovne šole, poleg obilice lepot kulturne dediščine, na voljo tudi park Šenek. Sodobne 

pedagoške prakse vse bolj vključujejo metode odprtega učnega okolja oz. poučevanja na 

prostem. Mladi se tako pristno povežejo z domačim krajem, ko učne vsebine in znanja 

pridobivajo v neposrednem okolju. Za boljšo in varnejšo dostopnost osnovnošolcev in 

vrtčevskih otrok do parka Šenek bi bilo priporočljivo ob obstoječi cesti urediti pešpot.  

 

Odgovoren turizem 

Za sodobni svet je vse bolj značilna hipermobilnost. Vedno več ljudi vedno bolj razpršeno 

potuje. S pocenitvijo letalskih letov vedno več ljudi večkrat letno in na več koncev. Ta trend je 

v porastu, torej zahteva dobro pripravljenost politik in načrtovanja turizma tako na nacionalni 

ravni kot tudi lokalno.  

Potrošništvo kot prevladujoč način življenja v turizmu povzroča „trošenje krajev“. V zadnjih 

letih je zaslediti porast urbanega turizma, kar pa pogosto pomeni problem. Na svetovni ravni 

mesta vse bolj postajajo le kulisa za obiskovalce in prizorišča za spektakel. Prebivalci 

mestnih jeder se izseljujejo in tako ostajajo prazna, saj vedno manj ljudi živi v historičnih 

jedrih mest. 

Hkrati vse več ljudi ne zanima le ogledovanje temveč iskanje doživetij. Kar lahko s pridom 

izkoristimo pri oblikovanju programov, ki niso površni, temveč obiskovalcu nudijo globljo 

izkušnjo. 

V oblikovanju turistične ponudbe je potrebno zasledovati oba cilja. Zadovoljstvo obiskovalcev 

in zadovoljstvo domačinov. Le tako je razvoj turizma v lokalnem okolju lahko vzdržen in 

trajnosten. 

Sodobni osveščeni turisti iščejo pristnost in si želijo srečanj z lokalnimi prebivalci. Pogosto 

želijo tudi prispevati k dobrobiti kraja, ki ga obiščejo. 
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Smernice EU za razvoj trajnostnega turizma narekujejo usmerjanje tokov obiskovalcev z 

razvijanjem izven sezonskega turizma in upoštevanjem nosilnosti pokrajine. Poleg tega 

priporočajo oblike  mehkega izobraževanje in osveščanja turistov v smislu trajnostnega 

razvoja, ohranjanja okolja in dediščine. 

Geo–zeleni turizem, ki ga uvajamo na Polzeli v okviru Projekta Odstiranja znanj prednikov, 

prispeva k dobrobiti kraja. Za razvoj takega turizma ni pomembna le številčnost  

obiskovalcev in njihova potrošnja, temveč z udejstvovanjem na samih vodenih ogledih 

prispevajo k vitalnosti pokrajine in tudi s tem h kvalitetnejšemu življenju domačinov. 

 

POGLOBLJENA DOŽIVETJA IN OBLIKOVANJE PROGRAMOV  

 

Obiskovalci se sprostijo in notranje odprejo do blagodejnosti kraja kar dosežemo s 

preprostimi vajami. Povezanost s krajem omogoča presežna doživetja. V LAS-ovem projektu 

Odstiranja znanj prednikov smo izoblikovali avtentične vaje revitalizacije na prepoznanih 

vitalno-energijskih območjih kot del nove turistične ponudbe. Vaj se lahko poslužujejo tudi 

domačini ter tako negujejo zdravje in prispevajo h krepitvi identitete kraja.  

Za presežna doživetja je značilna intenzivnost in pristnost občutenja. Običajno je velik del 

naše pozornosti odsoten oz. le delno aktivo sodeluje v izkušnji. Poglobljena doživetja nam 

dajejo pristno doživetje pokrajine in hkrati povezanost z našim bistvom. Dialog poteka v obe 

smeri, navzven s pokrajino in navznoter z našim notranjim psihičnim svetom.  

Poglobljeno doživljanje krajev nas prenese od razmišljanja in mentalnih konceptov k čutenju 

in odnosom. Zavestno vstopamo v odnos s krajem, prepustimo se njegovi lepoti in kvalitetam 

ter dopustimo, da nas prežamejo. Doživljanje kraja v nas sproži premike v globljih plasteh 

psihe, kar povzroči, da pride do spoznanja (uvida) in trajne spremembe v naravnanosti do 

življenja. 

