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G e o m a n t i j s k a  a n a l i z a  

S l o v e n s k i h  K o n j i c ,  Š p i t a l i č a  i n  S t r a n i c  

 

S l o v e n s k e  K o n j i c e  

Srčni center park Trebnik: univerzalna kvaliteta ljubeče interakcije med naravo in mestom, 

srčna vrednost združevanja polarnosti. Srčni izvir in ravnotežnostna točka ženskega in 

moškega pola v mestni strukturi, izhajajoč iz energijskega vira v parku.  

 

 

 

Radius je odprt v Stari trg. Odprto srce mesta kaže karakteristike pozitivnih medsebojnih 

odnosov in percepiranja življenjskih situacij z univerzalno ljubeznijo skupnosti in srčno 

pripadnostjo. Kot je v domu družine srce v stiku med starši in otroki, je v mestu srce v spoju 

med starejšimi in mlajšimi generacijami. Predvsem velja krepiti srčno voljo, ki jo odraža ta 

center, umeščen v zadnjo stran telesa Slovenskih Konjic. 

Park Trebnik daje Konjicam moč narave in stabilen hrbet. Zelena površina parka mestu 

omogoča temeljno naravno kakovost. Park Trebnik blaži napetosti mesta. Napačni 

arhitekturni posegi na tem območju bi povzročili zastoje energije pristnosti in spontanosti. 

Zmajeva moč Konjiške gore bi se posledično zatrla in introvertirala. 
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Potok Ribnica – srčna žila organizma Slovenskih Konjic 

Njen tok po Starem trgu je pozitivna prostorska poetika. Na subtilnih ravneh prinaša stik s 

tokom življenja, v sprejemanju razmer realno čustveno vživeto. 

 

 

 

Zmajeva linija Slovenskih Konjic in sveti Jurij 

Zmajeva linija je glavna energijska žila organizma Slovenskih Konjic. Poteka v osi Stari trg–

Trebnik–Konjiška gora. Vzdržuje centralni pretok življenjske energije mesta. Prežema potok 

Ribnico. Staremu trgu daje potenco usidranosti v zemeljsko tkivo prostora. Umeščenost 

Starega trga v zmajevo linijo v sredini odraža, da je blagodejno napet v struni zemeljske žile 

bioenergije in uglašen z zmajevo vlogo oskrbovalca z zemeljsko eksistenco. Če bi se 

zmajeva linija pretrgala zaradi spornih posegov, bi se to poznalo kot upad optimizma in 

slabše počutje. 

Zmaj je veličasten varuh duhovnih skrivnosti Slovenskih Konjic. Tok življenjskih dogodkov 

med ljudmi in pokrajino je stalno vpet v skrivne zakonitosti vzročno-posledičnih pojavov. 

Življenje brez skrivnosti nima gonilne sile iskanja. Postane nevtralno. Zmaj je simbol moči 

narave, do katere iščemo svojo pot k podpori vseobsegajoče življenjske energije.  

 

Cerkev sv. Jurija je postavljena na zmajevi liniji in uravnava njen tok.  

Krščansko teološko izročilo previdnosti pred zmajem velja preobraziti in uglasiti s sedanjimi 

razmerami duhovne evolucije Zemlje. Zmaj je prijatelj in zaveznik, če sprejmemo zemeljsko 

komponento duhovnega razvoja kot nekaj samoumevnega. Duhovni razvoj 21. stoletja v 

vodnarjevi dobi je značilen v poenotenju vseh tistih področij bivanja, ki smo jih kot 

civilizacija do zdaj razdvajali. Dualizem se bo tako spreminjal v ustvarjalno dinamiko 

uravnotežanja polarnosti življenja. 
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Trojnost Trebnik – prehodne kvalitete po območju od spodnjega dela parka stika s trškim 

jedrom, lokacije dvorca in parka Trebnik navzgor 

1. Vstop v spodnji del parka in območje ribnika z mostičkom – sprememba  

2. Dvorec Trebnik: spoj starega in novega – kreativnost 

3. Park Trebnik z vznožjem Konjiške gore – čisti izviri življenja, preseganje omejitev, stik z 

izvirom 

 

 

 

Prehod z druge na tretjo stopnjo je deloma pasiven, ker dvorec Trebnik opravlja pasivno 

vlogo do parka zadaj. Park Trebnik je preveč prepuščen samemu sebi. Vsebuje namreč 

nosilne energije za vse mesto. Mehke vsebine v parku so ena od razvojnih dobrobiti. 

