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Je zdrojem cenných informací pro bio  logii i ekologii, 
které nabízí odborníkům, ale i každému, kdo do ní vyrazí. 
Je neutuchajícím zdrojem poznání přírody, ale i nás 
samých. A je místem, které můžeme doslova prožít, po-
hrouženi do svých vlastních emocí. Je to divoká příroda 
nebo jednoduše divočina.

Potenciál divočiny pro vzdělávání ale stále nevyužíváme 
dostatečně, a tak povědomí veřejnosti o nedotčených 
částech přírody, ale i o tom, jak se v ní pohybovat a jak 
si ji vychutnat, zůstává omezené, což je obrovská škoda. 
Divočina je přitom významná nejen pro přírodu samot-
nou, ale i pro každého z nás a pro udržitelný rozvoj na 
Zemi. Ruku na srdce: kdy se většina z nás naposledy 
setkala se systematickým přírodovědným vzděláváním? 
Nejspíš na základní nebo střední škole.

V poslední době ale vznikla celá řada institucí, které by 
to rády změnily. Patří mezi ně správy chráněných ob-
lastí, informační centra i nevládní organizace, které 
se snaží nabídnout zážitky z divoké přírody a přiblížit ji 
nejen dětem. Neformální vzdělávání spojené s pobytem 

v přírodě může pomoct i dospělým odreagovat se od 
pracovního stresu. Řada studií také prokázala, že pobyt 
v přírodě obnovuje naše duševní síly a pomáhá nám ke 
spokojenějšímu životu.

Koncept divočiny se za posledních patnáct let v Evropě 
značně vyvinul. Důležitým milníkem bylo v únoru 
2009 přijetí Rezoluce Evropského parlamentu o divoké 
přírodě v Evropě. Na ni navázaly čtyři ekologické orga-
nizace, které díky programu Evropské unie ERASMUS+ 
začaly napříč evropskými zeměmi podporovat vzdělávání 
a sdílení zkušeností o divoké přírodě přímo v divočině.

Průvodce, jenž se vám právě dostal do rukou, předsta-
vuje průřez nabídkou vzdělávání v divočině od jedno-
denních pochodů přes týdenní intenzivní pobyty až po 
víceletá systematická školení. Vybrali jsme nejosvědče-
nější programy s mnohaletou historií a velkým zájmem 
ze strany veřejnosti, které nabízejí řadu přístupů k divo-
čině –  od turistických programů a přírodovědných exkurzí 
přes kurzy přežití až po hlubinně ekologická setkání se 
spirituálním přesahem. Věříme, že vám budou inspirací.

Kdo jsme

Hnutí DUHA (Česká republika) už přes pětadvacet let 
prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu 
a chytrou ekonomiku. Dokáže rozhýbat politiky a úřady, 
jedná s firmami, pomáhá domácnostem a nabízí 
zapojení v několika dobrovolnických programech. 
www.hnutiduha.cz

Mountain Wilderness (Francie) přes dvacet let 
prosazuje globální přístup k horským oblastem. 
Hlavním tématem této organizace je zachování 
přírodního prostředí, sociální spravedlnost a lokální 
ekonomika. www.mountainwilderness.fr 

Lesoochranárske zoskupenie VLK (Slovensko) už 
od roku 1993 chrání přirozené lesy a velké šelmy 
vstupem do správních řízení a ovlivňováním legislativy, 
a vytváří síť bezzásahových lesů –  navrhuje a prosazuje 
soukromé a státní rezervace. Také publikuje knihy ve 
vlastním vydavatelství. www.wolf.sk 

European Wilderness Society (Rakousko) vyhledává, 
pojmenovává, spravuje a propaguje poslední velké 
oblasti divoké přírody, staré lesy a divoké řeky jako 
součást Evropského systému zachování divočiny. 
www.wilderness- society.org 

Úvod
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Pro řadu Evropanů mají severské země neobyčejné 
kouzlo a lákají je nevšední zážitky. V okolí švédské ves-
nice Jokkmokk si své touhy mohou naplnit celou řadou 
programů, které nabízí malá společnost Jokkmokkgui-
derna. Největší oblibě se těší několikahodinové vyjížďky 
se psím spřežením po okolí, v nabídce jsou ale i jedno-  
až dvoudenní akce. Pro odvážnější jednotlivce jsou při-
praveny výpravy trvající čtyři, osm, ale i deset dní. Na 
těchto výpravách účastníci na vlastní kůži poznají krásy 
pravé evropské divočiny.

Aby zájemci mohli prožít pobyt v divoké přírodě auten-
ticky, pomáhají se vším, co je na výpravě třeba –  vaří 

na otevřeném ohni, krmí psy, nakládají saně, sekají 
dřevo. Také se učí, jak řídit svůj vlastní a jedinečný tým 
psího spřežení, a seznámí se s mentalitou psů husky. Při 
troše ště stí získají i možnost vidět jednu z neopakovatel-
ných atrakcí, a to jak se na obloze prohání polární záře. 
Všichni účastníci, kterých putuje divočinou maximálně 
pět, se aktivně podílejí na průběhu celé výpravy. 

Příležitost poznat krásy národního 
parku Sarek

Za zážitky se výpravy vydávají do národního parku Sarek 
v Laponsku na severu Švédska. Vyhlášen byl v letech 
1909– 1910 a řadí se tak mezi nejstarší národní parky 
v Evropě. Svou rozlohou 1970 km2 patří mezi 16 největ-
ších národních parků a je neopominutelnou zastávkou 
pěších turistů i horolezců. Ve vysokohorské oblasti hned 
osm vrcholů překonává hranici 2 000 metrů a přitom tu 
nejsou žádná turistická střediska. Park se snaží zacho-
vat si svůj divoký a téměř panenský charakter.

Pořadatelé výprav Matti Holmgren a Stina Svensson 
po celý rok žijí ve vesnici Jokkmokk, která je od parku 
vzdálena asi 130 kilometrů a leží severně od polárního 
kruhu. Tady chovají svých 40 sibiřských husky a dvě 
border kolie.

Za polární kruh  
se sibiřskými husky
(Jokkmokkguiderna, Švédsko)
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V letních měsících instruktoři připravují výlety po národním 
parku Sarek na kajaku či kanoi. V zimě zas pořádají dob-
rodružné výpravy se psím spřežením. O své psy se starají 
s veškerou péčí a láskou, jsou jejich kolegové a kamarádi. 
Psi svou „práci“ milují a Matti se Stinou je pro ni poctivě 
a trpělivě cvičí. Všichni členové smečky jsou velice přátel-
ští, klidní a zvyklí na práci v extrémních podmínkách.

