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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. 

 

 
 

Radius je odprt vse 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 otroci, je v mestu srce v spoju med starejšimi in mlajšimi generacijami. 

Predvsem velja krepiti srčno voljo, ki jo odraža ta center, ki je pozicioniran v zadnji strani telesa Slov.Konjic. 

 



Park Trebnik daje Konjicam moč narave in stabilen hrbet. Zelena površina parka omogoča temeljno naravno 

kakovost mesta. Park Trebnik blaži napetosti v mestu.  

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

moč Konjiške gore bi se posledično zatrla in introvertirala. 

 

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. 

 

Prehod iz 2. v 3. stopnjo je deloma pasiven, ker opravlja dvorec Trebnik pasivno vlogo do parka zadaj. Park 

Trebnik je preveč prepuščen samemu sebi. Vsebuje namreč nosilne energije za celo mesto. Mehke vsebine v 

parku so ena od razvojnih dobrobiti. 

Stavba dvorca Trebnik deluje z novo v paru. Sta kot brat in sestra. 

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.  

Predimezionirani arhitekturni posegi, na napačnih lokacijah, povzročajo ozkost izražanja naravnih pretokov. 

Zato stremimo k spodbujanju sonaravnih rešitev. Le te se pridobi neposredno na lokaciji, z iskanjem uvidov 

avtentično.  

Življenjski utrip mesta je preveč razdeljen na posamične lokacije. Stari trg ne vzdržuje dovolj povezovalnosti. 

Prostor kot trdnjava utrjuje korenine dediščine, premalo je pa odprt za inovacije vsebin za spremembe. 

Ustvarjalni potencial prostora s prebivalci vibrira precej uokvirjeno. Mesto ima prisotne razvojne energije 

sprememb 30%. Slov.Konjice potrebujejo večjo vplivnost do širšega območja regije v trajnostnem razvoju. 

 

Slovenske Konjice s parkom Trebnik predstavlja 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. Predstavlja vse skrite in latentne 

potenciale prostora in prebivalcev, ki so se tekom zgodovinskih obdobij odrivale stran zaradi družbenih 

omejitev. Osnovno sporočilo te vrste kaže že Grad. 

 

 

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. 

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 Slov.Konjic. Tok življenjskih dogodkov med ljudmi in pokrajino 

je neprenehno 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. 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. Deluje s pretežno kontrolo. Svoj izvorni potencial ima grad potlačen. Predvsem v 

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

do moči in hierarhije. 

Grad je na pokrajinski energijski liniji, ki poteka iz zahodne smeri čez hrib Kislica, skozi območje Ribnikov. 

Odprt je 50% zaradi zgodovinske prekinitve življenja. Je neke vrste duhovna knjižnica prostora. To je točka 

spomina. Vsebuje zapis pretekosti. Ko se zaznava vsebine preteklosti, se potem 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. 

 

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. 

 

 



 

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

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. 

 

 

 
 

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. 

 

 
 

Prostor nam daje darilo, z doživetjem duše narave Špitaliča. Potrebno se je samo prepustiti, s spoštovanjem, 

iskrenostjo in umirjenostjo. Te vrste prepuščanje 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. 

 

 



 
 

 

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. Potrebno je postaviti mostiček čez potok, v smeri krožne povezave napram šoli. 

 

 
 

 



Star karakter Špitaliča: 

Na duhovni ravni ima Špitalič star 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 v delu energijske zakonitosti tudi 

pri določanju vloge in ustreznih kompetenc. Preden bi se posluževali razbiranju novih rešitev na strukturni 

ravni kraja, je potrebno dobiti zeleno luč odobritve iz strani projektne naloge in pokrajine z ljudmi. 

 

Tako kot človek, ima tudi kraj svoj organizem in potrebe. V Špitaliču je zaznat, 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 prisotnih cela paleta postopkov v pomanjkanju 

pozornosti do težav, kot jih ima Špitalič. Po drugi strani velja izkoristiti pozitivno plat. Angažirati se s 

primernim partnerstvom v lokalni skupnosti za pridobitev sredstev iz razpisov. Zamisli za pozitivne 

spremembe vendar med domačini vrejejo. 

 

 
 

Cerkev ima močan naboj v prostoru, ki je sakralnega tipa. V primajkljaju je pa socialni naboj kraja. Tako kot 

je cerkev zarotirana v smeri proti Žički Kartuziji, tako bi moral biti na vzhodnem področju postavljen nov 

objekt v dobrobiti za domačine večfunkcionalen, zarotiran v zrcalno smer.Šola je močan pozitivni element v 

prostoru. Izrazito oddaja pozitivnost navzven. 

 

Najboljši scenarij bi bil da Špitalič postane vzorčen model. Da se stanje zapostavljenosti vzame sebi v prid 

kot zeleni program. 

Bioenergijsko je v nesorazmerju s komunikacijskimi pretoki, ki tečejo v Žičko Kartuzijo in v vas. Podoba 

kraja ne odgovarja obstoječim razvojnim potencialom. Špitalič potrebuje sodelovanje z zunanjo podporo. 

Nova podoba kraja mora pridoboti na moči povezanosti z naravo in skupnostjo. Naloga ni lahka. Deloma drsi 

že v nove generacije, ker se je tolikokrat zapravila priložnost in prestavila.  

 

Nosilci viadukta vstopa v dolino niso povzročili hude motnje v prostoru. Povzroča pa vtis hierarhičnosti v 

prostoru. 

 

Cerkev Marijinega obiskanja - zemeljski pol samostanu Žička Kartuzija.  

Mala Kapelica: čisti notranje rane. Velika kapelica: podpira da se notranja hrepenenja usmerjajo v življenje 

navzven.  