Stavba dvorca Trebnik deluje z novo v paru. Sta kot brat in sestra. 
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Park Trebnik predstavlja tudi skrite rezerve. Ekološki pristopi delujejo s prostorskimi in 

programskimi usmeritvami na kultiviranju kvalitete in brzdanju kvantitete. Veličina 

izražanja narave je vodilo.  

Preobsežni arhitekturni posegi na napačnih lokacijah povzročajo ozkost izražanja naravnih 

pretokov. Zato stremimo k spodbujanju sonaravnih rešitev, ki jih pridobimo neposredno na 

lokaciji, z iskanjem uvidov avtentično.  

 

 

 

Park Trebnik z labirintom je primeren za uglaševanje, kadar imamo potrebo po osredinjanju 

sebe in ob pomembnih odločitvah. Lokacija usredišči našo zavest med tisto, ki je utečeno 

znano, in tisto, ki se še prebuja skrito. 
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Življenjski utrip mesta je preveč razdeljen na posamične lokacije. Stari trg ne vzdržuje dovolj 

povezovalnosti. Prostor kot trdnjava utrjuje korenine dediščine, premalo pa je odprt za 

inovacije vsebin za spremembe. Ustvarjalni potencial prostora s prebivalci vibrira precej 

uokvirjeno. Mesto ima 30-odstotno razvojno energijo sprememb. Slovenske Konjice 

potrebujejo večjo vplivnost do širšega območja regije v trajnostnem razvoju. 

Slovenske Konjice s parkom Trebnik predstavljajo kultiviran prostor z ugodnimi pogoji za 

geomantična doživetja kulturne dediščine in žive narave, v smislu oživljenega energijskega 

stika parka Trebnik z mestom. Na duhovni ravni je skrita moč Slovenskih Konjic v Konjiški 

gori. Ta predstavlja vse skrite potenciale prostora in prebivalcev, ki so se v zgodovinskih 

obdobjih odrivali zaradi družbenih omejitev. Osnovno sporočilo te vrste kaže že grad. 

 

Grad: genius loci Slovenskih Konjic 

Tretje oko. Center kulturne in duhovne samozavesti mesta. Določa glavno samozavest 

mesta. Prostor ima energijsko velik vpliv na širše območje. Zaradi zgodovinskih problemov 

je funkcija kraja neharmonična.  

Deluje s pretežno kontrolo. Svoj izvorni potencial ima grad potlačen predvsem v kvaliteti 

kazanja smeri naprej. Reflektirano na življenje mesta to pomeni spremeniti vizijo v odnosu 

do moči in hierarhije. 

Grad je na pokrajinski energijski liniji, ki poteka z zahodne smeri čez hrib Kislica, po območju 

Ribnikov. Odprt je 50-odstotno zaradi zgodovinske prekinitve življenja. Je neke vrste 

duhovna knjižnica prostora. To je točka spomina. Vsebuje zapis dogajanja v preteklosti. Ko 

se zaznavajo vsebine preteklosti, se odpre navdih za prihodnost. V sebi nosi negativnost, ker 

se je v zgodovini ravnalo z močjo in je nastala delitev med ljudmi. Grad je geomantična 

točka prenosa energijskih pretokov z višjih ravni na nižje. Iz matrice karakterja kraja se 

prelivajo impulzi z duhovne ravni na materialno. 
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Š p i t a l i č  

 

Duhovni koridor Doline sv. Janeza poteka kot vznemirljiv predor do svojega cilja v Žički 

kartuziji. Vsebuje neke vrste povezovalne silnice. So kot strune doline v instrumentu 

organizma pokrajine. Strune na območju Špitaliča so deloma razglašene, ker je kraj pasiven. 

Dolina je zaščitena z duhovno varnostjo pred negativnimi globalnimi trendi, je pa premalo 

fleksibilna za pozitivne trende. Špitalič potrebuje vpetost v tem koridorju na samostojen 

način. 

