Vzdelávanie v divočine
Najlepšie príklady z Európy

Úvod

Je zdrojom cenných informácií pre biológiu a ekológiu,
ktoré ponúka odborníkom, ale aj každému, kto sa do
nej vydá. Je neutíchajúcim zdrojom poznania prírody,
ale aj nás samých. Je miestom, ktoré môžeme prežiť doslova, ponorení do vlastných emócií. Je to divoká príroda
či jednoducho – divočina.
Potenciál divočiny však vo vzdelávaní stále dostatočne
nevyužívame. Verejnosť má slabé vedomosti o nedotknutých častiach prírody, aj o tom, ako sa v nich pohybovať a ako si takúto prírodu vychutnať, čo je obrovská
škoda. Divočina je pritom významná nielen pre prírodu
samotnú, ale aj pre každého z nás. Tak úprimne, kedy
sa väčšina z nás naposledy stretla so systematickým
prírodovedným vzdelávaním? Pravdepodobne to bolo
na základnej alebo strednej škole.
Avšak v poslednej dobe vzniklo nemálo inštitúcií, ktoré
by tento stav rady zmenili. Správy chránených území, informačné centrá aj mimovládne organizácie sa snažia
ponúkať zážitky v divokej prírode a priblížiť ju nielen
deťom, ale aj dospelým. Neformálne vzdelávanie spojené s pobytom v prírode totiž môže pomôcť odreagovať

sa od pracovného stresu. Mnohé štúdie tiež dokázali, že
pobyt v prírode obnovuje naše duševné sily a pomáha
nám viesť spokojnejší život.
Koncept divočiny sa v Európe za posledných pätnásť
rokov výrazne rozvinul. Dôležitým míľnikom bolo prijatie Rezolúcie Európskeho parlamentu o divokej prírode v Európe v roku 2009. Na túto rezolúciu nadviazali
štyri ekologické organizácie, ktoré začali naprieč európskymi krajinami podporovať vzdelávanie a výmenu skúseností o divokej prírode priamo v divočine, a to vďaka
programu Európskej únie ERASMUS+.
Sprievodca, ktorého držíte v rukách, predstavuje prierez ponukou vzdelávania v divočine od jednodenných
pochodov, cez týždňové intenzívne pobyty, až po niekoľkoročné systematické školenia. Vybrali sme pre vás
najosvedčenejšie programy s mnohoročnou tradíciou,
o ktoré je zo strany verejnosti veľký záujem. Ponúkajú
rôzne prístupy k divočine – od turistických programov
a prírodovedných exkurzií, cez kurzy prežitia, až po semináre založené na hlbokej ekológii. Veríme, že pre vás
budú inšpiráciou.

Kto sme
Hnutí DUHA (Česká republika) už viac ako dvadsaťpäť
rokov presadzuje zdravé prostredie pre život,
pestrú prírodu a inteligentnú ekonomiku. Dokáže
rozhýbať politikov a úrady, jedná s firmami, pomáha
domácnostiam a ponúka zapojenie sa do niekoľkých
dobrovoľníckych programov. www.hnutiduha.cz

Lesoochranárske zoskupenie VLK (Slovensko) už od
roku 1993 chráni prirodzené lesy a veľké šelmy tým, že
vstupuje do správnych konaní a ovplyvňuje legislatívu.
Vytvára sieť bezzásahových lesov – navrhuje
a presadzuje súkromné a štátne rezervácie. Publikuje
tiež knihy vo vlastnom vydavateľstve. www.wolf.sk

Mountain Wilderness (Francúzsko) už vyše dvadsať
rokov presadzuje globálny prístup k horským oblastiam.
Snažia sa predovšetkým o zachovanie prírody, sociálnej
spravodlivosti a lokálnej ekonomiky.
www.mountainwilderness.fr

European Wilderness Society (Rakúsko) sa snaží
o väčší priestor pre divokú prírodu v Európe. Vyhľadáva,
pomenúva, spravuje a propaguje posledné veľké
oblasti divokej prírody v Európe.
www.wilderness-society.org
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Za polárny kruh
so sibírskymi huskyami
(Jokkmokkguiderna, Švédsko)

zážitkom. Učia sa tiež, ako riadiť svoj vlastný a jedinečný
tím psieho záprahu a zoznámia sa s mentalitou psov plemena husky. Pri troche šťastia získajú aj možnosť vidieť
jednu z neopakovateľných atrakcií: tancujúcu polárnu žiaru
na oblohe. Divočinou putuje maximálne päť účastníkov
a všetci sa aktívne podieľajú na priebehu celej výpravy.