Domačini kot turistični vodniki v vodenje vključujejo osebne potenciale, izkušnje in zgodbe. V 

okviru v projektu izvedenega izobraževanja Celosten odnos, inoviranje z dediščino in 

vzpostavljanje novih dejavnosti so najprej sami prepoznali, vrednotili in zaznali potencial 

naravne in kulturne dediščine območja ter prav tako vitalno-energijske danosti kraja. 

Skladno z evropskimi politikami za razvoj turizma in za ohranjanje okolja ter dobrobiti lokalnih 

prebivalcev, je ključnega pomena mehko izobraževanje in osveščanje obiskovalcev. Ti tako 

pridobijo poleg zanimivih doživetij tudi znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo doma ali 

drugje. Temu pravimo najboljši spominek.  
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V okviru projekta Odstiranja znanj prednikov smo vzpostavili skupino domačinov in 

organizacij, ki po zaključku projekta deluje pod okriljem Konzorcija Odstiranja znanj 

prednikov Polzela. Namen delovanja konzorcija je osveščanje o pomenu vitalno-

energijskega potenciala in dediščine Polzele, razvijanje ustvarjalnih pristopov do dediščine 

ob njenem ohranjanju in spodbujanje aktivne vloge domačinov pri oblikovanju turistične 

ponudbe. 

 

 

S poglobljeno raziskavo vitalno-energijskih danosti in dediščine kraja se njegove lastnosti in 

kvalitete preslikajo v enostavne vaje, ki obiskovalcu omogočajo stik s krajem in presežna   

doživetja. Z izvajanjem vaj samorefleksije se kraj zrcali v naši notranjosti. 

 

Drevesa kot odlična družba 

Dendroterapija kot veja kvantne holistične medicine blaži in odpravlja stes, krepi imunski 

sistem, uravnava srčni ritem in krvni tlak ter blaži depresijo in anksioznost. Učinek sprehoda 

po gozdu, ki deluje sproščujoče povečamo z vajami komunikacije z drevesi, ki ojačajo 

zdravilno delovanje dreves. 

Vsaka drevesna vrsta ima svoj značaj. Ko se počasi približamo različnim vrstam dreves, kot 

so hrast, bukev, lipa, borovci ali platana, na katere naletimo v parku Šenek, občutimo 

različno atmosfero, ki jo ustvarjajo in polja življenjske energije. 
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Glede na naše počutje izberemo tisto vrsto, ki na nas deluje blagodejno in nas podpre:  

- hrast usmeri našo energijo navzdol in nas močno ukorenini ter poveže z Zemljo, 

- bukev deluje na predel pleksusa, krepi samozavedanje in nas povezuje z življenjem, 

- lipa jača naš srčni predel, uči nas razmišljati s srcem, 

- borovci delujejo navdihujoče, razprejo možnosti in uvide, povežejo nas z nebesnim 

principom, 

- platana (tujerodna vrsta, pogosta v parkih – kar ni naključje) nam razrahljala vse 

napetosti in bremena in prijetno sprošča. 

 

 

 

 

Lepota  

Doživljanje lepote nas, kot ugotavlja sodobna psihologija, zdravi psihično in tudi fizično. Ko 

svojo pozornost naravnamo k lepemu, se pozitivno odzivamo na življenje in s tem krepimo 

notranjo moč ter se lažje usidramo v svojo notranjo bit. Z zavestnim iskanjem lepote v okolju 

se lažje povežemo s subtilnimi ravnmi pokrajine in začutimo zavest kraja za pojavnostjo 

oblik.  
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Trije nivoji geo-zelenega turizma 

Program vodenja poteka ne enem ali več nivojih. Od enostavnejšega k zahtevnejšemu si 

sledijo: 

- Podajanje informacij in znanj 

- Vaje senzibilizacije in čuječnosti 

- Regeneracija in samozdravljenje na posebnih krajih v naravi in ob kulturni dediščini 

 

Oblikovanje programov geo-zelenega turizma zaobsega več segmentov: 

Geomantična analiza globljih potencialov pokrajine 

Programi poglobljenih doživetij (vključujejo skrb za pokrajino) 

