
Poglejmo  na  Polzelo,  širšo  pokrajino  in  planet  iz  perspektive  ekološke  odgovornosti.  Priča  smo
stopnjevanju posledic podnebnih sprememb.  Opozarjajo nas na nujnost po korenitih spremembah v
odnosu do okolja, kot najbrž še nikoli  doslej v zgodovini človeštva   Da se ohrani ekološki sistem
okolja za prihodnje rodove, si z geomantijo kot celostno ekologijo prizadevamo za trajnostni razvoj,
varovanje okolja, zaščito biosfere in vzpostavljanje celostnega spoznavanja ter delovanja.

http://www.polzela.si/za-obcane/polzelan/ 

Šele  z  močjo ozaveščanja  lahko vstopimo v razvoj,  ki  stremi  k blaginji  občanov,  ob upoštevanju
ekološke osveščenosti in vključujoče družbe. Začenjamo se zavedati naše okoljske soodgovornosti. Z
neodgovornim ravnanjem z Zemljo ogrožamo naš lastni razvoj, saj ne omogoča stalnega (trajnostnega)
kroženja  dobrin.  Lokalne  skupnosti  imajo  pri  tem lahko  ključno  vlogo  –  z  dvigovanjem  zavesti
občanov, odprtim in argumentiranim dialogom, strokovnimi podlagami pri  oblikovanju prostorskih
predlogov in vpetostjo razvojnih strategij v prostorske rešitve.

Krize v odnosu do narave in Zemlje, ki jo človeštvo dandanes doživlja, ne bo mogoče prerasti, če
bistveno ne spremenimo svojega odnosa do okolja.  Ekologija naj se začne na lastnem pragu. Pot do
sprememb bi  bila za nas precej  manj boleča,  če bi  bili  pripravljeni  se povezovati  z Zemljo.  Naši
predniki,  so poznali  načine,  s  katerim so vzdrževali  dialog z naravo,  materjo življenja,  staro štiri
miljarde let. Ponovno obujamo možnosti, kako gojiti ta eksistencialni stik in na njem temelječe sožitje.

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
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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. 

Zdrava skupnost je osnovna celica družbenega razvoja, zibelka vrednot, prostor medgeneracijskega
povezovanja, vez s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.  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 skupn(ost)nega upravljanja z
naravnimi viri omogoča nove poslovne priložnosti, kot sta zeleni turizem (zelena shema trajnostnega
turizma, Slovenja kot prva zelena destinacija na svetu).

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.  Omogoča  večjo  stopnjo  prilagajanja,  odzivnosti  in
proaktivnosti  med  občani,  prav  v  prepoznavanju  izvornih  moči  (gospodarskih,  družbenih  in
prostorskih). Razvoj, ki temelji na izvornih močeh, je stabilen, uspešen in ljudem naraven.
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