 

 

 

Značaj Špitaliča je, da duhovnemu doživljanju življenja daje kreativnost. Špitalič je poseben 

v poudarjeni duhovni sferi, ki zaznamuje kraj. Predstavlja podaljšek duhovnega polja Žičke 

kartuzije. 

Zahodni pol v dominanti doline s samostanom Žička kartuzija in cerkvijo Janeza Krstnika 

odraža arhetip očeta. Vzhodni pol v težišču s cerkvijo Marijinega obiskanja odraža arhetip 

matere. Sakralna pola očeta in matere delujeta kot magnet s plus in minus težiščem. 

Medsebojno delovanje je prevladujoča energija Špitaliča. 

Cerkev je neprepričljivo postavljena za avtonomnost Špitaliča in zelo prepričljivo za navezo 

Špitalič–Žička kartuzija. 
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Naravni gaj – učilnica na prostem povezuje rastlinski, živalski svet in skupnost. Sveti kraj 

narave, kjer so predniki posvečali svoje namene za izpolnjevanje želja, ki so bile za dobro 

vseh. Prostor je treba varovati pred množičnim turizmom. Ni primeren za običajne obiske 

turističnih zanimivosti. Posebej je primeren za programe sonaravne senzibilnosti stika z 

naravo za otroke. Je točka očeta v naravnem svetišču. Navzoča elementarna bitja skrbijo za 

preplet med dimenzijami narave. Svet rastlin, živali in človeka ima tukaj stično točko. 

 

 

 

Prostor nam daje darilo z doživetjem duše narave Špitaliča. Le prepustiti se je treba s 

spoštovanjem, iskrenostjo in umirjenostjo. Te vrste prepuščanja je najbolje izvesti v vstopni 

coni od glavne ceste do potočka kot priprava v odpiranju naših čutil. Z vsakim obiskom se 

prostor okrepi. To potrebuje. Pridobiva novo vlogo. Sčasoma bo tudi ta lokacija prezenten 

in kultiviran geomantični prostor učilnice na prostem s svojo duhovno kondicijo. 
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Energijski izvir ob potočku (ob potoku Žičnica južno od šole) sprošča skrite vitalne in 

kreativne potenciale. Dopolnjuje kreativni značaj šole. Obnavlja partnerstva. Tukaj so se v 

času Žičke kartuzije menihi skrivoma dobivali z ženskami, ki so prihajale po pomoč. Center 

narave za zdravilišče stresa. Je točka matere v organizmu narave Špitaliča. Predstavlja 

komplementarno energijsko točko naravnemu svetišču, v kateri se koncentrira svetost 

narave kot portal. Točka ob potočku se spiralno na ženski način odpira v prostor. Na svojem 

izvoru ima blagodejne lastnosti. Ta kraj spodbuja, da se sprosti potisnjena ali latentna 

ustvarjalnost, ki je nismo razvili. Postaviti je treba mostiček čez potok, v smeri krožne 

povezave proti šoli. 
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Stari karakter Špitaliča 

Na duhovni ravni ima Špitalič stari karakter, da služi Žički kartuziji. Ta moč je v ospredju iz 

preteklosti. Vsi kraji se seveda spreminjajo, razen stavb kulturne dediščine, ki so spomeniki 

in znamenitosti. Sprememba karakterja Špitaliča je potrebna, ni pa enostavna. Kako 

zastaviti praktično rešitev, določa skupek številnih dejavnikov. Za ustvarjalca, ki se ukvarja s 

prostorom geomantično, veljajo energijske zakonitosti tudi pri določanju vloge in ustreznih 

kompetenc. Preden bi prepoznavali nove rešitve na strukturni ravni kraja, je potrebna 

zelena luč odobritve projektne naloge in pokrajine z ljudmi. 

Tako kot človek ima tudi kraj svoj organizem in potrebe. V Špitaliču je zaznati, da je ta 

organizem s svojimi potrebami zapostavljen. Zapostavljenost Špitaliča bode v oči. Toda 

ostajati v položaju nemoči se je izkazalo v veliko podobnih primerov za napačno. Špitalič je 

na skupnem imenovalcu z veliko kraji podeželja v Sloveniji, ki potrebujejo sistemsko 

podporo. Na ravni sistema je paleta postopkov v pomanjkanju pozornosti do težav, kot jih 

ima Špitalič. Po drugi strani velja izkoristiti pozitivno plat in se angažirati s primernim 

partnerstvom v lokalni skupnosti za pridobitev sredstev z razpisov. Zamisli za pozitivne 

spremembe med domačini vendar vrejo. 