Jedinými průvodci a instruktory, kteří ve společnosti Jok-
kmokkguiderna působí, jsou právě Matti a Stina. Matti 
vystudoval ekologii a později také ekonomii a práva. 
Psí spřežení a život v lese a na horách jsou jeho životní 
vášní. Pro Stinu byla zvířata od dětství největším koníč-
kem. Poté, co poznala Mattiho, se začala věnovat psům 
husky. Společnost Jokkmokkguiderna vedou s láskou 
a vášní. Jak říká Stina: „Jsme malá společnost, jen já 
a Matti. Máme velice osobní přístup nejen k našim 
psům, ale také k zákazníkům. V žádném případě ne-
děláme byznys. Neděláme to pro peníze. Děláme to pro 
přežití a pro to, abychom mohli žít dobrý život.”

Podle všeho vedou Matti a Stina svou společnost opravdu 
dobře. Svědčí o tom spokojení zákazníci z celého světa 
i mnohá ocenění, která Jokkmokkguiderna získala. V roce 
2003 obdrželi také certifikát pro poskytovatele ekoturis-
tických služeb a ně kte ré výlety byly ohodnoceny certifiká-
tem Nejlepší pro přírodu. 

„Jokkmokkguiderna není jen jednou z nejlepších eko-
turistických společností v severním Švédsku. Jejím svě-
tově jedinečným pokladem je psí spřežení. Je to také 
společnost, která inspiruje, rozvíjí a ukazuje možnosti 
a krásy, které nám nabízí součást našeho Světového 
dědictví, Laponsko.” 

Grand Travel Award 2008

Svým přístupem a prací společnost Jokkmokkguiderna 
ukazuje, co vše nám příroda a divočina jako taková nabízí. 
Pokud divočinu respektujeme, můžeme se z ní každý 
den přiučit něčemu novému a nezapomenutelnému.

Kontakt:

JOKKMOKKGUIDERNA
adresa: Skabram 201, 962 99 Jokkmokk, Švédsko
tel: +46(0)971- 122 20
e-mail: info@jokkmokkguiderna.com
web: www.jokkmokkguiderna.com
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„Průvodci divočinou“ jsou tradiční každoroční vycházky 
do divočiny národního parku Šumava. Aby nerušili při-
rozené obyvatele divokých míst, vyráží na jedno-  i více-
denní akce jen omezený počet účastníků. Odborně vy-
školený průvodce je provede nejvzácnějšími jádrovými 
oblastmi národního parku. Vydávají se mimo značené tu-
ristické trasy, zcela mimo zpevněné cesty náročným teré-
nem, ale i do míst, kam není bez speciální výjimky vstup 
povolen. Dobrodružné cesty za poznáním šumavské pří-
rody organizuje několik subjektů –  od komerčních ces-
tovních kanceláří přes ekologické neziskové organizace 
až po samotnou správu národního parku.

Proč průvodci divočinou?

Národní park Šumava je v poněkud paradoxní situaci. 
Perlou Šumavy je na poměry České republiky rozsáhlá 
a unikátní oblast divočiny, která zaujímá zhruba čtvrtinu 
rozlohy národního parku. Tady nevládne těžba dřeva či 
výstavba. Vládnou tu jen přirozené přírodní procesy, ne-
spoutaná příroda téměř bez zásahu člověka. Paradoxní 
ovšem je, že návštěvníci národního parku se mohou 
setkat s opravdovou divočinou jen napůl. Značené cesty 
v drtivé většině případů vedou jen po zpevněných as-
faltových cestách, které jsou pozůstatkem dob, kdy 
tu nebyl národní park ale hranice někdejší „železné 

opony“. Mimo cesty pak na celé řadě míst nelze vstu-
povat kvůli přítomnosti I. zóny ochrany národního parku. 
Jinde je zase jen velmi špatně přístupný, náročný a ne-
přehledný terén.

Průvodci divočinou přináší elegantní řešení. Malá sku-
pina motivovaných návštěvníků vyráží do divokého 
terénu, aby zakusila romantický prožitek cesty nespou-
tanou přírodou. Zkušení průvodci a znalci místní pří-
rody v jednom je provedou náročným terénem a přiblíží 
jim krásy šumavské přírody i principy, na nichž funguje. 
Omezený počet návštěvníků ve skupinách i limitovaný 
počet vycházek během jedné sezóny zaručují, že pří-
roda citlivá na nadměrný ruch nebo sešlap nebude na-
rušena. Jedině za takto stanovených podmínek mohou 
průvodci divočinou získat i výjimku pro pohyb v nejcen-
nějších I. zónách národního parku. Jedná se proto o ex-
kluzivní a neopakovatelnou záležitost.

Průvodci divočinou nabízí nejen silný zážitek tiché a po-
korné cesty královstvím přírody, ale také možnost poznat 
úkazy, jež z běžných hospodářských lesů neznáme. 
Účastníci zjistí, že příroda má dostatek sil se obnovo-
vat sama, bez zásahů a péče člověka, a jak je cenné 
těmto procesům rozumět. Zjistí, že k přirozenému životu 
přírody neoddělitelně patří i smrt, dokonce v masovém 
měřítku (odumřít může velké množství smrků, celé tzv. 

Průvodci divočinou
(Hnutí DUHA, Národní park Šumava, Česká republika)
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stromové patro, když je napadne lýkožrout smrkový). Ale 
po ní okamžitě přichází nový život v podobě nové gene-
race smrků, kterému se říká přirozené zmlazení. Tento 
koloběh má v sobě cosi krásného a obdivuhodného. 
Účastníci mají příležitost tu najít poněkud odlišný vztah 
k přírodě a současně i možnost porozumět, proč má 
smysl tato místa chránit a jakým ohrožením ze strany 
člověka přitom čelí.

Kdo výpravy do divočiny organizuje?

Nejvýznamnější organizací, která výpravy do divočiny 
pořádá, je samotná správa národního parku. V roce 
2015 připravila jednodenní vycházky s průvodcem do 
deseti oblastí národního parku Šumava po celkem de-
vatenácti různých trasách. Navíc organizovala i dvou-
denní vycházky, jejichž účastníci se kromě české strany 
Šumavy vydali i do sousedního německého národního 
parku Bavorský les. Po cenných lokalitách je prová-
zeli místní odborně vyškolení lidé, kteří mají k místům 
osobní vazby.

Tradičně exkurze organizuje také ekologická organi-
zace Hnutí DUHA. V roce 2016 už po sedmnácté pořádá 
čtyřdenní exkurzi po celé řadě unikátních míst národ-
ních parků na obou stranách hranice. Čtyřdenní exkurze 
jsou fyzicky náročnější, nabízejí ale více prostoru pro 
vzdělávání i navázání hlubšího spojení s přírodou. Pro ty, 
kteří by třeba čtyřdenní putování nezvládli, pořádá ekolo-
gická organizace také tři kratší, jednodenní nebo víken-
dové exkurze. Průvodci jsou členové Hnutí DUHA, kteří 
se dlouhodobě věnují ochraně přírody v národním parku 
Šumava, nebo jeho odborně vyškolení sympatizanti.