Príležitosť spoznať krásy Národného
parku Sarek

Pre mnohých Európanov majú severské krajiny neobyčajné
kúzlo a lákajú ich tam nevšedné zážitky. V okolí švédskej
dedinky Jokkmokk si môžu svoje túžby naplniť v rámci rôznych programov, ktoré tu ponúka spoločnosť Jokkmokkguiderna. Najobľúbenejšie sú niekoľkohodinové výjazdy so
psím záprahom po okolí, v ponuke sú ale aj jednodenné
a dvojdenné akcie. Pre odvážnejších sú pripravené výpravy,
ktoré trvajú štyri, osem, ba dokonca až desať dní. Na týchto
výpravách majú účastníci možnosť spoznať krásy pravej
európskej divočiny na vlastnej koži. Záujemcovia pomáhajú počas výpravy so všetkým, čo treba – varia na otvorenom ohni, kŕmia psov, nakladajú sane, rúbu drevo, a to
všetko preto, aby pobyt v prírode bol pre nich autentickým

Výpravy sa vydávajú za zážitkami do Národného parku
Sarek v Laponsku na severe Švédska. Vyhlásený bol
v rokoch 1909 – 1910 a je jedným z najstarších národných parkov v Európe. Svojou rozlohou 1 970 km2 patrí
medzi 16 najväčších európskych národných parkov a nachádza sa v ňom šesť štítov s nadmorskou výškou nad
2 000 m. Oprávnene je tak častou zastávkou peších turistov aj horolezcov. Vysokohorská oblasť parku je bez
turistických stredísk, keďže sa v parku snažia zachovať
divokú a takmer panenskú prírodu.
Organizátori výprav Matti Holmgren a Stina Swensson
žijú po celý rok v dedine Jokkmokk, ktorá leží severne od
polárneho kruhu a od národného parku je vzdialená asi
130 km. Tu chovajú svojich štyridsať sibírskych huskyov
a dve borderské kólie.
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V letných mesiacoch pripravujú výlety po národnom
parku v kajakoch či kanoe. V zime zas usporadúvajú
dobrodružné výpravy so psími záprahmi. O svoje psy sa
starajú veľmi starostlivo, s veľkou láskou, sú ich kolegami aj kamarátmi. Psy svoju „prácu“ milujú a Matti so
Stinou ich na ňu poctivo a trpezlivo cvičia. Všetci členovia svorky sú veľmi priateľskí, pokojní a zvyknutí na
prácu v extrémnych podmienkach.
Matti a Stina sú jedinými inštruktormi, ktorí v spoločnosti Jokkmokkguiderna pôsobia. Matti vyštudoval
ekológiu a neskôr tiež ekonómiu a právo. Psie záprahy
a život v horách sú jeho životnou vášňou. Pre Stinu boli
zvieratá najväčším koníčkom už odmalička. Po tom,
čo sa zoznámila s Mattim, začala sa venovať plemenu
husky. Spoločnosť Jokkmokkguiderna vedú s láskou
a vášňou. Stina hovorí: „Sme malá spoločnosť, iba ja
a Matti. Máme veľmi osobný prístup nielen k našim
psom, ale aj k zákazníkom. V žiadnom prípade nerobíme biznis. Nerobíme to pre peniaze. Robíme to, aby
sme prežili a mohli žiť dobrý život.“