Potok Žičnica: severna stran potoka = zavedno, južna stran potoka = nezavedno.  

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

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

skupno dobro. Lipa je osrednja lokacija srečevanja. 

Brin zgoraj: sprošča napetosti iz glave in pljuč.  

Severno pobočje zgoraj – moški hrbet , južno pobočje zgoraj – ženski hrbet.  

Šola prevzema pretok iz ženskega hrbta in je na krožnici. Smiselno umestiti zasnovo. 

Srce Špitaliča je na področju 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 dimenziji 

prostora. Nekatera znamenja so utelešena v cerkvah. Druge vrste znamenja so prisotna 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 cel spekter barvnih 

snopov mavrice. 

 

Geomantične 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 neprimernimi tolmačenji. 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 čimbolj preprost in natančen, v spoju srca in 

glave. 

 

Nova urbanistična zasnova je edina rešitev da Špitalič zaživi. Ustvariti je potrebno novo težišče v prostoru, 

Vsebuje naj združevanje programov turizma in izobraževanja ter aktivnosti za domačine. Bioenergijsko polje 

Špitaliča je potrebno povdariti na moški in ženski hrbet severno in južno. Šola naj prevzame stik z 

nadomestnim središčem. 

Za izdelavo 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, kadar se resnično kreativno tvega napram obstoječi statični sliki 

situacije. 

 

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. 

 

 
 

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 na novih vsebinah in 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 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. 

 



 
 

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 celo sliko prostora: kakor zgoraj, tako spodaj in kakor zunaj, tako znotraj. 

 

Stranice  

Spodnje Stranice Frankolovo predstavljajo senčno plat, dolina Ribnikov pa svetlo plat Stranic. Zapis 

prednikov ribogojnice je pozitiven. Tradicija ima na tem področju dobro energijsko ohranjenost. 

 

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. 

 

Odpornost človeka se v naravi obnovi. Moderni človek se je toliko odtujil od narave, da se spopada z 

boleznimi z umetnimi postopki. Nastaja začaran krog obolenj in ukrepov. Narava z vso svojo močjo 

preobrazbe je pa pravzaprav odločilni dejavnik ozdravitve. 

Vedno bolj se bo potrjevalo kakšne smeri so umetne in kakšne naravne. Kontrast med naravnim in 

nenaravnim se bo stopnjeval. Priča bomo izzivu kako se odločati. Odločitve potegnejo za sabo dejanja. V času 

ekoloških preobrazb ni zaželjeno biti neopredeljen. Pravočasne odločitve so lahko odločilne. 

 

 

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. 

 



 
 

 
 

Izvir Zverovje energijsko prelije psihosomatske napetosti človeka in usmeri vibracije človeka k njegovemu 

izvoru. Vsak zdravilen kraj odpre samozdravilne procese v človeku. Vsak moteč kraj pa energijo jemlje. 

Podobno je s prehrani in odnosi. 

 

Procesi sprememb terjajo drugačno postavitev življenjskih vrednot, aktivnosti, razmišljanja in vedenja v 

vsakodnevnem urniku. Edino na tak način se lahko pozitivno povečuje in negativno zmanjšuje. Sicer 

ostajamo v status qou omejenem okvirju ponavljanja obstoječega vzorca. Kadar je prisotna bolezen, je v 

organizmu prevlada izgubljanja energije in primanjkljaj pridobivanja ter regeneriranja. Podobno je pri 

preobrazbi življenjskega prostora. Povdarek velja dati na pozitivne vire okolja, da se oživljajo in pripomorejo 

k izboljšanju počutja prebivalcev. Enako velja odpravljati okoljske motnje in stagnacije. Ko govorimo o 

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

izrazito obremenjen s sistemskimi omejitvami. Sprejeti je potrebno trenutno zrelost družbene situacije, 

katere del smo. Toda za inovativne projekte je taka pozicija nezadostna. Srečujemo se z izzivi kako pogledati 

in delovati čez rob možnega. Ko se aktivira dodatna ustvarjalnost in globlji motiv podpreti pozitivne resurse 

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, v primerni preobrazbi z naravnimi zakonitostmi. 

 

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

teo tudi polne z pozitivnimi infomacijami.  Za posebne primere samozdravljenja s postom velja povdariti 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 doživetja stika z novim izvirom rešitev, na podlagi očiščenja podzavesti 

iztrošenosti in sprejemanja nauka svojih prednikov za bodočnost. 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 imaš hrepenenja, kako se oglaša vest poslanstva, kako čutiš sebe v interakciji medsebojnih 

odnosov 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 makro območja 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 doseže postopen prehod v 

globlje ravni narave do izvira. Sveti kraj se tako obišče skozi proces očiščenja in uglasitve na energijskih 

točkah Ribnikov. 

Direktni 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 vodič. Ljudje 

dandanes potrebujejo prave usmeritve, ko iščejo pomoč v naravi. Najpomembnejše je, da je vodič varuh 

domačega kraja in navdihovalec z lastnim zgledom za zdrav zelen 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 prostoru. Ustvarja razmerje med vzhodnim spredaj in 

zahodnim zadaj področjem doline.  

 

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.  

 

 



 

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 področje je senčna plat Spodnjih 

Stranic. Potrebno je odpustiti stare duševne rane preteklosti, ki so se zasidrale v čustveno tkivo pokrajine. 

To se izvede z zdravljenjem negativnih energijskih polj, s pomočjo geomantične metode zdravljenja. 