Trasy výprav do divočiny cíleně zahrnují jak úseky zcela 
mimo zpevněné cesty, kdy se účastníci lopotí nároč-
ným terénem přes popadané kmeny, brodí se přes 
potok, musejí putovat naboso podmáčeným terénem, 
tak i pohodlnější úseky po cestách. Účastníci tak zís-
kávají zcela nový zážitek, současně je ale příliš nevy-
čerpává celodenní fyzicky náročná cesta. I informace 
dostávají průběžně –  v zážitkových úsecích trasy je vý-
kladu spíše méně, na klasických zpevněných cestách 
naopak více.
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Každý průvodce je znalcem terénu a trasy a dobře se 
orientuje v přírodovědné a ekologické problematice ná-
rodního parku Šumava. Sám projde odborným škole-
ním, v jehož průběhu musí prokázat své průvodcovské 
schopnosti. Je schopen podávat výklad o odborných té-
matech, ale tak, aby nezabředl do přílišných detailů, 
kterým by účastníci nerozuměli. Kostru jeho vyprávění 
tvoří princip samovolného vývoje a jeho místo v ochraně 
přírody nebo působení lýkožrouta smrkového, které pak 
zasazuje do širších souvislostí, kdy vysvětluje, o co jde 
v konfliktech o ochranu přírody v národním parku. Prů-
vodce by ovšem měl být schopen zprostředkovat také 
ducha místa a hlubší prožitek z něj. K tomu jsou výbor-
nými pomocníky úryvky z různých uměleckých textů 
nebo speciální prožitkové úseky jako je třeba Stezka 
duše v národním parku Bavorský les.

Na exkurze se vydávají lidé mnoha různých zájmů a pro-
fesí, které spojuje zájem o ochranu přírody. Jsou to milov-
níci prožitků v přírodě všech věkových kategorií. Velkou 
odezvu tradičně má mezi obyvateli větších měst.

Jak se lidé o exkurzích dozvědí?

Pobyt v přírodě, poznávání velmi netradičního fenoménu 
středoevropské divočiny, ale i bližší seznámení s proble-
matikou působení lýkožrouta smrkového jsou silnými 
tématy. Proto mají svou roli i při propagaci exkurzí do 
divoké přírody. Zaručeně zaujme také fakt, že se účast-
níci dostanou mimo běžné cesty, do míst přísně chrá-
něné přírody, která jsou obvykle nepřístupná.

Ukázka pozvánky na jednu z exkurzí do divočiny Hnutí DUHA:

Exkurze napříč Šumavskými pláněmi: Modravské slatě, Březník a Ptačí potok

Společně vyrazíme na území rozsáhlých a tajemných šumavských rašelinišť –  především do obvykle nepří-
stupné Rokytecké slatě. Budeme sledovat tok krále zdejších slatí –  Roklanského potoka. Druhý den zamíříme 
na hájovnu Březník a poté do míst, kde před čtyřmi lety stovky lidí bránily vzácné lesy před nelegálním kácením. 
Připomeneme si, co se tam tehdy odehrávalo. Na cestě poznáme různé způsoby péče o les i přírodu ponecha-
nou vlastnímu svobodnému vývoji. Uvidíme lesy v různých fázích rozpadu po napadení kůrovcem. Večery strá-
víme v kempu Antýgl, za pěkného počasí společným posezením u ohně.

Kontakt:

Hnutí DUHA –  Friends of the Earth Czech Republic
adresa: Údolní 33, Brno 602 00, Česká republika
tel.: +420 545 214 431
e-mail: info@hnutiduha.cz
web: hnutiduha.cz
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Jak pestré a rozsáhlé může být vzdělávání v divočině, 
ukazuje německá organizace Wildniswissen. Provo-
zuje lesní mateřskou školku a jejími programy pro školy 
prošlo už přes 10 000 dětí. Pořádá také celou řadu vzdě-
lávacích kurzů a akcí pro dospělé. Pedagogům nabízí 
dlouhodobý a komplexní vzdělávací program v divočině 
(Wildnispädagogik), pro úzce tematicky zaměřené zá-
jemce jsou tu jednoleté programy nebo krátkodobé ně-
kolikadenní zážitkové a vzdělávací pobyty v divočině. 
Nosným kurzem je dlouhodobý vzdělávací program pro 
dospělé.

Samotné základy práce Wildniswissen tvoří nekon-
venční pohled na naši společnost: současný způsob 
života se svými civilizačními vymoženostmi je jen velmi 
krátkou epizodou v historii lidstva. Řádově delší dobu 
jsme na Zemi žili jako lovci a sběrači ve velmi těsném 
sepětí s přírodou. I když se tedy v posledních několika ti-
sících letech náš život výrazně změnil, dovednosti i men-
talita člověka úzce spojeného s přírodním světem nám 
zůstaly. Postačí se jen do takového prostředí vrátit, pře-
konat strach i možné odcizení a ztracené schopnosti se 
lze velmi rychle opět naučit…

Wildniswissen se ve svém vzdělávání věnuje širokému 
spektru dovedností a vědomostí spojených s pobytem 
v přírodě. Co zájemci získají?

¼¼ Dovednosti k dlouhodobému pobytu v divoké pří-
rodě, povědomí o případných rizicích a umění přežít
¼¼ Poznatky o savcích a jejich životě, dovednost rozpo-
znávat jejich stopy i samotné stopování
¼¼ Vědomosti o rostlinách a stromech a jejich možném 
využití člověkem
¼¼ Schopnost orientace v náročném terénu a v krajině
¼¼ Porozumění ekologickým souvislostem
¼¼ Cvik v rozeznávání ptačích zpěvů a zvuků a výcvik 
v koncentraci
¼¼ Umění vzdělávat se v přírodě a přírodou

Vzdělávací metoda Wildnispädagogik má svá speci-
fika. Není založena na přímém vzdělávání, ale na pozná-
vání sebe sama a učení se prostřednictvím prožité zku-
šenosti. Účastníci jsou uvedeni do rozmanitých situací 
a schopnost vyrovnat se s nimi je základem učení. Inspi-
raci organizace čerpala také z tradičního „vzdělávacího“ 
přístupu severoamerických Indiánů pojmenovaného 

