
Geomantijska analiza Polzele 

Občane vljudno vabimo na
javno predstavitev geomantijske 
analize Polzele v sklopu projekta

Odstiranja znanj prednikov,
ki bo v petek, 12. aprila 2019, ob 19. uri 

na gradu Komenda na Polzeli.

Cilj projekta Odstiranja znanj pred-
nikov (OZP) je na podlagi geomantij-
skega vrednotenja potencialov vitalno-
-energijskih danosti in dediščine Polzele 
izoblikovati inovativno turistično po-
nudbo zelenega turizma. Geomantijska 
raziskava poteka neposredno na tere-
nu, s sestavljanjem slike posameznih 
sestavin in potencialov Polzele v sku-
pno ugotovitev o organizmu mesta.

Geomantijska raziskava obravna-
va danosti življenjske energije Polzele, 
identificira markantna območja, ki do-
kazujejo identiteto, vitalnost in zdravje. 
Analiza prikaže obstoječe stanje pro-
stora, kakovost grajenih in zelenih po-
vršin, predispozicije vitalno-energijskih 
izvirov, antropogene vplive, razmere 
občutljivih območij (kot so lokacije bli-
žine sevanja daljnovoda) in smernice 
za potrebe prostorskega načrtovanja. 
Odkritje navzočnosti blagodejnih bio-
energijskih virov je podlaga za izdela-
vo geoturističnega zemljevida Polzele. 
Ovrednotenje njihove funkcije ter zna-
čaja pa je izhodišče za oblikovanje izvir-
nega programa zelenega turizma. 

Pridobljena sinteza obravnave Pol-
zele, prebivalcev, lokalnih akterjev pro-
jekta in obiskovalcev turistične ponud-
be prinaša novo vedenje sistemskega 
pristopa. Vse vključene dejavnike na-
ravnih in človeških virov obravnava kot 
prepleten sistem. Poznavanje energij-
skih značilnosti kraja pomaga pri celo-
stnem in odgovornem odnosu do biva-
nja, kar je temelj ekologije. Spremembe 
se vedno začnejo z zavedanjem sood-
visne prepletenosti silnic življenjskega 
prostora

Projekt OZP ozavešča danosti do-
mačega lokalnega okolja, kar je bilo ve-
činoma zanemarjeno ali neopaženo. To 
so danosti naravne, kulturne in duhov-
ne dediščine ter virov življenjske ener-
gije. Zanimivo je, da ko začnemo ceniti 
kakovosti, ki jih imamo doma, postane-
mo šele resnično zadovoljni. 

Združujemo stara znanja prednikov 
ter sodobno ekološko znanost, da je 
prostor inteligenten in živ. Polzela je živ 
organizem, prežet z univerzalno ener-
gijo. Prostor je večplasten, poleg geo-
grafskih oblik ter biološke sfere obsega 
tudi eterično tkivo prostora, sestavljeno 
iz energijskih polj, pretokov in žarišč.

Geomantijski zemljevid prikazuje 
avtentično prepoznavnost Polzele. Pol-
zela je potencial s pohvalno privlačno-
stjo naravnih danosti in kulturne dedi-
ščine. Ponuja pomirjenost ob naravnih 
virih Savinje in parka Šenek ter poživlje-
nost duha v centru kulturne dediščine 
gradu Komenda. Cerkve so postavljene 
na starih romarskih poteh. Umeščenost 
cerkev na energijskem omrežju okolja 
potrjuje pomen duhovne kakovosti, ki 
daje prostoru zaznamujočo pozitivno 
funkcijo. Sakralni prostori, kot so cer-
kve, obiskovalcu in turistu ponujajo 
vstop v presežno stanje zavesti duhov-
ne samorefleksije. Posebej radoveden 

obiskovalec lahko v vsaki cerkvi sreča 
notranji impulz vseprežemajoče dobro-
te sočutja do življenja. 

Doktrina geomantijske krepitve 
zdravja v naravi izhaja iz izročila sona-
ravne ljudske medicine, ki so jih upora-
bljali naši avtohtoni predniki. Dandanes 
se uporablja s holistično medicino oko-
lja. Poglobljen odnos do narave izvira iz 
izročila romanja na svete kraje. Turistič-
na ponudba, ki nastane ob takem pristo-
pu, krepi prepoznavnost kraja z globljimi 
značilnostmi. Uvajamo krepitev zdravja 
v naravi. To so počeli naši predniki. Tukaj 
je bila njihova lekarna. Z zagotavljanjem 
standarda za identificiranje naravnih vi-
rov, varovanje okolja, reguliranje turizma 
in vzgajanje turistov. Danosti območja 
Polzele so ugodne za razvoj geomantij-
skega zelenega turizma, pod pogojem, 
da se za tovrsten program usposobi de-
javno jedro domačinov kot lokalnih izva-
jalcev ponudbe. 
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