 

Cerkev Marijinega obiskanja ima močan naboj v prostoru, ki je sakralnega tipa. V 

primanjkljaju je družbeni naboj kraja. Tako kot je cerkev usmerjena v smer proti Žički 

kartuziji, tako bi moral biti na vzhodnem območju postavljen nov objekt v korist domačinov, 

večnamenski, v zrcalno smer. Šola je močan pozitivni element v prostoru. Izrazito oddaja 

pozitivnost navzven. 

Špitalič lahko postane vzorčen model, da stanje zapostavljenosti izkoristi za zeleni program. 

Bioenergijsko je v nesorazmerju s komunikacijskimi pretoki, ki tečejo v Žičko kartuzijo in 

vas. Podoba kraja ne odgovarja obstoječim razvojnim potencialom. Špitalič potrebuje 
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sodelovanje z zunanjo podporo. Nova podoba kraja mora pridobiti pri moči povezanosti z 

naravo in skupnostjo. Naloga ni lahka. Deloma drsi že v nove generacije, saj se je priložnost 

že tolikokrat zapravila in prestavila.  

Nosilci viadukta vstopa v dolino niso povzročili hude motnje v prostoru, ustvarjajo pa vtis 

hierarhičnosti v prostoru. 

 

 

 

Cerkev Marijinega obiskanja je zemeljski pol samostana Žička kartuzija.  

 

Mala kapelica čisti notranje rane. Velika kapelica podpira, da se notranja hrepenenja 

usmerjajo v življenje navzven.  

 

Potok Žičnica, severna stran potoka je zavedno, južna stran potoka pa nezavedno.  

Obe točki naravnega organizma očeta in matere sta eterično vpeti v tok potoka Žičnica. 

 

Lipa ob cerkvi v Špitaliču je središče miru, srčno zaobjema in skrbi za kraj, ljudi zaobjema v 

kvaliteti za skupno dobro. Lipa je osrednja lokacija srečevanja. 
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Brin na severnem pobočju sprošča napetosti iz glave in pljuč.  

 

 

 

Severno pobočje zgoraj je moški hrbet, južno pobočje zgoraj pa ženski hrbet.  

Šola prevzema pretok iz ženskega hrbta in je na krožnici, zato jo je smiselno umestiti v 

zasnovo. 

Srce Špitaliča je na območju ploščadi, kjer je bila trgovina. Deluje izrazito preskromno, 

zadržano in zastrto. 

 

Špitalič ima še vedno blagoslov Žičke kartuzije. Toda to je dediščinski duhovni program 

prostora. Blagoslov neposredno iz Špitaliča še čaka, da se prizemlji za novo vlogo kraja 

znotraj med domačini in navzven do okolja. Blagoslovov je več vrst. Razbira se jih kot 

posebna vrsta duhovnih znamenj v subtilni razsežnosti prostora. Nekatera znamenja so 

utelešena v cerkvah. Druge vrste znamenj so v etru kot vibracija spodbude, posvetitve, 

dobronamernosti, upanja in usmerjenosti k cilju duhovnega razvoja. Te vibracije se zapišejo 

v eter prostora ob pomembnih odločitvah v skupnosti, ob praznovanju praznikov, kulturnih 

dogodkih in ob zdravljenju prostora. Blagoslov, ki se aktivira ob svetih mašah, je eden od 

navzočih impulzov, v svetlobni mavrici vseh barv blagoslovov. Raznovrstnost njih si lahko 

predstavljamo kot spekter barvnih snopov mavrice. 
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Geomantijske razlage duhovnih pojavov prostora ni treba jemati religiozno, ideološko ali 

staroversko. Zaradi zgodovinske teže s kolektivnimi vzorci, ki so večinoma preživeti in 

zastareli, se soočamo z oviro, kadar popolnoma normalne duhovne pojave komentiramo z 

neprimernim tolmačenjem. Odstraniti velja vse ovire nepotrebnih razlag z ezoteričnimi 

oznakami ali suhoparnimi tehničnimi oznakami. Razvijamo nov jezik, skladen s sedanjimi 

razmerami kulturnega razvoja, ki naj bo čim bolj preprost in natančen, v spoju srca in glave. 