Vzdělávání v divočině
(Wildniswissen, Německo)
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příznačně Coyote Teaching. Kanadský autor Rupert Ross 
ho ve své knize Návrat k učení popisuje následovně: 
„Zdá se, že domorodí obyvatelé porozuměli tomu, že 
myšlenky a informace musí být předávány tak, aby zů-
stávaly otevřeny jejich posluchačům. Ti si z nich mohou 
odnést cokoliv, co považují za podstatné. Jinými slovy, 
účastníci jsou motivováni k tomu, aby v prožitých zku-
šenostech sami nacházeli osobní význam a hodnotu. 
Osoba ani záměr učitele rozhodně nemají být v centru 
dění.“

Dlouhodobější vzdělávací programy organizace Wild-
niswissen jsou koncipovány jako víceleté kurzy dal-
šího vzdělávání, které jejich účastníci absolvují, aniž by 
museli opouštět svá pravidelná zaměstnání. Jedná se 
například o programy:

¼¼ Poznávání stop a stopování –  jednoletý kurz
¼¼ Výroba oděvů z kůže –  jednoletý kurz
¼¼ Wildnispädagogik –  komplexní vzdělávací program 
na jeden, tři nebo až čtyři roky

Wildnispädagogik

Jednoletý program se skládá ze šesti víkendových vzdě-
lávacích bloků, klíčovou součástí jsou ale i „domácí 
úlohy“, které účastníci plní v pauzách mezi jednotlivými 
bloky. Ověřují si tak získané zkušenosti. Program je 

zakončen stáží a zpracováním závěrečné práce. Účast-
níci na závěr obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Při tříletém programu přibudou účastníkům k už ab-
solvovanému k jednoletému další dva roky. Rozšiřující 
dvouletý cyklus se skládá z celkem 41 dní rozdělených 
do devíti na sebe navazujících bloků (čtyř třídenních, 
dvou čtyřdenních a tří sedmidenních). Čas mezi nimi vy-
plňují domácí úkoly, například formou začlenění nových 
zkušeností a poznatků do každodenního života.

Po tříletém programu ještě může navázat rok čtvrtý, 
jehož základem je třítýdenní pobyt v divoké přírodě Zá-
padních Karpat. Účastníci ještě více prohlubují své zna-
losti i dovednosti pobytu v přírodě i schopnost jejího 
prožitku. Ověřují si také, zda v divočině dokážou reálně 
přežít. Několik měsíců po tomto pobytu pak proběhne 
závěrečný víkend, kde účastníci zjišťují, jakou proměnou 
a jakým vývojem postupně prošli. To ze svého subjektiv-
ního pohledu zaznamenávají také v písemné závěrečné 
práci. Na konci tohoto programu se pak stávají certifiko-
vanými pedagogy vzdělávání v divočině.

Organizace Wildniswissen sídlí v Hannoveru v Dolním 
Sasku, má ale pobočky v dalších částech Německa, 
v Rakousku i na Slovensku. Německé vzdělávací pro-
gramy pak probíhají především v německých a polských 
lesích. Všichni lektoři jsou vyškolení a certifikovaní pe-
dagogové vzdělávání v divočině.

Kontakt:

Wildnisschule wilderness knowledge
adresa: Freihorstfeld 2, 30559 Hannover
tel.: +49 (0) 511 5199680
e-mail: info@wildniswissen.de
web: www.wildniswissen.de
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K národnímu parku Kalkalpen patří největší souvislá za-
lesněná plocha v Rakousku. Na čtyřech pětinách lesa 
rostou smrky, jedle a buky. V divočině uvnitř národního 
parku stromy vyklíčí, žijí, stárnou a umírají zcela přiro-
zeně. Park navíc nabízí nepřeberné množství vzdělá-
vacích programů. Z rozmanité nabídky si návštěvníci 
mohou vybrat mimořádný zážitek z pobytu v přírodě 
v každém ročním období: se zaměstnanci parku pozo-
rovat kamzíky v říji, nechat se doprovodit na orchide-
jové louky, nebo se na sněžnicích brodit zimním lesem. 
Dobrodruzi se mohou ponořit do hlubin národního parku 
při skalní túře vedené odborným průvodcem nebo ob-
jevovat řeky Enns a Steyr při jízdě na kánoi. Pro velkou 
část vzdělávacích programů pro školy, dospělé i rodiny 
s dětmi využívá národní park svůj „WildnisCamp“.

Národní park Kalkalpen

Národní park Kalkalpen vznikl v roce 1997 a rozkládá se 
na 21 tisících hektarů, z toho 13 tisíc hektarů je certifi-
kováno jako divočina. Park chrání poslední velkou oblast 
lesní divočiny v srdci Rakouska. Pestré smíšené lesy, křiš-
ťálově čisté horské potoky, vrcholky hor s krásným výhle-
dem a půvabné horské pastviny utvářejí krajinu a nabí-
zejí základ pro život mnoha jinde už vzácných druhů zvířat 
i rostlin. Vládne tady příroda, vyvíjí se podle vlastních 

zákonů a získává zpět svůj divoký ráz. Národní park Kal-
kalpen, to je moře stromů, které ještě není narušené sil-
nicemi a výstavbou. Najdeme zde také jeden z nejdelších 
neporušených potočních systémů Východních Alp.

WildnisCamp a vzdělávání dospělých

Lesní běh naboso, procházky a pěší turistika, pozoro-
vání divokých zvířat, společné vaření z toho, co si účast-
níci sami nasbírají, a posezení kolem táborového ohně. 
To všechno a ještě víc nabízejí vzdělávací programy ve 
WildnisCampu, divočinovém táboře NP Kalkalpen. Leží 
na slunné mýtině uprostřed oceánu lesů, vzdálený asi 

Tábor v divočině
(Národní park Kalkalpen, Rakousko)
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hodinu chůze od nejbližšího místa, kde lze zanechat své 
auto. Tento tábor je základnou programů v divočině pod 
vedením správců národního parku a přírodovědných pe-
dagogů. Je příležitostí, jak prožít přírodu v její rozmani-
tosti a objevovat nespoutanost v sobě samém. A jeho 
motto? Dobrodružství v divočině volá! 

Kromě programů pro školy a pro rodiče s dětmi nabízí 
ve spolupráci s organizací Wildniswissen i kurzy čistě 
pro dospělé. V nich se účastníci soustředí na propojení 

člověka s přírodou a znovuobjevení přirozených cyklů. 
Kdysi dávno byla domovem lidí právě divočina. Teh-
dejší kultury spoléhaly na hluboké a komplexní splynutí 
s přírodou ve všech jejích aspektech. Všichni byli sou-
částí přírody okolo, a to nejen v mysli, ale také prostřed-
nictvím našich pocitů a instinktů. V průběhu vývoje se 
toto propojení částečně vytratilo a dnes jej stále více 
lidí postrádá. Kurz „divočinového vzdělávání“ je zamě-
řen právě na účinné způsoby, jak toto propojení znovu 
nalézat. 