 

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

Dinamika med spodnjim in zgornjim polom pokrajine kaže, kako je smiselno razviti zaokroženo turistično 

pot po celem območju Stranic. Učinek bi bil dvojni. Stranice bi pridobile turistično zanimanje ¨na vse strani 

neba¨- južno, severno, vzhodno in zahodno. Domačini 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 ljudstva zgodovine. 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 nova moška funkcija 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 plus pol pokrajine hribov zgoraj. Na ta način se dinamika minus in plus pola v 

obiskovalcu primerno izrazi in zaključi 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 lasov projekt odpira vzporedne izzive, ki so nujni, toda niso del projektne naloge, temveč izziv za 

nadaljevanje. 

 

Daljnovod Ribniki Stranice: 

 

Sevalne obremenitve elektromagnetnega sevanja daljnovoda na zaposlene in obiskovalce, so evidentne z 

motnjo, ki vpliva na poslabšanje zdravja in vitalnih kvalitet krajine na vplivnem območju trase daljnovoda. 

Na turističnih območjih so taki pojavi izrazit deficit pri privlačnosti lokacije. Ne samo vizualno, temveč 

energijsko. Sevalne obremenitve velja 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). Določa največje dovoljene ravni EMS. Potreben je učinkovit 

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

javnostjo. Najslabše je priktrivanje dejstvev. Geomantijske meritve sevanj enakovredno obravnavajo 

življenjske razmere zaposlenih in stanovalcev s svetovanjem. 

 

Stranice Ribniki 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 predpogoj za uresničevanje novih ekoloških in zelenih vsebin v prostoru. 
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Platforma za projekt Odprto učno okolje za vse generacije, iz geomantijske analize:  

 

Prostor se je med raziskavo intenzivno odzival. Različni sloji dediščine, energijskih zmožnosti narave in okolja so se odpirali 

v atmosferi učljivosti. Ko sprejmemo dejstvo, da je prostor živo bitje, se nam odpre obsežno polje dialoga. Tudi prostor želi 

biti učljiv, tako kot želimo sami prepoznati in razviti odprto učno okolje.  

 

Taki, kot smo, tako se na nas odziva Zemlja. Neverjetno za razumske zadržke se želi tudi narava učiti od nas, da nam pride 

naproti, kaj pravzaprav želimo. Tisočletna prevlada razumske dominacije nad naravo je povzročila ignoranco in zavračanje 

sodelovanja. Nekatera področja prostora so zato zmedena. Potrebujejo svoj čas.  

 

Preobračanje nekaterih energijskih polj ne gre kot v digitalni tehnologiji. Na računalniku smo vajeni doseči želeno s 

pritiskom na gumb. V tem primeru pa je komunikacija drugačna. Temelji na srčni povezanosti in celostni zaznavi. Odziv je 

res podoben računalniškemu delovanju. Prostor je odziven kot internet. V projektu se je stik z globljimi plastmi prostora 

obudil in utrdil. 

 

Sodelovanja s prostorom se je treba prvenstveno naučiti iz tradicije. To je osnovni pogoj za razumevanje, kako so naši 

predniki preživeli, se učili od narave in iskali prilagajanje s cikli. Po drugi strani nam je vsak dan na razpolago začutiti 

sedanje stanje v okolju, kako se spreminja in kje je trenutno v svojem razvoju. Geomantijska analiza je temeljito delo 

postopnega odkrivanja pokrajine. To, kar prebivalci nezavedno čutijo, kaj so globlji potenciali prostora, analiza ozavesti. 

Podobno je pri človeku, ki za razvoj svojih ustvarjalnih potencialov potrebuje primerno ogledalo mentorja. 

 

V analizi časovnice od časov Žičke kartuzije do danes zaznavamo več prekinitev energijskega utripa pokrajine – vzrok 

najdemo v zgodovinskih dejstvih. Geneza pokrajine očitno kaže na različne cikluse časovnih obdobij na skupni karakteristiki 

krajev. Geomantijska analiza sledi nosilni časovnici in prostorskemu stanju od nekoč do danes. 

 

Geomantija se ukvarja s prostorom in časom. Z raziskovanjem dediščine, analizo obstoječega stanja in proučevanjem 

razvojnih potencialov pokrajine. Vse tri segmente (preteklost, sedanjost in prihodnost) povezujemo z vsebinami učenja za vse 

generacije. Potrebe novih generacij so povsem drugačne. Toda brez stika s koreninami tradicije odpovejo. 

 

Prostor in čas sta plus in minus. Po tradiciji sta temeljni koordinati, ki vpenjata večnost v sedanjost, tukaj in zdaj. Kolektivni 

genij, ki navdihuje umetnike, ustvarjalce, znanstvenike in vizionarje, je doma v večnosti in sedanjosti. V prostoru je prisoten 

kot izjemno široka zavest prežemanja pokrajine, s svojo stično točko na Zemlji, na geomantično posebnih krajih. V času je 

prisoten kot duh časa. Vsako obdobje nosi svoje kvalitete razvoja. Živimo v prelomnem času menjavanja vrednot, konstelacij 

bivalnih razmer in evolucije Zemlje.  

 

Projekt Odprto učno okolje za vse generacije poskuša čim bolj slediti preobrazbi prostora in časa. Ob projektnih dogodkih, ko 

se je zbrala skupina udeležencev z domačini, in v skrbnem stiku z naravo se potrjuje, da nas duhovno počelo pokrajine 

podpira. 

 

Geomantija ozavešča tisto, kar je bilo večinoma zanemarjeno ali neopaženo. To so danosti naravne, kulturne in duhovne 

dediščine ter virov življenjske energije. Neopažena energijska omrežja so sicer splošen pojav zaradi površnega načina 

življenja. Na sistemski ravni pri načrtovanju prostora povzroča, da so prezrta bistvena območja identitete in zdravja.  

