12

OBČINSKE NOVICE

Odstiranja znanj prednikov
Geo zeleni turizem na Polzeli
Projekt »Odstiranja znanj prednikov«, katerega je Občina Polzela pričela izvajati v lanskem letu, je po opravljeni raziskavi urbanega območja
Polzele, predavanjih, izobraževanjih in
usposabljanju akterjev, v zaključni fazi,
in sicer v fazi predstavitve produkta
geo zelenega turizma. Obravnavamo
tematska področja narave, pokrajine,
kulture in tradicije ter družbene klime.
Projekt se enači z lokalno vlogo in globalnim razumevanjem sveta. Znanja o
zdravju, naravi in dediščini postajajo
odločilna za lokalno skupnost, posameznika, družbo in civilizacijo. Predvsem ko govorimo o Zemlji kot planetarnem domu. Geomantijska analiza
okoljsko ozavešča o danostih Polzele
in ponuja smernice za domačine in
obiskovalce – kako razumeti korenine
lastne identitete.
Čutenje narave nam je prirojeno.
Toda od stresnega načina življenja so
večini čutila oslabljena. Opažamo, da
se zaradi številnih sodobnih bolezni,
izgorelosti in potrošniške odtujenosti
od narave in dediščine poraja masovna
potreba po ponovnem povezovanju z
Zemljo.

matematičnim, fizikalnim, naravoslovnim, etičnim in duhovnim vprašanjem
oziroma računom: kako ponovno vzpostaviti krogotok dajanja in prejemanja.
Učimo se okoljsko odgovornega
delovanja. 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.
Obujamo izgubljene vrednote naših
prednikov. Kot sporoča spomin gradu
Komenda: živeti v skladu z vestjo, delovati za dušo skupnosti, praznovati in
gojiti posvečena dejanja. Grad Komenda inspirira in vliva svetlobo ustvarjalnosti. Lahko rečemo, da je središče
sveta. Z vso samozavestjo, ki jo kraj
premore.
Park Šenek je v danosti elementa
Zemlje odličen za začetek z ozemljevanjem. Ocenjeno je, da je 90 odstotkov
populacije ljudi neozemljenih. Kljub visoko razviti tehnologiji je ozemljitev pri
veliko ljudeh zdravstveno problematična. Osnovna značilnost ljudi v stiski je,
da niso zakoreninjeni in povezani z Ze-

mljo. Energijske točke parka Šenek obiskovalca prizemljujejo in regenerirajo.
Pešpot ob Savinji je pot vrnitve k
svoji sproščenosti, v stiku z vitalno danostjo lokacije ledvic organizma Polzele. Naravna danost reke Savinje za zelene turistične programe je ena izmed
ključnih ugotovitev geomantijske analize. Posebej zaradi obdarjenosti z zdravilnimi točkami za krepitev imunskega
sistema.
Srce Polzele – cerkev sv. Marjete –
ponuja svojo sakralno kakovost za duhovni doprinos k doživetju obiskovalca.
S primernimi vajami se uglasi s srčnim
bistvom kraja, stikom z univerzalno ljubečnostjo, ki se širi navzven.
Potrdilo se je, 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 možnost
za razumevanje sveta, empatije in aktivne skrbi za okolje. Bodoči geomantijski vodniki so protagonisti generatorjev
razvoja lokalne skupnosti, ki temelji na
znanju prednikov, ohranjenem do danes, za prihodnje rodove.

Na izobraževanjih, ki so potekala v
sklopu projekta, smo se posvečali oblikovanju turističnih programov, na temelju razvijanja senzibilnosti. Osnova je
čuječe opazovanje okolja in vračanje na
temelje, ki so nam skupni.
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.
Zavedanje, kako posameznik in lokalna skupnost generirata razvoj, je odločilno. Vsak kraj nosi v sebi določeno
uganko, kako se spoprijeti z zaostalostjo, ohraniti korenine dediščine, vključiti inovativnost in sonaravne programe.
Ekologija in ekonomija postajata pod
skupnim imenovalcem, da lahko preživimo. Spoprijemamo se z zapletenim
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Geo zeleni turizem je dodana vrednost obstoječi turistični ponudbi Občine Polzela. Z roko v roki smo se povezali z aktualnimi pozitivnimi trendi
celostnih pristopov, razvojno naravnanih prizadevanj za ekološko odgovorni
turizem in mrežo navdušenih protagonistov širjenja zelene paradigme zdravega življenjskega sloga, v sodelovanju
z Zemljo. Zelena politika slovenskega
turizma opredeljuje temeljno zavezo
slovenskega turizma, da deluje po trajnostnih načelih in da si nenehno prizadeva za izboljšave. Projekt »Odstiranja
znanj prednikov« je referenčen za nadaljnjo podporo Slovenske turistične
organizacije. Vzpostavljen Konzorcij
predstavlja vzorčen model sinteze tradicije in novih razvojnih sprememb.
R O B I L AV I N