Všetko nasvedčuje tomu, že Matti a Stina vedú svoju
spoločnosť naozaj dobre. Svedčia o tom spokojní zákazníci z celého sveta a mnoho ocenení, ktoré Jokkmokkguiderna získala. V roku 2003 sa stali certifikovaným poskytovateľom ekoturistických služieb a niektoré
výlety z ich ponuky získali certifikát „Najlepšie pre
prírodu“.
„Jokkmokkguiderna nie je len jednou z najlepších ekoturistických spoločností v severnom Švédsku. Jej svetovo jedinečným pokladom sú psie záprahy. Je to tiež
spoločnosť, ktorá inšpiruje, rozvíja možnosti a ukazuje
krásy, ktoré nám ponúka súčasť nášho svetového dedičstva, Laponsko.“
Grand Travel Award 2008
Svojím prístupom a prácou spoločnosť Jokkmokkguiderna ukazuje, čo všetko nám príroda a samotná divočina ponúka. Ak divočinu rešpektujeme, každý deň nás
učí čosi nové a nezabudnuteľné.

Kontakt:
JOKKMOKKGUIDERNA
adresa: Skabram 201, 962 99 Jokkmokk, Švédsko
tel.: +46(0)971-122 20
e‑mail: info@jokkmokkguiderna.com
webová stránka: www.jokkmokkguiderna.com
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Sprievodcovia divočinou
(Hnutí DUHA, Národný park Šumava, Česká republika)

„Sprievodcovia divočinou“ sú každoročné tradičné prechádzky divočinou Národného parku Šumava. Jednodenných či viacdenných akcií sa zúčastňuje obmedzený
počet účastníkov, aby nerušili prirodzených obyvateľov
divokých miest. Odborne vyškolený sprievodca ich prevedie najvzácnejšími jadrovými oblasťami národného
parku. Vydávajú sa mimo značené turistické chodníky,
náročnými terénmi mimo spevnené cesty, aj do miest,
kde nie je bez špeciálnej výnimky vstup povolený. Dobrodružné cesty za poznaním šumavskej prírody organizuje niekoľko subjektov – od komerčných cestovných
kancelárií, cez ekologické organizácie, až po samotnú
správu národného parku.

Prečo sprievodcovia divočinou?
Národný park Šumava je v paradoxnej situácii. Perlou
Šumavy je na pomery Českej republiky rozsiahla a unikátna oblasť divočiny, ktorá zaberá zhruba štvrtinu rozlohy národného parku. V tejto oblasti nevládne ťažba
dreva, ani sa tu nestavia. Vládnu tu len prirodzené prírodné procesy, nespútaná príroda, takmer bez zásahu
človeka. Paradoxom je, že návštevníci národného parku
môžu divočinu zažiť iba spolovice. Značené trasy vo väčšine prípadov vedú len po spevnených asfaltových cestách, ktoré sú pozostatkom z dôb, keď tu nebol národný

park, ale hranica vtedajšej „železnej opony“. Zísť z cesty
nie je v mnohých miestach možné kvôli prítomnosti
1. zóny ochrany národného parku (územie ponechané na
prirodzený vývoj bez vplyvu človeka). V iných miestach je
zase veľmi zle prístupný, náročný a neprehľadný terén.
Sprievodcovia divočinou prinášajú elegantné riešenie.
Malá skupinka motivovaných návštevníkov vyráža do divokého terénu, aby okúsila romantický zážitok z cesty
nespútanou prírodou. Skúsení sprievodcovia a znalci
miestnej prírody v jednom ich prevedú náročným terénom a priblížia im krásy šumavskej prírody aj princípy, na
ktorých funguje. Obmedzený počet návštevníkov v skupinách a limitovaný počet vychádzok v priebehu jednej
sezóny zaručujú, že príroda, citlivá na nadmerný ruch
alebo zošliapanie, nebude narušená. Iba za takto stanovených podmienok môžu sprievodcovia získať výnimku
na pohyb v najcennejších 1. zónach národného parku.
Sprievodcovia divočinou ponúkajú nielen silný zážitok
z tichej a pokornej cesty kráľovstvom prírody, ale aj možnosť spoznať úkazy, ktoré v bežných hospodárskych
lesoch nenachádzame. Účastníci na vlastné oči uvidia, že
príroda má dostatok síl sa obnovovať sama, bez zásahov
a starostlivosti človeka. Zistia, že je veľmi dôležité to pochopiť a tiež aj to, že k prirodzeným procesom v prírode
neoddeliteľne patrí aj smrť, dokonca i v masovom rozsahu
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(odumrieť môže veľké množstvo smrekov, celá tzv. stromová etáž, keď ich napadne lykožrút smrekový). Po smrti
však okamžite prichádza nový život v podobe novej generácie stromov, čomu hovoríme prirodzené zmladenie.
Tento kolobeh má v sebe čosi krásne a obdivuhodné.
Účastníci tak majú vďaka tomuto poznaniu príležitosť
nájsť odlišný vzťah k prírode a súčasne majú možnosť pochopiť, že je nevyhnutné takéto miesta chrániť.