 

Koliko je treba delati na prepoznavnosti, pričajo številne študije za razvoj turizma na državni in lokalni ravni. Toda vedno se 

nekaj pozablja – da identiteto odražajo nosilne točke v prostoru, ki imajo svojo energijo. V tem kontekstu se geomantijsko 

določi, koliko je prostor živ. Geomantijska diagnostika življenjske energije velja enako za gozd, park, hišo, mesto, pokrajino 



in širše okolje. Življenjska energija Zemlje je temeljna hrana bivalnega okolja in ekosistema narave v biosferi. Tako kot 

bioresonanca meri zdravje telesa, se z georesonanco ugotavlja povezava energije okolja z zdravstvenim stanjem človeka. 

 

Pozornost pritegnejo številne stvari, ki so postranskega pomena. Pozablja pa se na osnovne vrednote, vire življenja in 

veščine. So enostavne in vitalnega pomena doživljanja pristnosti, zdravja, povezovanja s koreninami – to, kar si. Potrošniški 

način življenja nas odvrača od narave in globljega zadovoljstva. Večkrat je krivičen s podcenjevanjem naše senzibilnosti z 

naravo, ker se večina pozornosti namenja modnim smernicam. Tja, kamor se usmerja naša pozornost, tja se usmerja naša 

energija. Ker je sodoben način življenja izrazito stresen in odtujen od narave, se z leti oblikuje navada oslabljenosti čutil.  

 

Razkrivanje energijskih karakteristik prostora vzbuja nekakšno razodevanje skrivnosti. Toda prav to je namen projekta – da 

se učimo nova področja bivanja, ozaveščamo globlje razsežnosti narave in obujamo latentne vire razvoja v prostoru in 

skupnosti. Vse, kar nosita v sebi družba in lokalna skupnost, je vtisnjeno v prostor. Prostor pravzaprav potrjuje v svoji 

energiji, kar počnejo prebivalci, kar so počeli in kar nastaja novega. Vse te vsebine so prisotne v energijskih zapisih v 

prostoru in času. 

 

Geomantijska interpretacija blagodejnih območij obravnava pokrajino kot živ organizem s svojo funkcijo. Energijskih izvirov 

ne obravnava v stopnjah moči, ker so se časi spremenili. Pojem moči je preveč zlorabljen. Zdaj se uporabljajo novi termini, ki 

naravi dajejo čar raznolikosti in širine. 

 

Živost energijskih izvirov se spreminja tudi na boljše, če se lokacije primerno kultivirajo z ureditvijo in programi. Srčni 

center Slovenske Konjice se je z labirintom energijsko okrepil na dvojno potenco: navznoter v osredinjenosti in navzven v 

odnosu do mesta. Učilnice na prostem v naravnem gaju Špitalič in pri izviru Zverovje ter na hribčku Stranice so z ureditvijo 

energijskim izvirom dale novo stopnjo odprtosti do skupnosti in človekove zavesti. Slovenske Konjice s konjem v grbu 

odražajo arhetipski pomen konja kot nosilca pogumnih dejanj za prebivalce. Živalski arhetip v grbu je pozitivna geomantična 

karakteristika v simboliki mesta. 

 

Človeštvo je zaradi ekoloških podnebnih sprememb pred zgodovinskimi vprašanji. Vsak projekt, ki se ukvarja z okoljem, ima 

priložnost, da pripomore k izboljšanju odnosa do Zemlje. Iz leta v leto se kaže vedno večja potreba ljudi po povezovanju z 

Zemljo. Opazen je civilizacijski simptom odtrganosti od Zemlje. Odraža se na vseh področjih. Potreben je nujen preobrat k 

rednemu stiku z Zemljo.  

 

Učenje na vsakem področju potrebuje mentorsko vodilo. Mentor je odločilen, predvsem pa v začetni fazi, ko je učenje polno 

preizkušenj za vzpostavitev primarnega samostojnega obvladovanja izbranega znanja, poklica ali veščine za življenje. Mentor 

pomaga postavljati ogledalo, informirati z lastnimi izkušnjami in nasveti o univerzalnih zakonitostih delovanja. Mentor 

geomantije pomaga domačinom pridobiti samozavest pri ukvarjanju z veščino, ki je splošno premalo prepoznana. 

Udeležencu pomaga izstopiti iz povprečja monotonega delovanja in vstopiti v soustvarjalnost z naravo. Po starem je bil 

učitelj tradicionalno avtoritativen mentor. Danes smo pred velikim izzivom, kako biti mentor mladim, v iskanju sodobnih 

pristopov sedanjega časa. 

 

Duhovna orientacija v prostoru se pridobi z vadbo geomantične zaznave. Merilo uspeha projekta je tudi, koliko udeležencev 

se začne ukvarjati z geomantično veščino. V tem odločilnem zgodovinskem obdobju ekoloških sprememb potrebuje vsak kraj 

svojega geomantičnega predstavnika. To merilo je vzorčni model. Okolje potrebuje svojega predstavnika duhovnih odločitev, 

v odnosu do varovanja narave in posegov v prostoru. Ali je to ponovno vzpostavljanje tradicionalnega staroselskega načina 

življenja? Da in ne. Da, v obujanju sonaravnih vrednost sožitja z naravo. Ne, v ponavljanju preživetih vzorcev bivanja. Novi 

časi, ki prihajajo, vnašajo sodobno ustvarjalnost v prizemljitvi z Zemljo – v novo ekologijo in ekonomijo. Razumevanje 

kroženja energije bo postalo samoumevno. 

