Špitalič

Stranice

Naravni gaj – učilnica na prostem, ki povezuje rastlinski, živalski svet in skupnost
Navzoča elementarna bitja skrbijo za
preplet med razsežnostmi narave. Svet
rastlin, živali in človeka ter ljudi imajo tukaj
stično točko. Lokacija je energijsko zaokrožena v večplastno obliko krogle, s središčem
v svetem kraju narave. Vsebuje inteligenčno
središče naravnega ekosistema.
Izvorni vzgibi na ravni duše se v tem prostoru oplemenitijo. Ob posvečenem obisku se
spoštovanje prostora povrne v človekovo
bistvo.

Na spiralni energijski poti spomina pokrajine na območju Ribnikov je šest ener-

gijskih izvirov, ki obujajo podedovane
potenciale stika z naravo. Povezani so
neposredno z izviri in vodnimi tokovi pod
zemljo. Pot vodi do izvira Zverovje.
Vibracija vode ustvari georesonanco,
pozitivni povratni tok med izviri Zemlje in
človekovim pretokom.

Učilnica na prostem v Špitaliču

ANI C
Vaja: OGL EDA LO BLA GOS LOV A STR
ite na vse
Z rokami oblikujte zaščito, tako da krož
e ogledalo.
strani neba. Na dlaneh si predstavljajt

LIPA OB CERKVI. Lipe krepijo našo srčno
raven. Lipa ob cerkvi Marijinega obiskanja v
Špitaliču še posebej izrazito polni srce.
Učilnica na prostem pri izviru Zverovje.

Celostna
doživetja
narave
Projekt
Odprto učno okolje
za vse generacije

Izvir Zverovje je sveti kraj narave z zdravilno vodo, ki ima čist informacijski zapis. Na
izviru je navzoča vodna vila. Po tradiciji so
to duhovi narave, zaščitniki vodnih izvirov.
Duhovno opravlja funkcijo izvira, očiščenja
in preporoda. Tudi zdravilna voda ima lastnosti očiščenja in vitaliziranja.

Vaja: V OBJ EMU VIL E
žite s proSedite na eno od klopi in se v srcu pove
rite primarstorom. Ob elementarnem bitju se odp
in ozavestite
nosti narave. Pozornost prenesite vase
aj časa to
pristni del sebe v zlitosti z naravo. Nek
stanje opazujte in ohranjajte v zavesti.

Hrib nad Ribniki, Stranice, prevaja eterični navpični snop, ki se razširi čez Stranice z
zaščitno kupolo. Za poglobljena doživetja
nudi duhovno orientacijo do pokrajine in
osebne smeri življenja. Zavaruje nas na
vse strani neba, kako se naravnavamo do
interakcij okolja.

Špitalič, Stranice,
Slovenske Konjice

Izvir Zverovje odpira človekov izvir pristne
in radostne naravnanosti do življenja.
Vaja: IZ IZV IRA TOK NAV ZVE N
se napolni z
Predstavljajte si, da je telo votlo. Naj
iz srca izlije
energijskim tokom vode in ga potem
navzven.

Programi aktivnosti v
pokrajini, zasnovani na
občutenju, doživljanju in
povezovanju z naravo
Ribniki Stranice

Učilnica na prostem na hribu nad Ribniki, Stranice

V projektu Odprto učno okolje za vse generacije so na podlagi geomantijske analize
vitalno-energijskih danosti narejene štiri učilnice na prostem, ki odražajo globlje kvalitete

kraja in identiteto posamične lokacije. Namenjene so izvajanju vzgojnih in učnih vsebin za
otroke ter sproščanju in revitalizaciji v naravnem okolju za domačine in obiskovalce.
Učilnice na prostem kot stičišča za vse generacije z izvajanjem vzgojnih vsebin, pouka
in medgeneracijskega druženja ter turističnih
programov v naravi širijo zavedanje o pomembnosti odnosov sodelovanja z naravo.

Turistični programi
Geomantična krepitev zdravja v naravi je tradicionalna naravna terapija in holistična praksa.
Spodbuja samozdravljenje organizma. Deluje
s celostno obravnavo vseh ravni sobivanja
človeka z naravo.

Poglobljene izkušnje stika s seboj in naravo
v programih geomantičnega zelenega turizma obiskovalcem omogočajo petzvezdična
doživetja. Z novimi programi geomantičnega
zelenega turizma utrjujemo identiteto in prepoznavnost kraja.
Splošni vaji:

Geomantično zeleno doživetje je doživetje
naravne in kulturne dediščine ter duhovnih
počel pokrajine. Je posodobljeno romanje na
svete kraje in sonaravni selfness sodelovanja z
Zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo.
Obiskovalca nagovarja na vseh ravneh. Ponuja
izpolnitev človekove individualnosti in univerzalnost poenotenja s kvaliteto kraja.

POZ DRA V PRO STO RU
rite prostoru.
Ob vstopu v pokrajino se notranje odp
v in v mislih
Lahko le postanete za nekaj trenutko
mislih popozdravite lokacijo, gozd … Ali pa se v
ter začutite
vežete z Zemljo pod nogami in nebom
povezanost z okolico.
TER API JA
OBČ UTE NJE DRE VES IN DEN DRO
e, s kakšnim
Počasi se približajte drevesu in opazujt
st. Povežite se
vzdušjem vas navda njegova prisotno
prežame vaše
z njim. Dovolite, da njegovo delovanje
be v sebi.
misli, čustva in telo. Opazujte spremem
Občutite različne drevesne vrste.

Povezava s prostorom se zgodi v stanju zavedanja,
umirjenosti in čuječnosti. V stiku z značilnostmi
pokrajine se odprejo uvidi samospoznanja.
Geomantične vaje so kombinacija gibov telesa, dihanja in pozornosti na kvalitete kraja in
energijske točke.

Ribniki
Stranice
Stari grad

Žička
Kartuzija
Učilnica na prostem v Špitaliču

Špitalič

Geomantična karta celote

Slovenske
Konjice

Park Trebnik,
Slovenske Konjice
Srčno središče mesta je med mogočnimi dre-

vesi nad dvorcem Trebnik. Ponuja univerzalno
kvaliteto ljubeče interakcije med naravo in mestom, srčno združevanje polarnosti. Srčni izvir
je ravnotežnostna točka ženskega in moškega
pola mestne strukture.
Labirint, postavljen v srčno središče kot ureditev odprtega učnega okolja, daje osredinjenost.
Z originalno risbo odraža značaj lokacije. Srčno
središče lokacije je ugodno za doživetja z zaobjemanjem različnosti potencialov v pokrajini in
človeku samem v enovitost.
Vaja: LAB IRIN T
itativno hojo
Sprehodite se po labirintu in med med
V labirint lahspremljajte vtise, ki se porajajo v vas.
pa le odprto
ko vstopite z izbranim vprašanjem, ali
i prostora.
prisluhnete svojim globinam in modrost

Učilnica na prostem v parku Trebnik

Projekt
ODPRTO UČNO OKOLJE ZA VSE GENERACIJE