 

Luneta cerkve Špitalič 

Znamenje je duhovna zaščita za Špitalič. Nagovarja nas k iniciaciji, kako lahko svoje 

delovanje posvetimo dobrim namenom za pomoč bližnjemu in okolju, čemu smo se 

pripravljeni odreči, da lahko docela služimo dobrobiti drugih, ne samo sebi, kako se 

predajamo duhovnim zakonom življenja. Znamenje pravzaprav postavlja vprašanja in 

odgovore. Resnično iskren in poglobljen obiskovalec se ob znamenju notranje poveže z 

izročilom prostora. 

 

 

 

Edina rešitev, da Špitalič zaživi, je nova urbanistična zasnova. Ustvariti je treba novo 

težišče v prostoru, vsebuje naj združevanje programov turizma in izobraževanja ter 

aktivnosti za domačine. Bioenergijsko polje Špitaliča je treba poudariti na moški in ženski 

hrbet severno in južno. Šola naj prevzame stik z nadomestnim središčem. Pri oblikovanju 

zasnove naj sodeluje čim širši spekter stroke in domačinov. 

Nova urbanistična zasnova bi ustvarila nov karakter Špitaliča, skladen s sedanjimi 

razmerami. Preobrat iz preteklosti v sedanjost, s premišljeno urbanistično rešitvijo, 

odločnim sodelovanjem domačinov in stroke, geomantično podlago in kreacijo kulturnih ter 

turističnih programov naj se izvede pravočasno. Razvojne potrebe Špitaliča bodo 

upoštevane, ko se resnično kreativno tvega glede na obstoječo statično sliko situacije. 
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Špitalič s svojimi naravnimi energijskimi potenciali potrebuje prebuditev s programi 

projekta. Pokrajinska danost Doline sv. Janeza se v Špitaliču kaže povsem komplementarno 

prevladujoči znamenitosti samostana Žička kartuzija. Na tej izvirnosti velja kontinualno 

graditi z novimi vsebinami in pri razvoju kraja. 

 

Žička kartuzija  

Stavbe samostana so na lokaciji vzpostavile energijsko mrežo Davidove zvezde s središčem 

v cerkvi Janeza Krstnika. Odraža prostorski red kakor zgoraj tako spodaj. Prostor preslikuje 

kvalitete kozmičnih konstelacij na zemeljski okvir samostana. Predstavlja primer svete 

geometrije v gradnji s sakralnim učinkom. 

Energijsko polje samostana je zaprto v sakralni naboj kot piramida. Vzdržuje duhovno 

atmosfero dediščine menihov. Prevladujoči duhovni naboj prostora disciplinira razpoloženje 

obiskovalca. Prostor trka na dušo obiskovalca. Odpirajo se značilni vtisi o vesti, avtoriteti, 

ponižnosti in zapiranju instinktov zaradi višjih ciljev. 

 

 

 

Prostor Žičke kartuzije potrebuje zrcalno ovrednotenje zunaj v naravi. Primerna 

geomantijska interpretacija krajinskih potencialov zunanje lokacije, ven iz stavb samostana, 

je zagotovo logično nadaljevanje turistične promocije prostora. Tudi v tem primeru se 

potrjuje, da velja raziskati temeljno karakteristiko: kakor zunaj tako znotraj. Tako bi dobili 

celostno sliko prostora: kakor zgoraj tako spodaj in kakor zunaj tako znotraj. 
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S t r a n i c e  

 

Spodnje Stranice - Frankolovo predstavljajo senčno plat, dolina ribnikov pa svetlo plat 

Stranic. Zapis prednikov ribogojnice je pozitiven. Tradicija ima na tem območju dobro 

energijsko ohranjenost. 

 

Ribniki Stranice  

Šest energijskih izvirov na območju ribnikov obuja podedovane potenciale stika z naravo. 

Locirani so po spiralni energijski poti spomina pokrajine, po prostoru ribnikov, do izvira 

Zverovje. Povezani so neposredno z izviri in vodnimi tokovi pod zemljo. Njihova kvaliteta je 

globoka energijska usidranost v podzemeljske sloje.  