Turistični programi = mehka oblika izobraževanja 

Pristnost, ohranjenost okolja, kulturna dediščina 

Osebni potenciali ponudnikov / vodnikov  

 

Vsebine geo-zelenega turizma 

Pristna občutja / doživetja narave 

Stik s krajem = stik s samim seboj 

Zbliževanje z naravo 

Stik z življenjsko energijo pokrajine 

Zdravilne energije narave 

Ohranjeno naravno in kulturno okolje 

Izročilo pokrajine: miti, legende, pravljice, pričevanja 

 

Program vodenja 

Prav na začetku je priporočljivo, da se obiskovalci sprostijo in notranje odprejo. Temu služijo 

začetne vaje povezovanja s krajem. Najenostavneje se povežemo s krajem, če ob vstopu 

začutimo spoštovanje in kraj v sebi tiho pozdravimo. Vzdušje odprtosti in dojemljivosti je 

potrebno vzdrževati tekom celotnega obiska, saj tako omogočamo presežna doživetja. 

Ko se obiskovalci notranje odprejo in povežejo s krajem, jim glede na njihovo pripravljenost 

in interes, ponudimo ogled vitalno-energijskih lokacij, za zahtevnejše pa vaje revitalizacije in 

komunikacije s krajem ali pa jih uvedemo v tehnike občutenja dreves in dendroterapije. 

Za posebne izkušnje kraja izvajamo različne vaje, ki jih vodič geo-turizma prilagodi ciljni  
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skupini, ki prihaja na obisk. Med izvajanjem vaj spremlja odzivnost udeležencev in program 

izvaja skladno z njihovo dojemljivostjo. 

 

Oblike poglobljenih doživetij 

Meditativna hoja  

Programi revitalizacije 

„Genius loci“ - sprehod z duhom kraja (poglobljeno doživljanje kraja) 

Programi doživljanja lepote - lepota sprošča in zdravi 

Različni pristopi samorefleksije (starodavna romanja) 

Dendroterapija – sproščanje in revitalizacija z drevesi 

Oblike samozdravljenja v naravi 

 

Osebni prispevek vodnika k vsebinam vodenja 

Vsak posameznik ima edinstven potencial, poklic, zanimanja, različna znanja in veščine, ki 

jih vključi v voden ogled in doživljanje Polzele. S tem program prepričljivejši, bolj živ, izkušnja 

obiskovalca pa bogatejša, saj se vsak vodič predstavi v svoji močni plati in jo na svojstven 

način vtke v ogled mesta. 

 

Priprava vodenja doživetij Polzele 

Program vodenja traja 2 uri ali več, odvisno od ciljne skupine. Obisk in doživetje vseh točk 

traja 5 do 6 ur, vključno s hojo. Program se prilagodi potrebam skupine, ki prihaja na ogled in 

vsebuje le informativni del ali informativni del z vajami senzibilizacije in povezovanja z naravo 

in/ali vajami revitalizacije. Izvedba programa informativne narave z eno do dvema vajama 

traja minimalno eno uro. 

UVOD 

- Pojasnilo pristopa geo-zelenega turizma, paradigme »prostor je živ organizem« za 

boljšo povezanost s pokrajino, geomantijske analize in napoved vsebin vodenja. 

- Osnovni podatki o kraju (zgodovina, posebnosti, osebne izkušnje). 

- Vaja sproščanja in povezovanja s krajem. 

 

JEDRO 

- Izvajanje programa s krajšimi pojasnili in vajami senzibilizacije, dendroterapije ter 

revitalizacije v naravi in ob kulturnih spomenikih. 
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- Izvajanje osebnega dela programa (pravljice, arhitektura, ustvarjalnost, zemljenje, 

lokalno kmetovanje …) 

 

ZAKLJUČEK 

- Na koncu se pogovorimo o izkušnjah in z obiskovalci lahko izvedemo še katero od vaj 

»za spominek«, ki jo lahko izvajajo tudi doma in v drugih okoljih, kot sta vaji 

Povezanost z Zemljo in Kozmosom za krepitev osebne identitete ali Kopanje v lepoti. 

 

 

Vaje 

Na začetku se povežemo z nebom in zemljo, začutimo svojo individualno os in hkrati vpetost 

v Zemljine in nebesne razsežnosti ter se osredinimo v srcu. 

