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Uvod 

Pripravljena razvojna izhodišča izhajajo iz geomantijske obravnave območja kot strokovne podlage 

prostorskega in projektnega načrtovanja, ki odražajo globjo identiteto pokrajine in pri katerih so tvorno 

sodelovali domačini. 

Platforma za trajnostni razvoj območja s celostnim upoštevanjem danosti prostora je oblikovana na 

podlagi prepoznavanja vitalnih počel pokrajine ter konfiguracije različnih plasti Zemlje. Karakteristike 

prostora - materialne, energetske, duhovne so upoštevane kot podlaga za razvojne usmeritve.  

Z geomantijskim pristopom, ki temelji na poglobljeni analizi prostora celotnega holona Kalobje - Rifnik - 

Resevna - Šentjur in individualnih karakteristikah mikro lokacij ter podjetniškim svetovanjem 

posameznim kmetijam in drugim so bili prepoznani potenciali pokrajine, mikro lokacij in potenciali 

posameznikov za optimalni sonaravni razvoj, učinkovitost in prepoznavnost. 

Prepoznane prednosti so bile z obujanjem tradicionalnih vrednot in inovativnim vključevanjem naravne 

in kulturne dediščine vključene v oblikovanje novih dejavnosti na kmetijah in v druge oblike izražanja 

globje identitete krajine za razvoj zelenega turizma s ponudbo pridelkov, dobrin in storitev. 
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P LA T F O R MA   

za trajnostni turizem in celostni razvoj območja Kalobje-Rifnik-Resevna in mikro lokacij 

 

 

Geomantija 

 

Geomantija je holistična disciplina, ki celostno proučuje večplastno slojevitost geološko energijske, 
duhovne in arhetipsko zdravilne strukture prostora. V raziskovalnem delu  za izdelavo PLATFORME,  je 
ključnega pomena celostno seznanjanje s  pokrajino podeželja Kalobje-Rifnik-Resevna, z njenimi vidnimi 
in nevidnimi razsežnostmi. Poleg analiz konfiguracije terena, obstoječe grajene in zelene strukture – je 
upoštevana izvorna večdimenzionalna struktura prostora. 
 
Vodilo geomantijskega pristopa  je : ¨pokrajina je živ organizem ¨, s humanističnim dojemanjem 
družbenih in naravnih procesov. Osnovna paradigma geomantijskega dela je, da je prostor inteligenten 
in živ – to pomeni da so zakonitosti in znanja žive materije, s katerimi ustvarjamo, veliko bolj kompleksni. 
Zemlja je živ ORGANIZEM, prežet z univerzalno energijo, ki zajema celoten življenjski prostor, v katerem 
živimo. Prostor je večplasten in poleg geografskih oblik ter biološke sfere obsega tudi eterično tkivo 
prostora, sestavljeno iz energijskih polj, pretokov in žarišč. 
 
PLATFORMA zaobsega raziskovalno področje naravne, kulturne, arhitekturne, sakralne dediščine in 
razsežnosti duhovno energijskih danosti pokrajine in človeka, ki predstavlja vir INOVATIVNE 
USTVARJALNOSTI.   
 
Cilj in namen je celovit pristop k RAZVOJU PODEŽELJA, načrtovanju & urejanju prostora in regionalnem 
razvoju okoljsko odgovornega turizma,  na obravnavanem območju:  Kalobje- Rifnik – Resevna- 
imenovanem KRRES.  
 
Z namenom da bi razvoj podeželja pridobil dolgoročno kakovost bivanja, geomantijska PLATFORMA daje 
predhodna izhodišča kot strokovna delovna podlaga. Vključuje kognitiven zorni kot obravnave 
krajinskega prostora in ga postavlja v družbeni razvojni kontekst. Pomembna osnova za doseganje ciljev 
pametne, vključujoče in trajnostne rasti so prostorski potenciali, ki so v PLATFORMI KRRES sistematično 
ovrednoteni v zaokroženem  naravnem območju, ki ga imenujemo HOLON. 
 
Geomantija - celostna ekologija, prepoznava ekosistem prostora podeželja  in zrcalno geometrijo zavesti 
prebivalcev. S holistično raziskavo prostora, v kateri so ob geoloških komponentah branja prostorskih 
prvin, dodatno  razberane duhovno-energijske in zdravilne danosti prostora, smo dobili uvid v vitalno 
danost naravnih virov podeželja, kakor tudi izhodišča za njegov razvoj. 
S tem je  opredeljena razvojna vizije regije, ki temelji na podlagi ocene prostorskega stanja in razvojnih 
kapacitet v prostoru.  
 