 

 

 

Moderni človek in moderni bivalni prostori so podvrženi šibki ozemljitvi in šibkemu stiku z 

genskim zapisom prednikov. Lokacija ribnikov je neke vrste vzorčen primer, kako so 

korenine prostora blagodejne. 

Ozemljitev je osnova zdravja in dobrega počutja. 

Obujanje podedovanih naravnih potencialov deluje na osnovi resonance med vibracijo virov 

prostora in človeka. Podporno okolje na takih lokacijah prebuja čutila, utrjuje telo in 

razmišljanju dodaja stik z drugimi razsežnostmi izpolnjenosti. Resonanca med pozitivnim 

energijskim stanjem narave in človekovim počutjem se zgodi na energijski in telesni ravni. 

Telo se vrne v naravno stanje. V tem stanju je dovzetno za energijsko podporo. 
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Odpornost človeka se v naravi obnovi. Moderni človek se je toliko odtujil od narave, da se z 

boleznimi spopada z umetnimi postopki. Nastaja začarani krog obolenj in ukrepov. Narava z 

vso svojo močjo preobrazbe je pravzaprav odločilni dejavnik ozdravitve. 

Vedno bolj se bo potrjevalo, katere smeri so umetne in katere naravne. Kontrast med 

naravnim in nenaravnim se bo stopnjeval. Priča bomo izzivu, kako se odločati. Odločitve 

zahtevajo dejanja. V času ekoloških preobrazb ni zaželeno biti neopredeljen. Pravočasne 

odločitve so lahko odločilne. 

 

Voda v ribnikih Stranice s svojimi izviri je energijski bazen miru in kvalitete blagostanja. 

Vodni izviri so izviri življenjske sile. Izvir Zverovje pomaga, da svojo podzavest in usodo 

doživljamo kot nekaj elementarnega in da prebudimo svoj izvir cikličnosti.  
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Izvir Zverovje pod vznožjem Konjiške gore je sveti kraj narave. Voda izvira je zdravilna in 

ima čist informacijski zapis iz svetega kraja, kjer izvira. Navzoča je vodna vila. Po tradiciji so 

to duhovi narave, zaščitniki vodnih izvirov. Ima značilnost stika z ženskim počelom krajine. 

Čaščenje naravnih vodnih izvirov se predniki izvajali ob posebnih položajih Lune tako kot 

dela v gozdu. Luna vpliva na nihanje vode planeta in čustveno razpoloženje.  

 

 

 

Izvir Zverovje energijsko prelije psihosomatske napetosti človeka in usmeri vibracije človeka 

k njegovemu izvoru. Vsak zdravilni kraj odpre samozdravilne procese v človeku. Vsak moteči 

kraj pa energijo jemlje. Podobno je s prehrano in odnosi. 
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Procesi sprememb zahtevajo drugačno postavitev življenjskih vrednot, aktivnosti, 

razmišljanja in vedenja v vsakodnevnem urniku. Edino tako se lahko pozitivno povečuje in 

negativno zmanjšuje. Sicer ostajamo v okvirju ponavljanja obstoječega vzorca, omejenem s 

statusom quo. Ob bolezni v organizmu prevlada izgubljanje energije in primanjkuje 

pridobivanje in regeneriranje. Podobno je pri preobrazbi življenjskega prostora. Poudarek 

velja dati na pozitivne vire okolja, da se oživljajo in pripomorejo k izboljšanju počutja 

prebivalcev. Enako je dobro odpravljati okoljske motnje in stagnacije. Kadar govorimo o 

izzivih trajnostnih premikov, se soočamo s socialnim, družbenim in kulturnim ter ekološkim 

prostorom, ki je izrazito obremenjen s sistemskimi omejitvami. Sprejeti je treba trenutno 

zrelost družbene situacije, katere del smo. Za inovativne projekte pa taka pozicija ni dovolj. 

Srečujemo se z izzivi, kako pogledati in delovati čez rob možnega, ko se aktivira dodatna 

ustvarjalnost in globlji motiv podpreti pozitivne vire Zemlje in skupnosti. Prelivanje 

pozitivnih naravnih energij v prostor je poslanstvo geomantije. Utemeljuje pogoje za 

nastajanje trajnostnih zgodb v mreženju sektorjev. To zagotavlja uresničenje modela 

večanja pozitivnega in zmanjševanja negativnega, in to v primerni preobrazbi z naravnimi 

zakonitostmi. 

