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Sekciji mladinske in štajerske regije sta v soboto, 2. junija 2012 organizirali izlet na Mariborsko Pohorje, ki se je 
pričelo ob 9. uri, prisotnih pa je bilo 23 članic in članov.  
 
Zbiranje članic in članov in prevoz na vrh Pohorja 
Med 9. in 10. uro smo se člani obeh sekcij zbrali na parkirišču v neposredni bližini hotela Habakuk. Nekaj članic 
in članov se je na vrh Pohorja nato odpravilo peš, nekaj se jih je popeljalo s krožno kabinsko žičnico Pohorska 
vzpenjača in nekaj s sedežnico.  
 
Jahanje  
Ob 10.45 uri smo obiskali Konjeniško društvo in imeli priložnost jahati konja v ogradi. Nekateri člani so to 
priložnost izkoristili in naravne lepote Pohorja uživali s sedla. 
 
Po jahanju konj smo pomalicali in ob 11.45 nas je že pričakala vodička Maja s katero smo se sprehodili mimo 
hotela Bellevue in naselja Bolfenk ter obiskali Energetsko pot. Med potjo nam je podala kar nekaj zanimivih 
informacij, med drugim tudi te, da se nahajamo na nadmorski višini 1.050 m kjer ni klopov, da v Pohorskih 
gozdovih prebivajo košute, gozdne miške, zajčki ter drugi in med temi najdemo tudi gamse kar je izredno 
presenetljivo. 
 
Obisk Energetska poti 
Namen te poti je predvsem telesna in duševna sprostitev ter čiščenje 7 telesnih energijskih centrov oz. čaker, 
vzpodbuditev energije ter celostne psiho-fizične podobe. 
Pot smo pričeli v gozdičku pred hotelom Bolfenk, kjer se nahajajo 4 zdravilne točke katerih opise najdemo na 
označenih tablicah. Energijska pot nas je iz gozdička popeljala čez cesto, kjer smo se ob robu drugega gozdička 
ustavili pri 5. zdravilni točki in skoraj na koncu obrobja gozdička še pri 6. Pot smo nadaljevali skozi gozd proti 
cerkvici Sv. Bolfenka ob kateri kraljuje velika zdravilna bukev in prav pod njeno krošnjo se nahaja 7. zdravilna 
točka. Za cerkvico smo pot zaključili z 8. točko popolnega čiščenja ali po Tomislavu Brumcu tako imenovano 
točko sodobne higiene. 
Pot je na vse nas vsekakor delovala izredno sproščujoče saj smo ob postankih, globokih vdihih in izdihih 
poslušali tudi prelepo petje ptic. 
Ob samem zaključku smo se ustavili še v Indijanski vasici kjer so nas animatorji postregli z osvežujočo in hladno 
pohorsko vodo. 
 
Kosilo v restavraciji hotela Bolfenk 
Po zaključku obiska Energetske poti so se nekateri članice in člani sprehodili še do stolpa, nekateri pa smo 
posedli in ob klepetu popili kozarček osvežilne pijače. 
Ob 13.30 uri je sledilo okusno kosilo, po kosilu pa odhod proti domu kamor smo se podali s krožno kabinsko 
žičnico Pohorska vzpenjača. Srečanje je trajalo do 15. ure.  
 
Med zelenimi pohorskimi gozdovi smo našli čas za prijetno druženje in povsem običajen dan se je spremenil v 
lep in nepozaben »sproščujoč dan«.  
 
S tem izletom smo tudi nekako zaključili prvo polletje v letošnjem letu, se pripravili na poletni oddih ter se polni 
pričakovanja, da se v mesecu septembru ponovno srečamo in tudi v drugi polovici leta skupaj preživimo nekaj 
čudovitih druženj in aktivnosti tudi razšli. 
 
 
 

 