Človek generira vplive v okolje, prostorsko stanje pa posledično določa zavest družbe . V geomantijski 
raziskavi se berljivost karakteristik prostora KRRES vzporedno reflektira na družbo prebivalcev podeželja 
kot celoto, oziroma naročnika KS ŠENTJUR-RIFNIK,  z izhodišči analize in napotki, ki so SMERNICE za 
celostni razvoj. Analogije med značilnostmi prostora in prebivalci so razbirane večplastno.  
 
Ključni elementi holističnega pristopa so v družbeno odgovornem soočanju s potenciali & problemi in  
ozavedanju rešitev pri usmerjanju za ¨dvig ¨v uspešnejše ekološko, poslovno, kulturno in okoljsko 
delovanje. Obravnavani prostorski vzorci GEOMANTIJSKE ANALIZE večplastno odražajo značilnosti 
vitalnih karakteristik okolja, ter vpete družbene, ekološke in ekonomske razsežnosti. S tem dosegamo 
zmožnost za preseganje in preobražanje negativnih družbenih trendov v pozitivne. 
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Na tem področju uvajamo inovativni razvojni segment pri ravnanju do okolja, ki je v osnovi zasnovan na 
za-vesti spoštovanja večplastne zakonitosti okolja, je posodobljena oblika starih znanj naših prednikov. 
Poglavitni viri rešitve izhajajo iz sinergije prostora  in ljudi. Vizija regije je na ustrezen način prepoznana 
iz prostorskih danosti. 
 
Geomantija je vedenje, ki sistematično obravnava anatomijo aure Zemlje. V PLATFORMI ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ  nam daje uvid v globlje značilnosti ekosistema krajine na ravni celote obravnavanega območja 
MAKRO KRRES in MIKRO LOKACIJ KMETIJ. Definira krajinsko MAKRO in MIKRO geodinamiko, to so -  
naravne danosti lokacije, analiza zemeljskega žarčenja bioenergijskih kvalitet zemljišča, opredelitev 
navzočnosti  izvirov energije, prikaz vitalnih funkcij organizma prostora in njegove identitete,  določitev 
blagodejnih in zdravilnih vplivov prostora na človeka, raziskovanje vpliva geografskih in geomantičnih 
dejavnikov na razpoloženje ljudi.  
Posebno skrb je posvečena obravnavi zdravilnih naravnih virov. Kar je navedeno v področju obravnave 
NARAVNEGA PARKA ZDRAVILNIH YIN VRELCEV RIFNIK v platformi.  Zavest dojemanja in razumevanja 
prostora se s tem bistveno razširi v kategorijo celote. V geomantijskih orodjih imamo na razpolago 
celovit kreativni, duhovni uvid v silnice, danosti prostora, ga razumneje sprejmemo, se v njem 
natančneje – fizično in duhovno – orientiramo, spoštljivejše delujemo v širši družbeni odgovornosti. 
Rezultat je bolj učinkovito načrtovanje in umeščanje prostorskih ureditev v prostor.  
 
Tvorec razvojnih postopkov je doktrina integracije naravnih virov prostora in človeških virov 
prebivalcev. Holističen  pristop združuje razvojne potenciale pokrajine in prebivalcev - z implementacijo 
intuitivnih vedenj. 
 
 
Vizija in izhodišča za nadaljnji razvoj regije je geomantijsko opredeljena na podlagi energijsko endogenih 
potencialov oziroma problemov, ki bi jih morali v regiji rešiti, na krepitvi prepoznavnosti regije z vidika 
kulturnega in arhetipskega bistva krajine. Pridobljeno je znanje iz prostora, v katerem se odvijajo  
takorekoč vse človekove dejavnosti. 
 
Povratek na pot stabilne gospodarske rasti bo mogoče doseči le, če bo znanje pametno izkoriščeno, saj 
so ravno znanje, veščine in partnerska povezanost ljudi s prostorom dejavniki, ki omogočajo da se 
raziskovalni, razvojni in tržni potenciali lahko izkoristijo in prispevajo k povečevanju produktivnosti in 
inovativnosti. 
 