 

O geomantijskih ugotovitvah obravnavanega projektnega območja je treba poučiti mlajšo generacijo. Z razvojem sodobne 

tehnologije bo treba v strokovnih podlagah prostorskih načrtov primerno nakazati področja za mehke vsebine in zeleni 

turizem kot ekološko pomembna področja duhovnega pomena za pokrajino. Trajnostni razvoj se povezuje s trajnostnim 

turizmom. Geomantijska karta prihodnosti predstavlja prikaz energijskega omrežja prostora za delovanje urbanizma in 

turizma. Taka vrsta sodelovanja z Zemljo bo temeljna usmeritev novih generacij v luči vizionarskega vpogleda na razvoj 

prihodnosti. Sedanje prizadevanje geomantijske analize je inovativni pristop uvajanja večdimenzionalnega diagnosticiranja 

obravnave naravne in kulturne dediščine. Zgodovinski podatki dediščine se z geomantijsko analizo razširijo v globlje 

razumevanje vzročno-posledičnih zakonitosti. 

 

Vse, kar se je počelo v pokrajini, ima nekje svoj spomin. Veliko zaznav v prostoru se prejme na simbolni ravni. Poleg 

temeljnih meritev energijskih pretokov je dojemanje s simboli duhovno. Simboli so univerzalna govorica zavesti Zemlje in 

kolektivnega spomina naroda, pokrajine in dežele.  

 

Napačne odločitve v zvezi s prostorskimi posegi lahko povzročijo posledice za več generacij v poslabšanju bivalnih razmer. 

Mlajši generaciji je treba redno prikazovati domači prostor kot dom. Prostor lokalne skupnosti je drugi dom. Potrebno je 

veliko truda v ozaveščanju, da se domačini poistovetijo z globljo identiteto svojega okolja. Le kadar so starejši zgled mladim, 

se ustvarjajo pogoji prenosa na mlajšo generacijo. Starši so za otroke svetilnik tudi pri kazanju duhovnih vrednosti v okolju 



domačega kraja. Ta komponenta je odločilna pri umeščanju nove mentalitete mladih do tradicije. Omogoča primerne razmere 

za sodobno ustvarjalnost, ki potrebuje korenine stika z dediščino in izvirnimi danostmi okolja domovališča. Identiteta 

vsakega kraja se oceni s stanjem energijskega omrežja. To je temeljno energijsko tkivo okolja, ki se v zgodovinskih in 

kulturnih obdobjih nadgrajuje z novimi elementi v prostoru. Krajina se kultivira in dobiva novo podobo, ki je odraz časa in 

stanja zavesti prebivalcev. 

 

Nova podoba kraja je velik izziv za načrtovalce na področju urbanizma, turizma in kulture. Kako izhajati iz zavesti ljudi in 

izročila pri razvijanju novih načrtov? Stroka z odločevalci nosi veliko odgovornost pri vnašanju novih vsebin in posegov v 

prostor. Upoštevanje energijskih značilnosti prostora pomaga pri ozaveščanju ustvarjalnih procesov, prevzemu polne 

okoljske odgovornosti in pri orientaciji za ustvarjanje novega. 

 

Globalni negativni trendi, ki vstopajo v okolje Slovenije, se zaznavajo kot energijske verige, ki preizkušajo našo vest pri 

ustvarjanju pravih odgovorov za spremembe sedanjega časa. Vsaka pokrajina in mesto ima svoje specifične interakcije z 

globalnimi trendi. Testiranje tovrstnih trendov deluje v prostoru podzavestno, preden se pokaže kot vidna motnja v okolju. 

 

Ko se bo v družbi pri otrocih resnično začelo delati z novo sonaravno paradigmo, da se povežejo s tradicijo in so ustvarjalni v 

razmišljanju s svojo glavo, potem bomo lahko govorili o trajnostnem razvoju. Dolgoročno razmišljanje za nove generacije 

potrebuje vizijo in realno presojo trenutnega stanja, na kateri točki razvoja je prostor in katere faze so potrebne za kratkoročni 

in dolgoročni uspeh. Nosilci razvoja v svojem domačem kraju prevzemajo glavno percepcijo, kako naprej, kadar se posvečajo 

notranjemu glasu v svojem poklicnem delu. Notranji glas je odraz kolektivne duše kraja. 

 

Trajnostni razvoj širšega območja, ki združuje turizem, urbanizem in ekologijo, je kompleksen proces preoblikovanja 

mentalitete lokalne skupnosti. Vsak kraj ima svoj karakter. Tako kot pri ljudeh je karakter zelo zasidran. Določajo ga krajina, 

dediščina, arhitektura ureditve. Drugi del je mentaliteta ljudi. Ta dva vidika delujeta soodvisno in dvosmerno. Struktura 

prostora določa življenjski slog, mentaliteta ljudi pa vpliva na atmosfero kraja. Mehki programi povezovanja z naravo dajejo 

okolju in ponudbi univerzalno kvaliteto Zemlje, sproščajo napetosti ter karakterju kraja dajejo notranjo vrednost 

samozavedanja svoje identitete in korenin.  

 

Spreminjanje karakterja kraja je dolgotrajen proces. Podobno kot pri človeku se prostor spreminja v procesu. Potreben je 

zavesten trud s sprejemanjem dejanskega stanja razmer, ki so v prostoru prisotne kot tipična osebnostna značilnost. Prostor 

ima svojo svetlo in temno plat osebnosti. Obravnava svetle in temne značilnosti je po tradiciji osnova za razumevanje 

polarnosti prostora. Ta se kaže v krajinskih, arhitekturnih in urbanističnih elementih. Osnova pri razvojnih zasnovah je 

stremljenje k ravnovesju in dopolnjevanju različnosti v iskanju ravnovesja.  