Kontakt:

Národní park Kalkalpen
adresa: Nationalpark Oö Kalkalpen Ges. m.b.H., Nationalpark Allee 1, 4591 Molln, Rakousko
tel.: + 43 (0) 7584 3651
e-mail: info- ennstal@kalkalpen.at 
web: www.kalkalpen.at

Výuková metoda 

Způsob výuky je inspirován domorodými obyvateli. Metoda výuky je velmi podobná technice Coyote Teaching. 
Učitel je tu tím, kdo povzbuzuje své studenty, aby se ponořili hlouběji do řešeného problému, místo aby jim nabídl 
rychlou odpověď. Důraz klade na vztah se svým žákem. Čím více bude učitel vědět o studentovi, tím snazší bude 
jeho vzdělávání. Správný „coyote“ učitel představuje studentům zákony přírody takovým způsobem, aby studenti 
sami byli motivovaní k učení a hledali odpovědi. Účastníci pak v rámci výuky poznávají nejen přírodu, ale také 
sami sebe, což na vzdělání i osobnost učitele klade vysoké nároky. Průvodci kurzem jsou vzdělaní, pozorní, od-
hodlaní a mají zdravou dávku humoru. Vzdělávací kurz pro dospělé je jednoletý, rozdělený do šesti víkendových 
bloků, které na sebe vzájemně navazují. Kurzisté se navíc neobejdou bez důkladného samostudia mezi jednotli-
vými bloky (více se dozvíte v kapitole o organizaci Wildniswissen).



– 12 –

Pro někoho je bushcraft souborem dovedností, které 
umožňují překročit vlastní limity, jít dál a zažít víc. Je pro 
dobrodruhy, kteří chtějí být soběstační a užít si svobodu 
pohybu ve skutečné divočině. Pro ostatní je kurzem roz-
voje dovedností pro mladé lidi, ale i pro dospělé, skautské 
vedoucí, průvodce výprav do divočiny, vojáky, instruktory 
a další. Ale dost možná je bushcraft jen náhradou za dět-
skou touhu po objevování. Sami instruktoři říkají, že pro 
většinu lidí je to snaha dostat se ven, znovu se spojit s di-
vokou přírodou, uspokojit žízeň po něčem novém, jiném, 
a strávit čas s lidmi s podobným smýšlením i zájmy.

K čemu je dobrý bushcraft?

Mohli byste cestovat do divočiny za dobrodružstvím 
s vědomím, že ztratíte batoh nebo uvíznete daleko od 
civilizace? Uměli byste postavit přístřešek bez umělých 
tkanin nebo rozdělat oheň třením, bez sirek? Dovedli 
byste se najíst sami z přírodních zdrojů? Najít, odfiltrovat 
a vyčistit vodu bez pomoci moderních chemikálií? Kurzy 
bushcraft umožňují si tyto zapomenuté dovednosti 
osvojit a vzít si je s sebou v mysli i ve svalech stejně 
jako moderní vybavení v batohu. Kurzy přežití nabízejí 
vše od rozvoje základních dovedností po konkrétní od-
borné lekce na témata jako je dřevorubectví, stopování, 
poznávání rostlin, vaření z nalezených surovin a další. 
Organizátoři nabízejí dokonalé splynutí s přírodou v do-
provodu inspirativních učitelů a průvodců. 

Lidé totiž mají z divočiny často obavy pramenící z ne-
vědomosti. Kurzy přežití účastníky naučí překonávat 

nejrůznější překážky a umožní jim tak znovu získat se-
bevědomí a důvěru k přírodě, aby mohli pobyt v divočině 
skutečně prožít.

Pořádající organizace Woodsmoke byla založena v roce 
2001 a je mezinárodně uznávaná nejen pro své průkop-
nické kurzy přežití v přírodě (bushcraft), ale i díky profe-
sionálnímu přístupu k výuce klasických dovedností uži-
tečných pro život v divočině. 

Jezerní oblast

Kurzy bushcraftu probíhají v samém srdci největšího 
anglického národního parku Lake District. Série za-
lednění vytvořila ledovcová údolí, kary, a nejkrásnější 
hory Anglie. Nejvyšší vrchol parku Scafell Pike s nad-
mořskou výškou 978 metrů vytváří spolu s mlžným zá-
vojem nad jezerem a paletou teplých barev magickou 
atmosféru. Romantický básník William Wordsworth 
vyznal svůj obdiv k horám těmito slovy: „Jaké kom-
binace utvářejí, jak se jedna nad druhou tyčí, vystu-
pují v horských pásmech jako hřbety vln rozbouřeného 
moře, v jejich kráse a rozmanitosti povrchů a barev je 
nic nepřekoná.“

Jak konkrétně kurzy vypadají?

Každý kurz je jedinečný, ale obvykle se skládá z teorie, 
ukázek a instruktáží, na které navazuje praktická část, 
kdy dostane každý účastník prostor zkusit si, jak si 
teorii osvojil. Například kurz Wilderness bushcraft nej-
více ze všech zahrnuje venkovní aktivity. Účastníci zís-
kají dovednosti potřebné pro přežití v přírodě, vyzkouší 
si původní řemesla, primitivní technologie, vaření z pří-
rodních surovin, táboření, stopování a pozorování divo-
kých zvířat. Během týdne si kompletně osvojí základy 
bushcraft, takzvané „dovednosti jít kamkoli“, což jim 
usnadní další poznávání přírody. Veškeré obavy z divo-
činy tak časem nahradí důvěra a porozumění.

Jedním z odborně zaměřených kurzů je stopařský 
workshop. V průběhu pěti dnů se frekventanti naučí rozpo-
znávat stopy zvěře, jejich lebky, kosti, výkaly i zvuky. Tento 

Bushcraft –  víc než kurz přežití
(Woodsmoke, Anglie)
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workshop vedou Ben McNutt a Steven Hanton, jediný dr-
žitel speciálního stopařského certifikátu v Británii. 

Většina kurzů je pro 10 až 14 osob, ale například kurz 
dřevorubectví má kvůli bezpečnosti kapacitu menší. 
Účastníci s sebou nepotřebují žádné speciální vyba-
vení –  stačí stan, spací pytel, karimatka, vhodné oble-
čení, baterka… Prostě jako na vícedenní trek. Případné 
zvláštní vybavení zajišťují organizátoři.

Kdo kurzy vede?