Voda izvira Zverovje je primerna tudi za ljudi, ki izvajajo post. V fazi razstrupljanja telesa 

voda Zverovje telo polni s pozitivnimi informacijami. Za posebne primere samozdravljenja s 

postom velja poudariti tudi pomen mentalnega posta. Ko si tako prazen negativnega 

razmišljanja, se ob obisku svetega kraja omogoči pripravljenost za asimilacijo novih 

pozitivnih naravnih pretokov v telo. 

Izvir Zverovje je odličen za doživetje stika z novim izvirom rešitev na podlagi očiščenja 

podzavesti iztrošenosti in sprejemanja nauka svojih prednikov za prihodnost. Izvir pristnosti 

je pri mnogih ljudeh v modernem načinu življenja prizadet. Pri preobrazbi, ko se človek 

zavestno posveti spremembi načina življenja na bolje, je osnovno merilo uspeha prav 

pristnost zavedanja sebe, kar v resnici si, kako se dejansko počutiš, kakšna so tvoja 

hrepenenja, kako se oglaša vest poslanstva, kako čutiš sebe v medsebojnih odnosih z ljudmi 

in Zemljo. 

Ta kraj je zelo občutljiv za splošne gradbene posege. Duhovno opravlja funkcijo izvira 

očiščenja in preporoda. Sovpada z naravno danostjo izvira vode. Tudi zdravilna voda ima 

lastnosti očiščenja in vitaliziranja.  

Celoten prostor z izvirom Zverovje in ribniki velja še veliko bolj zaščititi pred enostranskimi 

potezami upravljanja. Je geobiološko kompleksen ekosistem z zahtevnimi značilnostmi 

zemljišča. Prostor potrebuje novo vrsto vodenja s percepcijo vseh atributov mikro- in 

makroobmočja doline. Izvir Zverovje na duhovni ravni prosi za večjo zaščito. Opozorila izvira 

Zverovje so po tradiciji resen signal, podobno kot če računalniški sistem potrebuje 

posodobitev in novo zaščito. 

Ustroj organizma krajine vodi pot vstopanja v izvir Zverovje postopno po spiralni energijski 

žili iz območja ribnikov. Obiskovalce velja voditi po tej poti do izvira Zverovje. Na ta način se 
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doseže postopen prehod v globlje ravni narave do izvira. Sveti kraj se tako obišče skozi 

proces očiščenja in uglasitve na energijskih točkah ribnikov. 

Neposreden obisk na sveti kraj Zverovje, stran od območja ribnikov, je atipičen glede na 

značaj prostora. Primeren je za posebne situacije, ko je obiskovalec pripravljen na take vrste 

takojšnje srečanje s svetostjo prostora. Presojo, kako ravnati do turistov, mora v vsej 

fleksibilnosti imeti domači geomantijski vodnik. Ljudje dandanes potrebujejo prave 

usmeritve, kadar iščejo pomoč v naravi. Najpomembnejše je, da je vodnik varuh domačega 

kraja in navdihovalec z lastnim zgledom za zdrav zeleni življenjski slog. Na tem področju 

lahko pričakujemo izrazit porast zanimanja za sonaravne oblike učenja v naravi in krepitve 

zdravja. Izvir Zverovje je na to pripravljen. 

Stavba polnilnice vode je ugodno postavljena v prostor. Ustvarja razmerje med vzhodnim 

(spredaj) in zahodnim (zadaj) predelom doline.  

 

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. 
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Moška krajinska os na ostankih rimske ceste in ženska krajinska os ob potoku Tesnica, 

Spodnje Stranice 

Tudi rimska cesta ima svoj geomantični spomin. V tem kontekstu ni smiselno poudarjati 

nepomembnih dejstev, ampak nekaj, kar izstopa kot pozitivni naboj spomina prostora za 

današnje stanje. Rimska cesta nekje pod zemljo vibrira s spominom, da so predstavniki 

Rimljanov častili svoje bogove. Na te priprošnje so se odzvala bitja narave v dolini. Podpora 

moškega duha gozda zgoraj vzhodno, kjer se cesta stika s krajem Čretvež, in ženskega duha 

spodaj pri Jerebičevih lipah zahodno je eden od takih pokazateljev pozitivnega odziva 

pokrajine.  