Za take vrste ustvarjanja so ključna združevanja znanj iz različnih strok, v katerih vsi pridobijo : 
uporabniki, regija in ne nazadnje prostor kot živ subjekt. Bistvenega pomena je uresničitev razvojnega 
namena inovacije skladne s svetovnim valom ekoloških sprememb, v obliki trajnostnih rešitev, ki 
generirajo primerne sinergijske učinke v prostoru KRRES. Novi razvojni dokumenti so s tem pripravljeni 
trajnostno. 
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Geomantijski pregled 

 

Omrežje kanalov življenjske energije ( zmajeve linije ) :  

 Sv. Jurij – Resevna vrh  

 Yang center  JZ Šentjur  - Rifnik grad – Rifnik vrh - Sv. Urban – Sv. Ana  

 Resevna vrh – Rifnik grad  

 Kalobje sv. Marija – Resevna  

 Kalobje sv. Marija – Rifnik  

 Sv. Rozalija – Sv. jurij – sv. Ahac  

 Sv. Rozalija – sv. Uršula  

 

Organizem KRRES : Kalobje – Rifnik - Resevna  

----------------------------------------------------------- 

Ozemljitev – stopala, noge - J Šentjur industrijsko območje, Podgorje > stabilnost, varnost  

Hrbtenica – vertikalna os S – J > Sveti Jurij…OŠ…Šibenik….Ferležev mlin…> podjetnost, volja  

Hrbet – Ferležev mlin  

Maternica – Votlina > yin mikro - ženski pol - samosprejemanje, umirjenost  

Ledvica – naravno območje Šibenik - zdravilni vrelci in izviri el. vode > glavni vir vitalnega potenciala 

organizma KRRES – čiščenje, preobrazba, regeneracija, zemeljska volja  

Yin – spodnje območje Šibenik radius 250m – ženski pol, prostorsko vozlišče s širšim holonom pokrajin  

Yang – Šenjtjur Južno središče > moški pol - aktivnost  

Trebuh – grad Rifnik > moč , samozavest,  

Popek – območje med gradom in vrhom /znamenje z Jezusom na križu – osredinjenost holona KRRES  

Srce – Kalobje > srčnost medsebojne interaktivnosti, obnavljanje, ljubezen  

Grlo – zgornji trg Šentjur Ipavčeva hiša > kreativnost , ustvarjalno izražanje  

Vrat, ramena, rebra – sv. Jurij – duhovna volja  

Usta – križišče glavnih poti J Šentjur / med Z & V – krajinska in prometna hranilno napajalna infrastukt  

Koža - meja zokroženosti holona geom.geografsko reliefno topografsko - avtonomnost , odpornost  

Pljuča - Dihalni sistem  

Vdih – sv. Janez na kamnu oz. sv. Marija S Rob Šentjur Botričnica / S rob holona ( koža )  

Izdih – sv. Jakob  

Tretje oko – Rifnik vrh > vedenje in videnje  

Teme – Resevna > vzdrževanje univerzalne enosti ( vizualni pregled 360st. do celote krajine )  

Geo zaokroženost območja holona - meja ( koža ) S – Botričnica J - Dobje Z - Krajnče V – Črnolica  

 

Arhetipska značilnost celotnega območja krajine KRRES v dvojni piramidi :  

 Zgornji pol piramide navzgor – Rifnik vrh > sakralni , kulturni, zgodovinski zapis, duhovna znanja  

 Spodnji pol piramide navzdol – Šibenik > elementarna, vitalna in zdravilna kakovost  
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Duhovno – energijski sistem KRRES 2 trikotnikov :  

_ Zgornji + > Šentjur – Resevna – Rifnik  

_ Spodnji - > Resevna – Kalobje – Rifnik  

_ Geometrijsko središče obeh trikotnikov – centralni YIN center holona KRRES  

 

4 točke paralelograma : Sv. Jurij – Resevna – Rifnik - Kalobje  

  + vertikalno S-J  /  - horizontalno Z- V  

 - dialoški odnos 2 točk moško zgoraj – žensko spodaj > Sv .Jurij – Sv. Marija  

 - združenost z vertikalno osjo hrbtenice S - J  

  - vpetost v horizont družbeno sociološke infrastukture območja Celje – Rog. Slatina 

 

Arhetipska oblika Rifnika  :   

 Zgoraj – vrh, arheološki park, nadzavest, centralno območje kozmične kapacitete krajine > 

duhovni pol -    Rifnik zgoraj - s svojo stožčastno obliko oddaja krajini posebno mistično 

mikavnost. Z vrha Rifnika se odpira žarčenje in  razgled na širšo pokrajino od Pohorja, Boča in 