Učitelé a průvodci divočinou jsou lidé, kteří strávili v pří-
rodě hodně času. Ben McNutt má encyklopedické zna-
losti o dovednostech potřebných k přežití a má mnoho 
zkušeností s logistikou výprav. Lisa Fento vystudovala 
etnobotaniku, připravuje se na doktorát z etnobio logie 
a specializuje se na dovednosti v přírodě a přenos zna-
lostí domorodých obyvatel. „Všechno, co učíme, jsme 
sami skutečně zažili, v lese tady doma, v poušti, v džun-
gli nebo v subarktické přírodě. Neučili jsme se, jak to 
učit –  dělali jsme to a pochopili. Existuje mnoho lidí, 
kteří se učí věci, které sami nezažili. To je jako snažit 
se naučit plavat, když vás učí někdo, kdo nikdy nebyl ve 

vodě,“ říká Ben McNutt. Pokud by chtěl kdokoli podobné 
kurzy pořádat, má pro něj Ben vzkaz: „Organizujte kurzy 
jen tehdy, pokud máte pro bushcraft stoprocentní vášeň. 
Je to životní styl. Půjde-li vám o peníze, nikdy nezbohat-
nete, bohatý ale může být váš život. Občas to bude tvrdé, 
ale tolik času stráveného v přírodě stojí za to. Dělejte to 
z lásky k přírodě, nespatřujte v tom příležitost k byznysu.“

A co si z kurzů odnášejí účastníci?

Nejlépe asi odpoví citace jednoho z nich: „Naprosto inspi-
rující týden. Naučil jsem spoustu nových dovedností a zna-
lostí a zdokonalil jsem se v mnoha oblastech. Těch šest 
dnů opravdu zlepšilo mé povědomí a porozumění přírodě. 
Zamiloval jsem si všechna témata, kterým jsme se věno-
vali, a zvlásť velkou radost mám ze své nově objevené 
lásky k divokým rostlinám. Zkušenost z celého kurzu je 
neuvěřitelně intenzivní. Rozhodně bych kurz doporučil ka-
ždému, koho baví pobyt v přírodě a hledá příležitost, jak 
rozšířit své znalosti a dovednosti pod odborným vedením 
vysoce kvalifikovaných vedoucích. Ben a Steven jsou in-
spirující a vynikající lektoři. Oba jsou neuvěřitelně dobře in-
formovaní, svou prací nadšení a umí v účastnících probu-
dit zvídavost.“ Woodlander, červenec 2013, Ro Thomas.

Kontakt:

Woodsmoke –  Bushcraft &amp; Wilderness Survival
adresa: PO Box 45, Cockermouth, Cumbria. CA13 9WB. Anglie
tel.: +44 01900 821779
email: info@woodsmoke.uk.com
web: www.woodsmoke.uk.com
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Osm nocí uprostřed přirozených východoslovenských 
lesů. To je speciální terénní seminář o porozumění pří-
rodě a její ochraně, který pořádá Lesoochranárske zos-
kupenie VLK už 18 let. Přestože účastníci tráví svůj 
pobyt bez ohně a jen se základním vybavením, nejedná 
se o kurz přežití. Cílem totiž není soustředit se na své 
potřeby, ale vnímat živou i neživou přírodu okolo sebe. 
Nerozdělává se oheň, nehraje se na hudební nástroje, 
nevaří se společná jídla, každý si musí vystačit s tím, co 
si sám přinese. Večerní posezení u táboráku sice posi-
luje mezilidské vztahy, ale oslabuje vztahy mezi člově-
kem a jeho bezprostředním okolím. Právě proto není 
v průběhu semináře rozdělávání ohně dovoleno. Sou-
částí Gaii jsou přednášky spojené s pozorováním pří-
rody a poznáváním okolí. Do roku 2015 absolvovalo 
Gaiu 464 lidí převážně ze Slovenska, České republiky, 
Polska, ale i Velké Británie či Švýcarska. Seminář se 
koná za každého počasí a za všech okolností, od doby 
svého vzniku nebyl zrušen žádný turnus. 

Vlčí hory –  jedinečné území východo-
slovenských lesů

Za prožitkovým seminářem Gaia lidé jezdí do pohoří 
severovýchodního Slovenska Čergov (do blízkosti sou-
kromé přírodní rezervace Vlčia –  bezzásahové rezervace 

ve vlastnictví Lesoochranárskeho zoskupenia VLK) 
a Busov, kde je stále možné obdivovat krásu divočiny. 
Toto území se spolu s východními Karpaty ve starých 
mapách nazývá Vlčí hory. Jsou to hluboké lesy s buky 
a jedlemi, ve kterých nacházejí útočiště vlci, rysi i med-
vědi. Místo, kde je běžné pozorovat pasoucí se jeleny, 
divočáky nebo bobří hráze, na obloze kroužící orly a kde 
v noci můžete poslouchat houkání sov. VLK se na tomto 
území snaží vytvořit síť bezzásahových rezervací, kde by 
lidé mohli pozorovat, jak se příroda vyvíjí bez vlivu člo-
věka. To všechno mohou účastníci semináře vidět, cítit, 
zažít. 

Proč Gaia?

Nápad uspořádat netradiční terénní seminář se zrodil 
z osobních zkušeností samotných zakladatelů Le-
soochranárskeho zoskupenia VLK. Byly to hodiny, dny 
a měsíce strávené v lesích pod širým nebem, stovky nocí 
naslouchání sovám, v dešti i pod hvězdami. Zaklada-
telé VLKa zažili mokré spacáky, tváře spálené od letního 
slunce, omrzliny na prstech, setkání s vlky. To všechno 
utvářelo lidi, kteří mají v srdci divočinu. A tak dnes ka-
ždému, kdo cítí potřebu najít větší souznění s přírodou 
a pomoct ochraně lesů vlastním úsilím, nabízí VLK zhuš-
těnou, osmidenní verzi tohoto putování. K vlastnímu 

Gaia –  náš domov
(Lesoochranárske zoskupenie VLK, Slovensko)
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názvu semináře Gaia, který označuje živou bytost a pou-
žívali jej Řekové už před dvěma tisíci lety, často přidávají 
podtitul i sami účastníci podle toho, co se za dobu jejich 
pobytu událo. A tak proběhla například Gaia bájného 
mloka, sírově žlutá Gaia nebo ztracená Gaia. O Gaie sa-
motné se účastníci dozvědí více sedmý den semináře.

Co lidem Gaia přináší? 

Cílem Gaii je představit a nabídnout lidem myšlenku 
života na Zemi jako pavučiny, ve které je lidstvo jen 
jednou nitkou. Zbavit účastníky antropocentrického my-
šlení a upozornit je na fakt, že život na Zemi existoval 
a bude existovat i bez nás. Zdůraznit zodpovědnost lidí 
za ovlivňování přírodních procesů a za kvalitu našeho ži-
votního prostředí, vzbudit zájem o věci společné a pod-
pořit odhodlání přispět konkrétními skutky k jejich 
zlepšení.