 

 

 

Ženska os pokrajine je obremenjena z zgodovinskimi travmami iz vojne. V tem primeru se 

kaže negativni odtis v prostoru zaradi nacističnih ideologij uničevalnosti življenja. To 

območje je senčna plat Spodnjih Stranic. Odpustiti je treba stare duševne rane preteklosti, 

ki so se zasidrale v čustveno tkivo pokrajine. To se izvede z zdravljenjem negativnih 

energijskih polj, s pomočjo geomantijske metode zdravljenja. 

Stranice so razpršene na več strani krajine. To ima svoje prednosti v raznolikosti kvalitet 

prostora. Dinamika med spodnjim in zgornjim polom pokrajine kaže, kako je smiselno 

razviti zaokroženo turistično pot po celotnem območju Stranic. Učinek bi bil dvojni. Stranice 

bi pridobile turistično zanimanje na vse strani neba – južno, severno, vzhodno in zahodno. 

Domačini pa bi se angažirali za oživljanje kraja. 

Energijska pokrajinska pot moške krajinske osi v smeri vrh Babje koleno–Kislica–Stranice–

Slovenske Konjice je prepoznana kot pot tradicije podeželja, po kateri so potovala stara 
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ljudstva. Ritem toka te energijske poti vibrira kot gibanje konja. Ostanki stare rimske ceste 

zaznamujejo usodo doline tako, da je pomemben moški vodja pri kazanju smeri razvoja 

prostora. Za nove čase to pomeni novo moško funkcijo vodstva do ženskih kvalitet v lokalni 

skupnosti soustvarjalnosti z naravo. 

Ribniki Stranice so izrazito območje minus polarnosti pokrajine. Za celostno doživetje 

doline in zaokroženega prostora velja obiskati pozitivni pol pokrajine hribov zgoraj. Tako se 

dinamika negativnega in pozitivnega pola v obiskovalcu primerno izrazi in sklene z 

doživetjem.  

Odpiranje programov Ribnikov Stranice širše v okolje v navezi s Konjiško goro in ob rimski 

cesti navzgor je samoumevna rešitev za nadaljnje premike z novimi vsebinami v 

izobraževalnem turizmu. Tudi ta LAS-ov projekt odpira vzporedne izzive, ki so nujni, toda 

niso del projektne naloge, ostajajo pa za nadaljevanje. 

 

 

 

Daljnovod 

Sevalne obremenitve elektromagnetnega sevanja daljnovoda na stanovalce so evidentne z 

motnjo, ki vpliva na poslabšanje zdravja in nekaterih vitalnih kvalitet krajine na vplivnem 

območju trase daljnovoda. Na turističnih območjih so taki pojavi izrazit deficit pri 

privlačnosti lokacije ne samo vizualno, ampak tudi energijsko. Sevalne obremenitve velja 
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odpravljati pravočasno. Hiše in naselja, izpostavljena elektromagnetnemu sevanju, 

potrebujejo realno analizo parametrov vpliva na zdravje. Upoštevati velja uredbo Vlade 

Republike Slovenije o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni 

list RS št. 70/96), ki določa najvišje dovoljene ravni EMS. Potreben je učinkovit sistem 

informiranja o vplivih EMS in geopatskega stresa do stanovalcev, med stroko, vladnimi 

službami in javnostjo. Najslabše je prikrivanje dejstev. Geomantijske meritve sevanj 

enakovredno obravnavajo življenjske razmere stanovalcev s svetovanjem. 

 

Ribniki Stranice imajo turistični potencial deloma vzpostavljen. Potrebna je pravočasna 

sanacija sevalne obremenitve daljnovoda. Deluje moteče na zdravje zaposlenih in 

obiskovalcev. Lokacija potrebuje preporod v nov značaj turistično prepoznavnega 

kraja. Sanacija sevanja daljnovoda je nujni pogoj za uresničevanje novih ekoloških in zelenih 

vsebin v prostoru. 
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