Donačke gore ter gričevja ob Sotli, Žusesmskih hribov, Kalobja, Mačkovca in Resevne 

 Spodaj – dno, yin območje , naravni park zdravilnih vrelcev, podzavest, zdravilna danost 

narave  > zemeljski pol -    Rifnik spodaj – v spodnjem področju doline Šibenik pod Rifnikom, v 

maternici pokrajine, se poraja globoka povezava z zdravilnimi in vodnimi izviri ter energijska 

vsidranost v zgodovinske korenine. 
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Sakralno – kulturni – eterični značaj 2 trikotnikov KRRES :  

  nosilec prepoznavnosti osrednjega geomantijskega sistema in geografije krajine  

  geometrijska pozicija energ. linij v trikotniško povezanost – duhovni red  

  združenost geometrijske in organske strukture krajine  

  preplet sakralne, kulturne, nesnovne, naravne in energijske dediščine krajine  

  urejanje eterične organizacije prostora  

 

Votlina Rifnik  

- Sveti kraj  

- energijski park naravnih virov > pestrost energ. točk regeneracije in preobrazbe  

- Zdravilni vrelci Yin področja   

- primerno  akupunkturno področje za asimilacijo naravnih terapij z obiskovalci zelenega turizma  

- točke krajevnih  geomantijskih  genotipov za rehabilitiranje duhovne ohromljenosti in sublimacijo 

energije 

- pomembno območje duhovno ekološko  

 

Združenosti linij Yang in Yin - grad Rifnik  

Območje držanja ravnotežja ( ušesa ) – lokacija kmetijske šole Šentjur  

Geometrijsko središče Šentjurja – sv. Jurij  

Geometrijsko središče holona KRRES – YIN center  

Glavna žila – Voglajna  

Resonančne točke s planeti :  Merkur – Šentjur pred občino > komunikacija  /  Jupiter – Resevna pred 

vhodom > blagohotnost /  Venera - Kalobje pred kapelico sv.Mihaela > ljubezen  / Mars – Rifnik pred 

vhodom v vrh > moč  

Orientacija do 4 elementov  : Šentjur – votlina > zrak / Rifnik – votlina > ogenj / Resevna – votlina > voda 

/ Kalobje – votlina > zemlja 

 

Makro center holona – YIN območje  

  območje združenosti mikro holona KRRES in makro holona širšega območja  

  središče holona KRRES za širšo horizontalno povezovalnost  

  energ. stičišče pokrajin : Kozjansko, Celje , Rog. Slatina  

  pretok mreženja v ravnotežnostnem križu S > Šentjur – J > Kozjansko in Z > Celje – V – Rog. 

Slatina  

  naravnogeografska in geomantična tipizacija značaja naravne dediščine  

  Premer yin središča 250m  

  energijsko težišče v kompl. funkciji piramidalnemu arhetipu v smeri navzgor na vrhu Rifnika  

 

Mikro značaj YIN  

  gravitacijsko energijsko središče razgibanega reliefa okolice  

  yin protipol v korelaciji do komplementarnosti yang vrhov  

  pomemben ekosistem raznovrstnih zdravilnih energijskih vrelcev in elementarne zavesti narave  
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  klimatska in emotivna kvaliteta sproščenosti  

  ugoden zdravilni vpliv na človeka  

  geomantisjka in geološka zgradba zemljišča v prevladi kamnin in elementa vode  

  navzočnost vodnih izvirov  /   naravna bogastva, hidrološka in astralna prevodnost 

 

Vrh Rifnik – status centralne lokacije organizma KRRES  v geostratifikaciji vozlišč krovnih energijskih 

centrov   

 Tretje oko – duhovna znanja, spomin civilizacij preteklosti  

 Interdimenzinalni portal – povezava s kronsko kozmično kvaliteto , kvaliteta starega svetišča 

 Fokus pokrajinskega angela – strukturiranje duhovne zavesti okolja  

 Točka zgodovinskega stika s predniki  

 Vertikalni stebri izmenjave med Nebom in Zemljo  - markantna značilnost mističnosti in 

razširjene zavesti  
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Geomantijska karta: 

Omrežje kanalov življenjske energije   -   modra barva 

Zaokroženost krajinskega območja – holon KRRES  -  bela barva 

Arhetipski paralelogram KRRES  -  zelena barva 

 

 

 

 