Kto organizuje výpravy do divočiny?
Najvýznamnejšou organizáciou, ktorá výpravy do divočiny organizuje, je samotná správa národného parku.
V roku 2015 pripravila jednodenné vychádzky so sprievodcom do desiatich oblastí Národného parku Šumava
po celkovo devätnástich rôznych trasách. Navyše organizovala aj dvojdenné vychádzky, ktorých účastníci sa
okrem českej strany Šumavy vydali aj do susedného nemeckého Národného parku Bavorský les. Miestni, odborne vyškolení ľudia ich tam sprevádzali po vzácnych
lokalitách, ku ktorým majú osobné väzby.

Tradičné exkurzie organizuje aj ekologická organizácia
Hnutí DUHA. V roku 2016 to už bola sedemnásta štvordenná exkurzia po mnohých unikátnych miestach na
oboch stranách hranice. Štvordenné exkurzie sú fyzicky
náročnejšie, avšak ponúkajú väčší priestor na vzdelávanie aj na nadviazanie hlbšieho spojenia s prírodou.
Pre tých, ktorí si myslia, že by štvordenné putovanie nezvládli, usporadúva Hnutí DUHA tri kratšie, jednodenné
alebo víkendové exkurzie. Sprievodcami sú členovia
Hnutí DUHA, ktorí sa dlhodobo venujú ochrane prírody
v Národnom parku Šumava, alebo jeho odborne vyškolení sympatizanti.
Trasy výprav do divočiny cielene zahŕňajú nielen pohodlnejšie úseky po cestách, ale aj úseky mimo spevnených ciest, kde sa účastníci lopotia náročným terénom
cez popadané kamene, brodia sa cez potok či putujú
naboso podmáčaným terénom. Získajú tak úplne nový
zážitok. Táto celodenná fyzicky náročná cesta sa však
dá v pohode zvládnuť. Informácie dostávajú priebežne –
v zážitkových úsekoch trasy je výkladu menej, na klasických spevnených cestách je ho viac.
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Každý sprievodca je znalcom terénu a trasy a dobre sa
orientuje v prírodovednej a ekologickej problematike
Národného parku Šumava. Sám prejde odborným školením, počas ktorého musí preukázať svoje sprievodcovské schopnosti. Odborné témy dokáže účastníkom
podať tak, aby nespomínal detaily, ktorým by nerozumeli. Kostrou výkladu je princíp samovývoja, jeho miesto
v ochrane prírody alebo pri pôsobení lykožrúta smrekového, čo potom dáva do širších súvislostí, keď vysvetľuje, o čo ide v konfliktoch o ochranu prírody v národnom
parku. Sprievodca by mal byť zároveň schopný sprostredkovať ducha miesta a hlbší zážitok z neho. K tomu výborne poslúžia úryvky z rôznych umeleckých textov alebo
špeciálne zážitkové úseky, ako je napríklad Chodník
duše v Národnom parku Bavorský les.