 

V številnih sektorjih se potrjuje, kako trdovratne so navade v načinu razmišljanja in vedenja ter koliko napora je potrebno za 

spremembe, bodisi osebno bodisi na ravni sistema. Toda proces se bistveno spremeni in sprosti, ko je vključena narava. 

Možgani delujejo drugače. Prav tako čustva in telo. Učenje v stiku z naravo odpira povsem novo poglavje. 

 

Tudi v primeru analize Slovenskih Konjic, Špitaliča in Stranic se potrjuje splošna značilnost, kako je narava s svojo 

inteligenco in procesi ekosistema preveč izločena iz krogotoka v človeški civilizaciji. Nastaja opazna pregrada, ki se ustvarja 

z odtujenim načinom življenja družbe. Mehki programi učenja v naravi, dogodki stika z naravo in zeleni turizem to pregrado 

preobražajo. Učinek je dvojni. Narava dobi možnost, da se širše izrazi, človek pa se bolje povezuje s svojimi koreninami. 

 

Navada je železna srajca. Težko se je znebimo, če nimamo pravih orodij, kako to narediti. Namen projekta je zato tudi 

ozaveščanje o spremembi. Nemoč do spreminjanja navad je navidezna. Drugačen vpogled v razloge, zakaj je tako, razkriva, 

da je človek v stiski pogosto obdan z negativnimi informacijami okolja, brez primerne spodbude in znanja. Večkrat se 

podcenjuje pomen ozaveščanja o okoljskem stanju. Zato se nekatere ideje ne morejo umestiti v prostor. Ker ni sodelovalnosti 

med človekom in organizmom prostora, se prostor posiljuje z umetnimi posegi. Posledično se težava vrača človeku. O takih 

napakah je treba v zelenem turizmu primerno ozaveščati in se učiti tudi iz prostorskih ran, ki potrebujejo zdravljenje.  

 

Konjiška gora sporoča, da je konjiški zmaj aktiven v dobrobiti za spremembo pokrajine. Sploh ne spi, ampak aktivno deluje s 

svojo močjo preobrazbe. Sporoča: prebudi preobrazbo pristnosti. Dešifriranje izročila o konjiškem zmaju je večplastno. Za 

nejeverne Tomaže, kot se reče, velja poudariti, da so se stari geomanti srednjega veka posebej posvečali proučevanju zmajev 

v pokrajini. To so zgodovinska dejstva, zapisana v številnih knjigah. Načelo tovrstnega dela je danes podobno. Dopustiti je 

treba, da prostor duhovno spregovori, in upoštevati navodila. 

 

Obisk na energijskih točkah okrepi naše razpoloženje. Tudi zato so naši predniki skrbno varovali svetišča. Potrebna je 

priprava kot v pevskem zboru. Da se najprej uglasiš. Potem narava uglašeno zveni v nas. Energijska mesta Zemlje želijo 

pomagati. Z obiskoma na takih krajih želi inteligenca Zemlje pomagati. To so odločilna mesta pokrajine za pomoč človeku. 

Preveč se namreč opiramo na svoje okvirje in svoj prav. Zaradi splošnih pristopov stran od Zemlje prevladuje težnja 

izoliranosti od celovitosti sobivanja z vsemi razsežnosti narave. Posledično lahko ravnamo čez meje vzdržnosti in 

sprejemljivosti do naravnega sistema. Tovrstna dejanja so lahko povzročena tudi nehote. Ker ni ustreznega znanja. 

 



Na takih lokacijah nam narava pride naproti. Vsi potrebujemo za razvoj in učenje pravo podporno okolje, ko se lahko 

sprostimo in nismo na preži. Nastane možganska aktivnost, ki je usklajena s telesno. To pomeni, da je glava prizemljena in 

dela dobro.  

 

Ko turista vodimo poglobljeno na geomantičnih krajih, gre doživetje globlje, ker ni površno. Zapomni si za dalj časa. Bolj ko 

je doživetje plitko, hitreje mine. Kraji posebne duhovne vrednosti v naravni in kulturni dediščini so v prostoru energijsko 

bogati, z energijo, ki je globoko usidrana in utripa dejavno z značajem do okolja, medtem ko so objekti spornih arhitekturnih 

posegov bioenergijsko prazni in zasičeni z motnjami. Večinoma so obdani z umetnimi vibracijami trendov. Mir je v turizmu 

ena najbolj iskanih kvalitet destinacij. Prevelik živžav turističnih zanimivosti sčasoma utruja. Pojem trajnostno pomeni imeti 

zagotovilo za dolgoročno delovanje. 

 

Izvir Zverovje in naravni gaj Špitalič sta sveta kraja narave, zato potrebujeta posebno varovanje. Če se sveti kraji z napačnimi 

posegi poškodujejo, se poslabša duhovno razpoloženje prebivalcev in izgublja duhovna zaščita okolja pred zunanjimi 

negativnimi trendi. Učinek se množi. Enako velja za pozitivne ukrepe varovanja in oživljanja kraja. Sveti kraj vrača okolju 

prežetost z duhovno gotovostjo. Sveti prostori imajo kot templji predprostore in faze postopnega prehoda. Iz narave se velja 

učiti prehode in cikluse. V osnovi nas učijo razviti nov odnos do svetosti življenja. Ta segment bo morda ključen za 

preživetje duhovnega srca skupnosti. Ocenjujem, da je deset odstotkov nove generacije še v toku s tradicijo. Nastaja vrzel 

med generacijami. Tudi v prostoru. Zapolnjujejo ga potrošništvo in kontroverzni vzorci vedenja družbene napetosti. 