Velká část účastníků Gaii v sobě objevila touhu osobně 
přispět k ochraně lesů a podpořit divočinu, a to nejen 
kvůli zachování bio diverzity a podpoře ekologické 

stability, ale také kvůli sobě i ostatním lidem. Aby i další 
generace měly možnost navštívit skutečné přirozené 
lesy plné života a obdivovat rostliny, stromy, zvířata, 
která jsou jejich součástí. Někteří lidé se tohoto kurzu 
účastní opakovaně a mnozí z těch, kteří za ta léta Gaiou 
prošli, se stali podporovateli, aktivisty nebo členy VLKa.

Program

Gaia se podobá přírodovědné exkurzi, ale jen zdán-
livě. V prvních dnech Gaia začíná poznáváním rostlin, 
stromů, mechů i lišejníků, zvířat i hvězd. Podobá se to 
přírodovědné exkurzi, ale jen zdánlivě. Uvědomit si slo-
žitost lesních ekosystémů totiž můžeme nejlépe právě 
uprostřed lesů, na vlastní oči, při sledování neuvěřitel-
ného množství lesních organismů s nekonečným množ-
stvím vztahů mezi nimi. Druhá polovina semináře je vě-
novaná teorii a praxi ochrany lesa a filozofickémuým 
zamyšlením o úloze lidstva na Zemi a o teorii Gaia.

První den i celý seminář začíná vyprávěním o rozmanitosti 
středoevropské flóry spojeným s exkurzí, kdy účastníci po-
znávají rostliny, stromy, mechy a lišejníky. Poznají princip 
propojení rostlin s houbami, živočichy a dalšími organismy. 

Druhý den je věnován především pozorování a poznávání 
obyvatel ptačí říše, povídání o ptácích a exkurzi po mís-
tech jejich výskytu. Účastníci poznávají jednotlivé druhy, 
jejich rozlišovací znaky, potravinové řetězce a jejich za-
členění do lesního ekosystému. Učí se rozpoznávat 
druhy podle hlasů, dozví se o i významu prastarých lesů 
pro hnízdění ptáků. Po setmění dojde na vysvětleníVečer 
nasleduje přednáška o astronomických jevechů spojená 
s, pozorováním hvězd a planet, ale i jejich důležitosti pro 
přírodní národy i pro současné obyvatele lesa.
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Třetí den je ve znamení savců, velkých obyvatel lesního 
světa. Exkurze po místech jejich výskytu je doprovázena 
poznáváním savců a vyprávěním o způsobu jejich života, 
určováním stop, trusu a jiných pobytových znaků, o jejich 
místě v potravinovém řetězci a v lesním ekosystému. 

Čtvrtý den skupina poznává les jako složitý celek. V prů-
běhu exkurze se účastníci dozví o jednotlivých stádiích 
lesa, roli mrtvého dřeva, mykorhize, i o složité lesní síti. 
Naučí se rozeznávat způsoby těžby a obnovy v hospodář-
ských lesích a lesnické značení v porostech, a porozu-
mět lesnickým porostním a těžebním mapám a plánům 
péče o les. Neodmyslitelnou součástí tohoto dne je 
i přednáška o bezzásahovosti –  o potřebě vytvářet území 
s přísnou ochranou, kde se budou chránit přirozené pro-
cesy s vyloučením jakékoliv záměrné lidské činnosti, 
ovšem s výjimkou volného vstupu pěších návštěvníků.

Pátý den nese název „Myslet jako hora“. Rozhovory, dis-
kuse, meditace a rituály, vedou účastníky k plnějšímu 

pochopení hlubinné ekologie jako protikladu k ekologii 
mělké, založené na technických a kosmetických zlep-
šeních. Součástí je i ukázka rituálu „Setkání všech by-
tostí“. Na rozdíl od systematického klasického pozná-
vání přírody dávají tato cvičení prostor i jednoduchému 
citovému a smyslovému prožívání přirozeného spojení 
člověka s lesem a mimolidskými bytostmi.

Šestý den probíhá brigáda na pomoc vybranému chrá-
něnému území, například obnova pruhového značení 
hranic chráněných území nebo výměna tabulí a sloupů. 
V květnovém a červnovém termínu se účastníci mohou 
těšit na exkurzi soukromou přírodní rezervací Vlčia.

Sedmý den se účastníci seznámí s teorií o naší planetě 
Zemi jako organismu s vlastními zpětnovazebnými me-
chanismy i s důsledky narušení těchto mechanismů na 
příkladech ničení lesů. Součástí tohoto dne je i povídání 
o historii ochrany divočiny ve světě a o vzniku a půso-
bení Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Kontakt:

Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
adresa: Tulčík 310, 082 13, Slovenská republika
tel.: + 421 051 –  77 89 488
e-mail: alfa@wolf.sk
web: www.wolf.sk
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Účastníci Shromáždění všech bytostí mají jedinečnou 
možnost prožít řadu hlubinně ekologických zážitků, 
které napodobují rituály a ceremonie přírodních národů 
napříč časem. Vzdávají hold vyrovnání lidských bytostí 
se zbytkem rodiny Země, s ostatními obyvateli nejen 
divoké přírody. Díky propojení se vzduchem, vodou 
a půdou zažijí spontánní uzdravování mysli a „rozpou-
ští“ iluzi, že jsme jako lidé odděleni od živé Země. Tak 
popisuje obsah shromáždění jeden z dlouholetých členů 
Dílny a lektor rituálů Ryszard Kulik.

Dílna pro Shromáždění všech bytostí, jak by mohl znít 
překlad názvu pořádající organizace, existuje od roku 
1990, s rituály začala v roce 1991 a dodnes jich při-
pravila více než sto. Kdo by si ale myslel, že organizace 
pořádá pouze rituály, byl by na omylu. V Polsku je známá 
kampaněmi na ochranu nejcennější divoké přírody své 
domoviny: Bělověžského pralesa, údolí Rospudy, Tater, 
Krkonoš a dalších míst.

Shromáždění jako rituál, Shromáždění 
jako workshop

Shromáždění všech bytostí je používáno jako název 
vlastního rituálu, ale také pro celý workshop, jehož sou-
částí jsou další dílny. Ně kte ré z nich jsou nezastupitelné 
pro komplexní zážitek z celého workshopu. Název je 
navíc podtitulem knihy Johna Seeda, Joanny Macy, Pat 
Fleming a Arne Naesse Myslet jako hora, podle jejíž me-
todiky rituály probíhají.

Kdo jsou účastníci workshopů?