Exkurzií sa zúčastňujú ľudia rôznych vekových kategórií
s rôznymi záujmami a profesiami. Spája ich však záujem
o prírodu, sú milovníkmi zážitkov, ktoré im poskytuje. Veľkú
odozvu majú exkurzie medzi obyvateľmi veľkých miest.

Čím ľudí lákame?
Pobyt v prírode, poznávanie veľmi netradičného fenoménu stredoeurópskej divočiny, ale aj bližšie zoznámenie sa s problematikou pôsobenia lykožrúta smrekového
sú silné témy. Zohrávajú preto svoju úlohu pri propagácii
exkurzií do divokej prírody. Zaručene tiež zaujme fakt, že
sa účastníci dostanú mimo bežné trasy, do miest prísne
chránenej prírody, ktoré sú obyčajne neprístupné.

Ukážka pozvánky Hnutí DUHA na jednu z exkurzií do divočiny:
Exkurzia naprieč šumavskými pláňami: Modravské slatiny, Březník a Ptačí potok
Spoločne vyrazíme na cestu po území rozsiahlych a tajomných šumavských rašelinísk – predovšetkým do obvykle neprístupnej Rokyteckej slatiny. Pôjdeme pozdĺž Roklanského potoka, ktorý kraľuje nad rašeliniskami
v centrálnej časti Šumavy. Druhý deň zamierime do hájovne Březník a potom do miest, kde pred štyrmi rokmi
stovky ľudí bránili vzácne lesy pred nelegálnym výrubom. Pripomenieme si, čo sa v týchto miestach vtedy odohrávalo. Cestou spoznáme rôzne spôsoby starostlivosti o les aj prírodu ponechanú na samovývoj. Uvidíme lesy
v rôznych fázach rozpadu po napadnutí podkôrnym hmyzom. Večery strávime v kempe Antýgl, za pekného počasia spoločným posedením pri ohni.

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
webová stránka: hnutiduha.cz
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Vzdelávanie v divočine
(Wildniswissen, Nemecko)

Nemecká organizácia Wildniswissen ukazuje, aké
pestré a rozsiahle môže byť vzdelávanie v divočine.
Prevádzkuje lesnú materskú škôlku a jej programami
pre školy prešlo už viac ako desaťtisíc detí. Organizuje
tiež celý rad kurzov a akcií pre dospelých. Pedagógom
ponúka dlhodobý a komplexný vzdelávací program v divočine (Wildnispädagogik), pre úzko tematicky zameraných záujemcov sú tu jednoročné programy alebo krátkodobé niekoľkodňové zážitkové a vzdelávacie pobyty
v divočine. Nosným kurzom je dlhodobý vzdelávací
program pre dospelých.
Samotný základ práce organizácie Wildniswissen tvorí
nekonvenčný pohľad na našu spoločnosť: súčasný
spôsob života so svojimi civilizačnými vymoženosťami
je len veľmi krátkou epizódou v histórii ľudstva. Oveľa
dlhšie obdobie sme na Zemi žili ako lovci a zberači vo
veľmi tesnom spojení s prírodou. Hoci sa teda náš život
v posledných niekoľkých tisíckach rokov výrazne zmenil,
schopnosti a mentalita človeka úzko spojeného s prírodným svetom zostali. Stačí sa len vrátiť do takéhoto prostredia, prekonať strach a možné odcudzenie a stratené
schopnosti dokážeme veľmi rýchlo nadobudnúť späť.

