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Slovenske Konjice: Srčno središče parka Trebnik – univerzalna kvaliteta ljubeče interakcije 
med naravo in mestom, srčna vrednost združevanja polarnosti. Srčni izvir in ravnotežnostna 
točka ženskega in moškega pola mestne strukture. Izhajajoč iz energijskega vira v parku. 
 

 
 
Park Trebnik daje Konjicam moč narave in stabilen hrbet. Zelena površina parka omogoča 
temeljno naravno kakovost mesta. Park Trebnik blaži napetosti v mestu.  
 
Potok Ribnica je srčna žila organizma Slovenskih Konjic. Njen tok po Starem trgu je prava 
pozitivna prostorska poetika. Na subtilnih ravneh prinaša stik s tokom življenja, vživeto in 
realno čustveno v sprejemanju razmer. 
 

 



 
Trojnost parka Trebnik – prehodne kvalitete po področjih od spodnjega dela parka in stika s 
trškim jedrom navzgor:  
1. vstop v spodnji del parka in območje ribnika z mostičkom – sprememba;  
 

 
 
2. dvorec Trebnik – spoj starega in novega – kreativnost; 
 

 
 
3. zgornji del parka z vznožjem Konjiške gore – čisti izviri življenja, preseganje omejitev, stik z 
izvirom. 
 

 
 
Park Trebnik z labirintom je primeren za uglaševanje, kadar imamo potrebo po osredinjenju 
sebe v odnosu do pomembnih odločitev. Lokacija usredini našo zavest med tistim, kar je 
utečeno in znano, ter tistim, kar je skrito in se še prebuja. 



 
Zmajeva linija Slovenskih Konjic 
 

 
 
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 zmajevi liniji v sredini odraža, da je blagodejno napet v struno zemeljske žile 
bioenergije in uglašen z zmajevo vlogo oskrbovalca z zemeljsko eksistenco. 
 
 
Cerkev sv. Jurija je postavljena na zmajevi liniji. Regulira 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 je v bodoče 
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. 
 
 
 



 
Konjiški grad 
Stari grad predstavlja duh kraja (genius loci) in tretje oko mesta. Je središče kulturne in 
duhovne samozavesti mesta. Prostor ima energijski vpliv na širše območje. Zaradi 
zgodovinskih problemov je funkcija kraja neharmonična. To je točka spomina. Vsebuje zapis 
preteklosti. Grad je geomantična točka prenosa energijskih pretokov z višjih ravni na nižje. Iz 
matrice karakterja kraja se prelivajo impulzi z duhovne ravni na materialno. 
 
Špitalič 
 
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 glasbilu (organizmu) 
pokrajine. Strune na območju Špitaliča so deloma razglašene, ker je kraj pasiven. Dolina je 
zaščitena z duhovno varnostjo pred negativnimi globalnimi usmeritvami, je pa premalo 
prilagodljiva za pozitivne usmeritve. Špitalič potrebuje v tem koridorju vpetost na 
samostojen način. 
 

 
 

 
 
Naravni gaj – učilnica na prostem povezuje rastlinski in živalski svet ter skupnost. Sveti kraj 
narave, kjer so predniki posvečali svoje namene za izpolnjevanje želja. Take, ki so bile za 
dobro vseh. Prostor je treba varovati pred množičnim turizmom. Ni primeren za običajne 



obiske turistične zanimivosti. Posebej je primeren za programe sonaravne senzibilnosti v 
stiku z naravo za otroke. Je točka očeta v naravnem svetišču. Navzoča elementarna bitja 
skrbijo za preplet med razsežnostmi narave. Svet rastlin, živali in človeka ima tukaj stično 
točko. 
 

 
 

 
 
Energijski izvir ob potočku (ob potoku Žičnica južno od šole) sprošča skrite vitalne in 
kreativne potenciale. Dopolnjuje kreativni značaj šole. Obnavlja partnerstva. Središče narave 
za zdravljenje stresa. Je točka matere v organizmu narave Špitaliča. Predstavlja 
komplementarno energijsko točko naravnemu svetišču, v kateri se zbira svetost narave kot 
portal. Točka ob Žičnici 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 v življenju.  
 

 



 

 
 
Luneta portala cerkve Marijinega obiskanja v Špitaliču 
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. 
 

 
 
 
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 sakralnem 
naboju kot piramida. Vzdržuje duhovno atmosfero dediščine menihov. Dominantni duhovni 
naboj prostora disciplinira razpoloženje obiskovalca. Prostor trka na dušo obiskovalca. 
Odpirajo se značilni vtisi o vesti, avtoriteti, ponižnosti in zapiranju nagonov zaradi višjih 
ciljev. 

 
 



 
Stranice  
 
Ribniki Stranice  
Na spiralni energijski poti spomina pokrajine, ki vodi do izvira Zverovje, je šest energijskih 
izvirov. Obujajo podedovane potenciale stika z naravo. Povezani so neposredno z izviri in 
vodnimi tokovi pod zemljo. Njihova kvaliteta je globoka energijska usidranost v podzemeljske 
sloje Zemlje.  
 

 
 
Moderni človek in moderni bivalni prostori so podvrženi šibki ozemljitvi in šibkemu 
energijskemu stiku z genskim zapisom prednikov. Lokacija ribnikov je vzorčen primer, kako 
so korenine prostora blagodejne. Ozemljitev je osnova za zdravje in dobro počutje. 
 

 
 
Obujanje podedovanih naravnih potencialov deluje na resonanci 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. 
 



Voda ribnikov pri Stranicah 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. 
 

 
 
 
Izvir Zverovje pod vznožjem Konjiške gore je sveti kraj narave. Voda iz izvira je zdravilna in 
ima čist informacijski zapis. Na izviru je vodna vila. Po tradiciji so to duhovi narave, zaščitniki 
vodnih izvirov. Ima značilnost stika z ženskim počelom krajine. Čaščenje naravnih vodnih 
izvirov so predniki izvajali ob posebnih položajih Luninih men tako kot dela v gozdu. Luna 
vpliva na nihanje vode na planetu in čustveno razpoloženje. Izvir Zverovje energijsko prelije 
psihosomatske napetosti človeka in vibracije človeka usmeri k njegovemu izvoru. Vsak 
zdravilni kraj odpre samozdravilne procese v človeku. Vsak moteči kraj pa energijo jemlje. 
Podobno je s prehrano in odnosi. 
 

 
 



 
Moška krajinska os na ostankih rimske ceste in ženska krajinska os ob potoku Tesnica, 
Spodnje Stranice 
Rimska cesta ima tudi svoj geomantični spomin. Nekje pod zemljo vibrira v spominu, da so 
predstavniki Rimljanov častili svoje bogove. Na te priprošnje so se odzvala bitja narave v 
dolini. Eden od takih pokazateljev pozitivnega odziva pokrajine je podpora moškega duha 
gozda zgoraj vzhodno, kjer se cesta stika s krajem Čretvež, in ženskega duha spodaj pri 
Jerebičevih lipah zahodno.  
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