Účastníci se sjíždějí z různých míst, pracují v nejrůzněj-
ších profesích a velmi odlišné bývají i jejich životní zku-
šenosti. Musí mít ale nejméně 18 let. Obvykle hledají 
hlubší smysl života, intuitivně nebo vědomě postrádají 
kontakt s divočinou nebo jsou nespokojení s celkovým 
směřováním společnosti. Často jsou to ekologičtí ak-
tivisté, kteří hledají hlubší motivaci k ochraně přírody. 

„Pořádáme Shromáždění proto, že myslíme, že je to 
nejlepší cesta, jak rozvinout hlubší motivace k ochraně 
přírody. Děláme to především pro životní prostředí, ale 
také pro sebe. Účast na rituálech je pro účastníky příle-
žitost, jak se posunout vpřed ve vlastní seberealizaci,“ 
říká Ryszard Kulik.

Pro vykonání rituálů je nejlepší divoká, člověkem málo 
dotčená příroda. Za Shromážděním lidé jezdí často do 
Bystry (Beskid Slaski), Lekawice (Beskid Makowski) 
nebo Jaworiny (Beskid Niski), ale i do řady dalších loka-
lit se zachovalou divočinou: v Beskydech, Bělověžském 
pralese či Bieszczadech. Kurzy vedou zkušení trenéři 
a lektoři s rozsáhlými zkušenostmi. Často je začali zís-
kávat právě na Shromáždění jako účastníci.

Zásadní části celého Shromáždění

Smutnění
Dokud se neprosadí jako realita na naší emocionální 
úrovni, zůstává vzájemná provázanost všeho života pouze 

Shromáždění všech bytostí
(Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polsko)
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mentálním konceptem bez síly ovlivnit naše postoje a cho-
vání. Účastníci potřebují provázanost cítit. Jak na to? 
Rituál zahrnuje recitaci jmen ohrožených druhů prováze-
nou údery bubnu a pauzami, kdy účastníci jmenují, co 
se ztrácí z jejich životů právě dnes. Variantou je vytvoření 
Mohyly smutnění, kde, shromážděni v kruhu, jdou jeden 
po druhém do středu a umístí tam kámen. Každý kámen 
reprezentuje bio logickou ztrátu minulou nebo současnou.

Rozpomínání
Shromáždění všech bytostí vychází z předpokladu jed-
noty všeho života na Zemi. V tomto pojetí jsou napří-
klad hory, rostliny, zvířata i lidé v hloubi bytí propojeni. 
Spojení s ostatními životními formami tak není založeno 
jen na emocionální připoutanosti k místům nebo bytos-
tem, které jsme milovali. Jsou jako vtištěné do našich těl 
napříč prostorem a časem. Při dílně „Evoluční rozpomí-
nání“ získají účastníci zkušenost, která naviguje jejich 
představivost, čerpá z kolektivního vědomí a vnitřního 
vědění a uvádí naši současnost do širšího kontextu času.

Řeč za ostatní formy života
Předchozí dílny probíhají jen v případě, že je dostatek 
času, a v podstatě prohlubují tuto poslední část, která 
je vlastním Shromážděním všech bytostí. Účastníci se 
nejprve nechají vybrat jinou formou života, jíž může být 
zvíře, rostlina nebo přírodní prvek jako bažina či poušť. 

Jak? Toulají se sami venku, dokud si je nějaká jiná iden-
tita neosvojí. S respektem a tiše ji požádají o svolení 
mluvit za ni na Shromáždění. Pak si účastníci vyrobí jed-
noduché masky, spolupracují na tom v družném mlčení 
s použitím papíru, barev, listů a větviček. Potom s náleži-
tou obřadností vytvoří kruh a Shromáždění všech bytostí 
může započít. Aby vznikl pocit posvátného prostoru, pro-
nášejí se modlitby a vyvolávání. 

Obřad má tři fáze. Nejprve se bytosti obracejí na sebe na-
vzájem, říkají si o změnách a útrapách, kterým v těchto 
časech čelí. Až promluví většina bytostí, začne druhá 
fáze a průvodce přizve zástupce lidí do centra kruhu. Je 
to totiž tento mladý druh, jenž je příčinou vyřčených pro-
blémů, proto by si jeho zástupci měli vyslechnout svědec-
tví. Bytosti tak postupně sundají masku, stanou se zase 
na chvíli lidmi a vystřídají se uprostřed kruhu. Ostatní ži-
votní formy k nim nyní mluví přímo. Ve třetí fázi Shromáž-
dění ostatní živé bytosti nabídnou lidem dárky. Uvědomují 
si, nakolik se staly závislé na lidstvu, a chtějí pomoci mla-
dému druhu řešit krizi, kterou způsobil. Jakmile účastník 
promluví, odloží masku vně kruhu, připojí se k lidem ve 
středu a přijímá dárky, které ještě nebyly předány.

Účastníci rituálem získají pevnější spojení s přírodou, 
širší perspektivu jiných životních forem, hlubší empatii 
pro myriády druhů a krajin na Zemi, příležitost vystou-
pit ze své lidské identity. Prožijí krásu a sílu propojenosti 
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a sounáležitosti s veškerým životem a posílí svůj záva-
zek bránit přírodu. Dostanou také příležitost zakusit sílu 
skupiny a rozvinou vlastní sebedůvěru.

Rituál může trvat 1 až 10 dní, účastní se ho skupiny 
6 až 12 lidí. Protože se rituály konají v divočině, potře-
bují účastníci vhodné oblečení. Speciální pomůcky za-
jišťuje lektor.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pořádající Shromáž-
dění všech bytostí výrazně podporuje ochranu divočiny 

v Polsku. Z mnoha absolventů se stali aktivisté, kteří se 
zapojili do mnoha kampaní: za ochranu vlků, Bělověž-
ského pralesa, hory Pilsko a dalších.

„S účastníky našich workshopů zůstáváme v kontaktu. 
Zveme je na pobyty v přírodě pořádané například při 
letním slunovratu a podporujeme jejich zapojení do 
ochrany přírody,“ dodává Ryszard. Pro toho, kdo by chtěl 
takové rituály organizovat, má zásadní radu: „Především 
je nutné prožít rituál na vlastní kůži, poté je klíčové spojit 
se se zkušeným trenérem, který se stane supervizorem“.

Kontakt:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
adresa: Jasna 17, 43- 360 Bystra
tel.: +48 33 817 14 68
fax: +48 33 817 14 06
e-mail: biuro@pracownia.org.pl
web: http:/ / pracownia.org.pl/
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V naší práci dosahujeme úspěchů i díky pomoci lidí, jako jste vy. Zkuste to ještě dnes zde:
darce.hnutiduha.cz. Děkujeme!