Wildniswissen sa vo svojom vzdelávaní dospelých
venuje širokému spektru schopností a vedomostí spojených s pobytom v prírode. Čo záujemcovia získajú?
¼¼
Schopnosti potrebné pre dlhodobý pobyt v divokej
prírode, znalosti o prípadných rizikách a umení prežiť,
¼¼
poznatky o cicavcoch a ich živote, schopnosť rozoznávať ich stopy aj stopovať,
¼¼
vedomosti o rastlinách a stromoch a ich možnom využití človekom,
¼¼
schopnosť orientácie v náročnom teréne a v krajine
¼¼
pochopenie ekologických súvislostí,
¼¼
schopnosť rozoznávať vtáčí spev a zvuky, vedieť sa
koncentrovať,
¼¼
umenie vzdelávať sa v prírode a prírodou.
Vzdelávacia metóda Wildnispädagogik má svoje špecifiká. Nie je založená na priamom vzdelávaní, ale na spoznávaní samého seba a na učení sa prostredníctvom
získavania skúseností. Účastníci sa ocitajú v najrôznejších situáciách a základom učenia je schopnosť zvládnuť ich. Táto organizácia čerpala inšpiráciu aj z tradičného „vzdelávacieho“ prístupu severoamerických
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Pri trojročnom programe pribudnú účastníkom k tomuto
jednoročnému programu ešte ďalšie dva roky. Tento
dvojročný cyklus sa celkovo skladá zo 41 dní, ktoré sú
rozdelené do deviatich na seba nadväzujúcich blokov
(štyri trojdenné, dva štvordenné a tri sedemdenné). Čas
medzi nimi vyplňujú domáce úlohy, napríklad formou
začlenenia nových skúseností a poznatkov do každodenného života.

indiánov, nazvaného Coyote Teaching. Kanadský autor
Rupert Ross ho vo svojej knihe Návrat k učeniu popisuje takto: „Zdá sa, že domorodí obyvatelia pochopili,
že myšlienky a informácie je nutné odovzdávať tak,
aby zostali otvorené. Aby si z nich mohli poslucháči odniesť čokoľvek, čo považujú za dôležité. Inými slovami,
účastníci sú motivovaní k tomu, aby v prežitých skúsenostiach sami nachádzali osobný význam a hodnotu.
Osoba ani zámer učiteľa rozhodne nemajú byť v centre
diania.“
Dlhodobejšie vzdelávacie programy organizácie Wildswissen sú koncipované ako viacročné kurzy ďalšieho vzdelávania, ktoré účastníci absolvujú bez toho, aby museli
odísť zo svojich zamestnaní. Ide napríklad o programy:

Po trojročnom programe ešte môže nasledovať štvrtý
rok, ktorého základom je trojtýždenný pobyt v divokej
prírode Západných Karpát. Účastníci si ešte viac prehlbujú svoje znalosti a schopnosti na pobyt v prírode,
aj schopnosť si tú prírodu skutočne zažiť. Overujú si
tiež, či dokážu v divočine reálne prežiť. Niekoľko mesiacov po tomto pobyte prebieha záverečný víkend, počas
ktorého účastníci zisťujú, akou premenou a akým vývojom postupne prešli. Svoj subjektívny pohľad zaznamenajú aj v písomnej záverečnej práci. Na konci tohto
programu sa stávajú certifikovanými pedagógmi pre
vzdelávanie v divočine.
Organizácia Wildniswissen sídli v Hannoveri v Dolnom
Sasku, ale svoje pobočky má aj v ďalších častiach Nemecka, v Rakúsku i na Slovensku. Nemecké vzdelávacie programy prebiehajú najmä v nemeckých a poľských lesoch. Všetci lektori sú vyškolení a certifikovaní
pedagógovia pre vzdelávanie v divočine.

¼¼
rozoznávanie stôp a stopovanie – jednoročný kurz,
¼¼
Wildnispädagogik – komplexný jedno-, troj- či štvorročný vzdelávací program.

Wildnispädagogik
Jednoročný program sa skladá zo šiestich víkendových
vzdelávacích blokov. Kľúčovou súčasťou sú však aj „do
máce úlohy“, ktoré účastníci plnia v prestávkach medzi
jednotlivými blokmi a overujú si tak získané skúsenosti.
Program je ukončený stážou a záverečnou prácou. Účastníci na záver dostanú certifikát o absolvovaní kurzu.