 

Slovenske Konjice ne izstopajo iz povprečja slovenskih mest glede vrzeli med generacijami. Niti v pozitivnem niti v 

negativnem. Zaznamovane so z značilnim splošnim sindromom, ki je prisoten v vseh slovenskih mestih. Vrzel med 

generacijami je prostorsko moteč pojav. Nase veže številne motnje razvrednotenja tradicije in zdravih oblik razvojnih 

sprememb. 

 

Stari model, ki postaja preživet, je ločevalnost: med panogami, sektorji, strokami, generacijami in ravnmi bivanja. Pokazalo 

se je, da nas človeštvo vodi v skrajnosti. Ker je pri tem ločevalnem pristopu ločena tudi narava, je to opozorilo, da s takimi 

projekti nosimo odgovornost uvajanja vzorčnega modela. Delujemo na skupnem polju domovanja, z vrednotami, ki so vsem 

skupne. 

 

Naloga projekta je povezovanje z naravo in ozaveščanje o stanju okolja. Prav nič ne bi naredili, če bi ponavljali znana 

zgodovinska dejstva ali utečene šablone razvojnih konceptov. Potem projekt izgubi inovativno vlogo in postane monoton. 

Vključevanje globljih razsežnosti bivanja odpira vrata k neizkoriščenim bioenergijskim virom in duhovnim počelom 

prostora. Primerljivo je z odpiranjem pozornosti za neizkoriščeno ustvarjalno sposobnost življenja, ki je ključno za dobro 

počutje in razvoj. 

 

Ekskurzije za mlade naj vključujejo duhovni pomen pokrajine s svojo funkcijo značaja – za razumevanje delovanja 

življenjskega okolja na stanje usode prebivalcev. Usoda je s pokrajino določena geoantropološko. Dano nam je izboljšati ali 

poslabšati parametre usode. Usoda ni stalni parameter. Ima svojo odprto karakteristiko v navezavi s človekovim odnosom do 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

 

Kako kompleksen ekosistem je narava, ve npr. kmet, znanstvenik ali otrok, ki doživlja večrazsežnostno. Geomantijska študija 

obelodani globlje zakonitosti narave in okolja, ki so jih naši predniki prepoznavali za preživetje skupnosti na podlagi 

opazovanja in čuječega zrenja v številne posebne pojave. S spoštovanjem so interakcijo z naravo poimenovali elementarne 

sile kvalitet bivanja. Iskali so načine za sobivanje s temi silami narave. Dokazano je, da se številne zgodovinske plasti 

kulturnega razvoja okolja medsebojno potrjujejo v pojmovanju nesnovne in duhovne dediščine. Sosledje poistovetenja z 

duhovnimi danostmi pokrajine v različnih časovnih obdobjih naših prednikov potrjuje prevladujočo govorico pokrajine, ki se 

izraža v vseh kulturah na univerzalen način. Dandanes je geomantijska razlaga posodobljen način pojmovanja prostora naših 

prednikov. 

Ekosistem deluje na nas kot bumerang. Če z okoljem ravnamo negativno, se to slej ko prej vrne. Učinek odboja je zadnje 

čase hitrejši, kot je bil včasih. Procesi so se pospešili. Navdušujoča je ugotovitev, da ima otrok izjemno sposobnost zaznave 

pri prepoznavanju subtilnih in nevidnih pojavov prostora. Zato velja to njihovo sposobnost zares dojemati s čudenjem in 

radovednostjo. Vedno presenečajo. Kljub temu da teoretično vemo, da so še duhovno čisti in dovzetni, premalo dovolimo, da 

izrazijo svoje čutenje. Podobno nezavedno ravnamo do svojega notranjega otroka oziroma latentnih sposobnosti celostnega 

zaznavanja življenja. 

 

Ob krizah se pogosto poraja motivacija. Želja spremeniti in rešiti problem se med ljudmi sešteje v kritično maso. Potem so 

potrebni pobudniki in odločevalci na pravem mestu in ob pravem času, da se lahko začnejo nove zgodbe. Lastnosti 

proaktivnih ljudi v lokalni skupnosti so pripadnost, predanost in preprostost v prežetosti s pokrajino. Vsak kraj ima specifično 

strukturo prebivalcev. Kažejo značaj pokrajine. Vedno bolj pa izstopajo iz ozadja posebneži, ki nosijo posebno sporočilo 

duha kraja. Upajo si spregovoriti na drugačen način o problemih v lokalni skupnosti in še bolj o rešitvah. Vodi jih duhovna 

komponenta pokrajine. Čeprav so za povprečje neubogljivi do utečenih načinov retorike, je njihov glas lahko odločilen, kadar 

se odloča, kako naprej. 

 

Časi, ki prihajajo, preobražajo staro piramidalno strukturo sveta, v kateri je na vrhu mentalna razumska dominacija nad 

naravo in družbenim življenjem. Piramida te vrste je v krizi in popušča. Nastaja nova duhovna os, ki enovito povezuje 



zemeljske strukture bivanja na energijskih ravneh po planetarnem biopolju. Nevidne ravni duševnosti človeka in Zemlje se 

osvobajajo iz latentne kletke. Dandanašnji velja biti pozoren na novo obliko ustvarjalnosti. 

 

Projekt Odprto učno okolje za vse generacije je pionirski. Usmerjen je v tradicijo in naravo, v raziskovanje vzvodov za 

preobrate med generacijami na boljše. Kakovost ustvarjanja te vrste je v veličini zavedanja vplivov preteklosti in prihodnosti. 

 

Eden največjih projektov za človeka je, kako se spremeniti. Prav to je merilo duhovne razvitosti. Če se ne spreminjamo več, 

stagniramo, obtičimo na mestu. To pritegne nase negativne sile, ki se hranijo z zastoji. Nič ne šteje, če projekt ponuja 

spremembe na papirju. Predstavniki projekta in udeleženci naj bi se poistovetili z rešitvami in sami postali sprememba. Z 

zgledom se navdihuje druge. 