 

GAJA TERAPIJA 

Zemlja je inteligentno in večplastno bitje. Stare kulture so poznale vpetost Zemlje v kozmične 

razsežnosti in svojo vlogo v mikrokozmosu organizma Zemlje. V starogrški kulturi je Zemlja 

predstavljena kot Gaja in tudi v slovenskem izročilu imamo podobno pojmovanje o Zemlji. 

Nikrmana je v sledeh starih varovanj nosilka življenjskih impulzov. Naši predniki so na svoj 

način opazovali in gojili povezanost z vitalnimi in duhovnimi močmi Zemlje. 

Odtujenost od narave, stres in izčrpanost uspešno odpravljamo z vajo Gaja terapije. To je 

osnovna vaja revitalizacije v naravi, ki nas izpolni na vseh ravneh. 

Vaja revitalizacije in samorefleksije, če jo izvajamo na območjih posebej bogatih z vitalno 

energijo Zemlje, spodbudi potenciale v nas in nas okrepi. Prepustimo se zdravilnim 

energijam Zemlje, kot bi se potopili v krepilno kopel, ki odplavlja napetosti, nas polni z 

vitalnostjo ter povzročala razcvet na vseh ravneh.  

Poiščemo primerno mesto, ki nas na blagodejnem območju še posebej pritegne. Se 

sprostimo, povežemo z Zemljo in nebom ter osredinimo v srcu, izvedemo vizualizacijo: 

- Polnijo se vse celice našega fizičnega telesa (kosti, mišice, tekočine, vse telo) 

- polni se naše polje življenjske energije, 

- vitalna energija bogatih frekvenc preveva naše misli in čustva in 

- izpolnjuje naše duhovno. 

Še posebej smo pozorni do šibkih področij. Z vizualizacijo vztrajamo dokler na občutimo, da 

so izpolnjena. 
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Ob zaključku vaje se v mislih zahvalimo kraju za izkušnjo. 

 

VAJA IZOBILJA 

Park Šenek nas ob vstopu preseneti z bogastvom frekvenc. Obiskovalcu nudi razcvet v 

izobilju življenja. Spominja nas na bogastvo, ki ga kot posamezniki nosimo v sebi. Skozi 

refleksijo na tem kraju postanemo dojemljivi za vrednotenje bogastva življenja, ki ga 

srečujemo na vsakem koraku in našega notranjega psihičnega bogastva. 

  

 

 

Ob sprehajanju ali ko obstojimo na enem mestu in se umirimo, si predstavljamo mnoštvo 

barvnih žarkov, ki sijejo iz Zemlje in polnijo prostor parka in naše telo kot izobilje življenja. Izo 

bilje začutimo  

vse do fizičnega telesa. 

Izkušnja izobilja v nas podpre ali odklene potenciale. 
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VAJA OBČUTENJA KVALITET PROSTORA 

 

Poiščemo prostor na 

travnati površini parka 

Šenek, ki nam odgovarja. 

Dvignemo roke in jih 

razširimo, prav tako noge 

ter se postavimo v obliko 

zvezde. Najprej pozornost 

osredinimo v stopalih in 

začutimo, kaj je pod 

našimi nogami, kakšno 

kvaliteto začutimo. 

Pozornost prenesemo še 

v dlani in začutimo 

kvaliteto parka preko 

dlani. 

 

 

GRAD KOMENDA  

Grad Komenda nas 

podpre v individualni 

moči. Ob njem začutimo 

pokončnost in sprostitev 

moči v predelu pleksusa, 

ki zasije kot notranje 

sonce. 
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POMEN GRAFIČNEGA SIMBOLA KONZORCIJA ODSTIRANJA ZNANJ 

PREDNIKOV POLZELA 

 

 

 

Grafični simbol konzorcija je hkrati kozmogram, energijsko znamenje, ki poleg likovne 

vsebine nagovarja tudi na subtilni energijski ravni. 

Pet listna rozeta z dinamičnimi sredinskimi linijami, ki povezujejo središče s konicami cvetnih 

listov, generira neprenehno gibanje. Posamični cvetni listi pomenijo celostnost posameznika, 

krivulja pa dinamični naboj težnje po razvoju in osebni rasti. Pet cvetnih listov s krivuljami 

simbolizira skupnost v aktivnem razcvetu. Hkrati vsak od cvetnih listov nosi svojo vsebino: 

predniki, zanamci, kultura, narava in skupnost. 
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