Kontakt:
Wildnisschule wilderness knowledge
adresa: Freihorstfeld 2, 30559 Hannover, Nemecko
tel.: +49 (0) 511 5199680
e‑mail: info@wildniswissen.de
webová stránka: www.wildniswissen.de
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Tábor v divočine
(Národný park Kalkalpen, Rakúsko)

K Národnému parku Kalkalpen patrí najväčšia súvislá
zalesnená plocha v Rakúsku. Bezzásahovú zónu tvoria
až štyri pätiny lesa a rastú tam smreky, jedle a buky.
Stromy tu vyklíčia, žijú, starnú a umierajú úplne prirodzene. Park navyše ponúka obrovské množstvo vzdelávacích programov. Z rozmanitej ponuky si návštevníci môžu vybrať mimoriadny zážitok z pobytu v prírode
v každom ročnom období: so zamestnancami parku
môžu pozorovať kamzíky v ruji, môžu sa nechať zaviesť
na lúky s orchideami alebo sa na snežniciach brodiť
zimným lesom. Dobrodružné povahy sa môžu ponoriť do
hlbín národného parku pri skalnej túre vedenej odborným sprievodcom alebo objavovať rieky Enns a Steyr pri
ich splavovaní v kanoe. Na realizovanie väčšiny vzdelávacích programov pre školy, dospelých aj rodiny s deťmi
národný park využíva svoj „WildnisCamp“.

Národný park Kalkalpen

vlastných zákonov a získava späť svoj divoký ráz. Národný
park Kalkalpen je more stromov, ktoré ešte nie je narušené cestami a výstavbou. Nájdeme tu tiež jeden z najdlhších neporušených riečnych systémov Východných Álp.

WildnisCamp a vzdelávanie dospelých

Národný park Kalkalpen vznikol v roku 1997 a jeho rozloha je 21–tisíc hektárov. Park chráni poslednú veľkú
oblasť divočiny v srdci Rakúska. Pestré zmiešané lesy,
krištáľovo čisté horské potoky, vrcholky hôr s krásnymi výhľadmi a pôvabné horské pastviny utvárajú krajinu a poskytujú priestor pre život mnohých druhov rastlín a zvierat,
ktoré sú inde už vzácne. Vládne tu príroda, vyvíja sa podľa

Lesný beh naboso, prechádzky a pešia turistika, pozorovanie divokých zvierat, spoločné varenie z toho, čo si účastníci
sami nazbierajú a posedenie okolo táborového ohňa. To
všetko a ešte oveľa viac ponúkajú vzdelávacie programy vo
WildnisCampe, v tábore v divočine Národného parku Kalkalpen. Rozkladá sa na slnečnej čistinke uprostred oceánu
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lesov, vzdialený asi hodinu chôdze od najbližšieho mesta,
kam je možné priblížiť sa autom. Tábor je základňou programov v divočine pod vedením správcov národného parku
a prírodovedných pedagógov. Je príležitosťou prežiť prírodu
v jej rozmanitosti a objavovať nespútanosť v sebe samom.
A jeho motto? Dobrodružstvo v divočine volá!
Okrem programov pre školy a pre rodičov s deťmi tábor
ponúka aj kurzy iba pre dospelých, ktoré sa realizujú
v spolupráci s organizáciou Wildniswissen. V nich sa

účastníci sústredia na prepojenie človeka s prírodou
a znovuobjavenie prirodzených cyklov. Kedysi dávno
bola domovom ľudí práve divočina. Dávne kultúry sa
spoliehali na hlboké a komplexné splynutie s prírodou
vo všetkých jej aspektoch. Všetci boli súčasťou prírody
naokolo, a to nielen v mysliach, ale aj prostredníctvom
pocitov a inštinktov. V priebehu vývoja sa toto prepojenie čiastočne vytratilo a dnes po ňom prahne stále viac
ľudí. Kurz „vzdelávania v divočine“ je zameraný práve
na účinné spôsoby, ako toto prepojenie znovu objaviť.