 

Pojavlja se nova temeljna potreba – poleg znanih potreb po varnosti, ljubezni, pripadnosti in samoaktualizaciji. To je potreba 

biti eno z vsem. Učenje otrok za povezovanje z naravo in biti soustvarjalen člen skupnosti ter v krepitvi pripadnosti je 

dolgotrajen proces. Pripadati pokrajini svojih prednikov, družini in družbi, v občutku varnosti, da nas objema mati Zemlja. 

Zaupanje, da si del življenjskih izzivov, je duhovna komponenta vzgoje. Premaguje strah. 

 

Na začetku, ko se človek odloči, da se bo redno povezoval z naravo, se začenja partnerski proces. Energijsko se enači s 

partnerstvom. Na srčni ravni se izmenjujeta dajanje in prejemanje. Prvi učinek je, da se počutiš, da nisi sam. Da si v družbi in 

da imaš podporo. Drugi učinek je občutek nahranjenosti. Naravni viri prostora dobijo svojo prvotno funkcijo. Kadar energija 

kroži, je vedno dvosmeren proces dialoga. 

 

Stari bajaličarji, ki so z leseno šibo in vilinskimi rašljami odkrivali vodo, rude in zdravilne energije narave, niso zaznavali 

samo naravnih fenomenov, temveč tudi ljudi, npr. kdo laže, kdo je bolan, kdo je zdrav. S treningom senzibilnosti se povečuje 

empatija. Brez empatije ni sonaravnega razvoja. Vživljanje v naravne procese ter subtilno delovanje rastlinskega in 

živalskega sveta odpira senzibilnost. Nadaljevanje po tej poti senzibilizacije do Zemlje čisti veliko zmotnih prepričanj tako 

imenovanega ego stanja naše osebnosti. Predvsem se je treba nenehno osebno spreminjati. Biti senzibilen pomeni biti 

pogumen za nove čase. 

 

Duhovno informacijsko polje prostora nosi zapis preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Z njim smo v stiku z obiski 

geomantičnih svetih krajev, v sanjah, meditacijah in v krizah, ko nastane transcendenca bolečine do ravni duše. Duhovno 

zavedanje v pokrajini ima preprost kmet, ki sledi naravnemu ciklu na polju. Z nenehnim opazovanjem vzdržuje zavedanje, da 

je stanje na Zemlji povezano s stanjem na nebu. Zapis življenjske naloge po prednikih imamo v celicah in genih. Pogosto se 

premalo zavedamo, kako determinirana je naloga, ki nam je dana, odkar smo prišli na svet. Od tod tudi veliko trpljenja, saj te 

naloge človeštvo večinoma ne sprejme in išče stranpoti. Veliko zanemarjenih in zapuščenih kmetij kaže simptome odhajanja 

stanovalcev stran od matičnega kraja v iskanju boljšega zaslužka. V ozadju pa so zaznamujoči vzroki nesprejemanja 

dediščine svojih prednikov in naloge za delovanje v domačem kraju. 

 

Okoljska kriza s številnimi boleznimi in dramatičnimi dogodki je velika priložnost za soočenje z razmerami na ravni 

planetarnega doma. Simptomi sodobnih civilizacijskih bolezni so vezani na onesnaženje globalnega in lokalnega okolja. To, 

kar je tam, je tudi tukaj. To, kar je duhovno, je tudi telesno. Začeti je treba na lastnem pragu in pri sebi. Vsak dan pa 

opazovati, kako se svet soodvisno vede. Vsaka misel spodbude do bolečine soseda šteje. Ta sosed je kdor koli. 

 

Priznati si je treba stanje civilizacije. Znanje o duhovni strukturi kraja se je z materializmom porazgubilo. Izgubilo se je 

vedenje o nalogah, vlogah v skupnosti in odnosih med svetovi. Prevladuje egoizem in skrajno nabit razumski način življenja, 

ki te vloge odnosov v prostoru duši. Razvoj podeželja, mehke oblike izobraževanja in povezovanje z naravo obujajo 

tradicionalne vrednote in uvajajo nove oblike sodelovalnosti, v stremljenju k win-win modelu. Želimo si, da je vsak 

zmagovalec v zadovoljitvi svojih ciljev na osebni in kolektivni ravni. Kako si pomagati pri skupnem preživetju? Pomaga nam 

že narava s svojimi zakoni in cikli, od nje se velja veliko bolj ponotranjeno učiti. 

 

Učenje v naravi odpira nove vloge pri otroku. Pri uvajanju tovrstnega programa v šole in vrtce je nujno potreben primeren 

vzgojni pristop novega tipa. Naj naštejemo sedem ključnih lastnosti novega tipa vzgoje in učenja: 1. potrpežljivost, 2. 

posvečenost naravi, 3. zavzemanje za lastno ustvarjalnost, 4. pristnost, 5. pogovarjanje z drevesi in bitji narave, 6. 

pogovarjanje s sabo (vodilo intuicije), 7. pogovarjanje s srcem s skupnostjo. 

 

Projekt Odprto učno okolje za vse generacije je z geomantijsko analizo pridobil tri koristi: 1. Končno je vključena Zemlja kot 

nosilka vsebine in z vsemi blagodejnimi naravnimi viri energije. 2. Orientacija v prostoru in razvoj novih programov sta 

prizemljena s temeljnimi danostmi energije narave in okolja. 3. Lokalna skupnost, naročnik, projektni izvajalci in nadaljnji 

uporabniki vsebin projekta imajo na razpolago znanje, staro na tisoče let, zasnovano tudi za zanamce. 
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