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 daljnji 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 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 naravne proporce je v sodobni družbi okrnjen, če ne že izgubljen. In
prav mala urbana središča, kot je Polzela, nam ponujajo s svojo pristnostjo in
bogastvom kakovosti, ki jih ima prostor
na tako majhnem območju, možnost refleksije o harmoničnih razmerjih človeka
do narave in obsegu še zdrave urbanizacije, kar je lahko ključni navdih in izhodišče trajnostnega razvoja 21. stoletja.
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Geo zeleni turizem
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. Vaje lahko
izvajajo tudi domačini in si tako negujejo zdravje ter prispevajo h krepitvi identitete kraja.
Za presežna doživetja sta značilni intenzivnost in pristnost občutenja.
Običajno je velik del naše pozornosti
odsoten ali neaktivno sodeluje v izkušnji. Poglobljena doživetja nam dajejo
pristno doživetje kraja in hkrati povezanost z našim bistvom. Dialog poteka v obe smeri, navzven s pokrajino in
navznoter z našim notranjim duševnim
svetom.
Domačini kot turistični vodniki v
vodenje vključujejo osebne potenciale,
izkušnje in zgodbe. V sklopu 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.
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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 kakovostim
ter dopustimo, da nas prežame.
Skladno z evropskimi politikami za
razvoj turizma za ohranjanje okolja in
dobrobiti lokalnih prebivalcev je ključnega pomena mehko izobraževanje in
ozaveščanje obiskovalcev. Ti tako pridobijo poleg zanimivih doživetij tudi
znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo
doma ali drugje. Temu pravimo najboljši
spominek. V sklopu projekta »Odstiranja znanj prednikov« smo vzpostavili
skupino domačinov in organizacij, ki po
končanem projektu deluje pod okriljem
Konzorcija Odstiranja znanj prednikov
Polzela.
Namen delovanja konzorcija je ozaveščanje 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.

Ustvarjalci projekta z bodočimi turističnimi vodniki

K A R I N L AV I N
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Potenciali in učinki razvoja zelenega turizma
na lokalno skupnost
S turističnim produktom projekta »Odstiranja znanj
prednikov« imamo lokalni akterji veliko priložnost, da se primerno odzivamo na čas naznanjajočih globalnih intenzivnih
sprememb.
Koncept projekta nas z uglasitvijo na pristnost, primarnost in energijo našega srca usmerja v delovanje na temeljih, ki jih podpira naše poslanstvo.
S sodelovanjem iz motiva veselja do druženja, skupnega
dela, ustvarjalnega vzgiba in nabirke skupne energije je v
osnovi naša namera delovati iz sebe in skozi lasten razvoj
krepiti organsko poglobljen, bolj občuten, zavesten in odgovoren odnos do pokrajine in prostora ter gojiti skrb in
zavezništvo do narave in na splošno naravne in kulturne dediščine kot vira elementarne krajevne identitete.
Turistični trženjski kapital vzpostavljamo s pomočjo nas,
lokalnih vodičev, originalnih pripovedovalcev svojih osebnih
zgodb in zgodb kraja, ki obiskovalce v smislu selfnessa vodijo po geomantijsko prepoznanih točkah vitalno-energijskega potenciala pokrajine. Za domačega in tujega obiskovalca naših programov ustvarjamo tako koristno kot tudi
zabavno vsebino.
Sleherna krajina ima določene naravne danosti, ki že od
nekdaj predstavljajo točke posebnega pomena. Kakovost
določene točke posredno razkrivajo materialne sledi različnih kultur, zgodbe, pisni viri in njena energija.

Zgodba turističnega produkta Odstiranja znanj prednikov Polzela bo pripoved, ki čustveno in izkustveno poveže
obiskovalca z našo zgodbo. Z vgrajenimi subtilnimi sporočili doseže izvirno večplastnost pripovedi, ki odmakne pogled
od golih tehničnih značilnosti.

Prepričani smo, da je naša zastavljena vizija pravilna,
prebuditi zanimanje tako turista kot domačina, da nam na
podlagi lokalne tradicije, običajev, korenin in stika s predniki ter izročila skupaj uspe znova doseči razvoj in razcvet
lokalnih skupnosti, lokalno istovetnost (identiteto), prepoznavnost in povezanost ljudi v izvorni kodi enosti z Zemljo.
MARJAN KOGELNIK

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvi

GEO-ZELENEGA TURIZMA POLZELE

v soboto, 28. septembra 2019, na parkirišču Občine
Polzela.

O Polzeli obstaja toliko čudovitih zgodb in raznovrstnih
legend. Pri tem vsaka zgodba nosi svoj pomen in lahko Polzeli pomaga pridobiti še večji turistični pomen. Obiskovalce
lahko popeljemo med številne skrivnosti o zgodovini Polzele.

Program:
• 09.00 - semenj doživetij, znanj in pridelkov na
parkirišču Občine Polzela
• 12.00 – predstavitev nove turistične ponudbe –
sejna soba Občine Polzela
• 13.00 – voden ogled po energijskih območjih 4
elementov Polzele

Selfness za goste v okolju narave na Polzeli spodbuja
za odgovornejše in bolj kakovostno življenje, ponuja dolgoročne učinke, začne pa se s pristnim prenosom zgodbe in
osebnih izkušenj ter znanj vsakega izmed vodičev.

S programi geomantijskega zelenega turizma se
energijske točke uporabljajo za spodbujanje človekove
povezanosti z naravo, krepitev zdravja in hkrati za
negovanje krajevne identitete in avtentičnosti.

Dogodek Turizmu pomaga lastna glava
odpade zaradi bolezni.
Premeščeno na novi datum.
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