Metóda výučby
Spôsob výučby je inšpirovaný domorodými obyvateľmi. Metóda je veľmi podobná technike Coyote Teaching. Učiteľ
je tým, kto povzbudzuje svojich študentov, aby sa ponorili hlbšie do riešeného problému, namiesto toho, aby im
jednoducho ponúkol rýchlu odpoveď. Dôraz kladie na vzťah so svojím žiakom. Čím viac bude učiteľ vedieť o študentovi, tým jednoduchšie ho dokáže vzdelávať. Správny „coyote“ učiteľ predstavuje študentom zákony prírody
takým spôsobom, aby študentov motivoval k učeniu sa a k hľadaniu odpovedí. Účastníci tak v rámci vzdelávania spoznávajú nielen prírodu, ale aj sami seba, čo kladie vysoké nároky na vzdelávanie aj na osobnosť učiteľa.
Sprievodcovia kurzu sú vzdelaní, pozorní, odhodlaní a majú zdravú dávku humoru. Vzdelávací kurz pre dospelých
je jednoročný. Rozdelený je do šiestich víkendových blokov, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Kurzisti sa nezaobídu bez samostatného štúdia medzi jednotlivými blokmi (viac sa dozviete v kapitole o organizácii Wildniswissen).

Kontakt:
Národný park Kalkalpen
adresa: Nationalpark Oö Kalkalpen Ges. m.b.H., Nationalpark Allee 1, 4591 Molln, Rakúsko
tel.: + 43 (0) 7584 3651
e‑mail: info-ennstal@kalkalpen.at
webová stránka: www.kalkalpen.at
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Bushcraft – viac než kurz prežitia
(Woodsmoke, Veľká Británia)

Pre niekoho je bushcraft – prežitie v prírode – súborom
schopností, ktoré umožňujú prekročiť vlastné limity, ísť
ďalej a zažiť viac. Je pre dobrodruhov, ktorí chcú byť sebestační a chcú si užiť slobody pohybu v skutočnej divočine. Pre ostatných je kurzom rozvoja schopností tak
mladých ľudí, ako aj dospelých – vedúcich skautov, sprievodcov výprav do divočiny, vojakov, inštruktorov a ďalších.
A možno je bushcraft len náhradou detskej túžby po objavovaní. Sami inštruktori hovoria, že pre väčšinu účastníkov je to snaha dostať sa von, znovu sa spojiť s divokou
prírodou, uspokojiť túžbu po niečom novom, inom a stráviť čas s ľuďmi s podobným zmýšľaním a záujmami.

Na čo slúži bushcraft?
Mohli by ste sa vydať do divočiny s vedomím, že stratíte
batoh alebo uviaznete ďaleko od civilizácie? Vedeli by ste
si postaviť prístrešok bez akýchkoľvek umelých materiálov alebo založiť oheň trením, bez zápaliek? Dokázali by
ste sa uživiť len z prírodných zdrojov, nájsť si vodu a vyčistiť ju bez pomoci moderných chemikálií? Kurzy prežitia v prírode vám umožnia, aby ste si tieto zabudnuté
schopnosti osvojili a nosili ich vo svojej mysli a svaloch,
tak ako nosíte moderné vybavenie v batohu. Kurzy prežitia ponúkajú všetko od rozvoja základných schopností po
konkrétne odborné lekcie na témy, ako napríklad stopovanie, poznávanie rastlín či varenie z nájdených surovín.
Organizátori ponúkajú dokonalé splynutie s prírodou pod
vedením inšpiratívnych učiteľov a sprievodcov.
Ľudia totiž majú z divočiny obavy, ktoré pramenia z nevedomosti. Kurzy prežitia naučia účastníkov prekonávať

najrôznejšie prekážky a umožnia im znovu získať sebavedomie a dôverovať prírode, aby si pobyt v divočine
mohli prežiť naplno.
Organizácia Woodsmoke, ktorá kurzy organizuje, bola
založená v roku 2001 a je medzinárodne uznávanou
nielen kvôli svojim priekopníckym kurzom prežitia v prírode, ale aj vďaka profesionálnemu prístupu k výučbe
klasických schopností potrebných na život v divočine.

Jazerná oblasť
Kurzy prežitia v prírode prebiehajú v samotnom srdci
najväčšieho anglického národného parku Lake District
(v preklade Jazerná oblasť). Počas série zaľadnení sa tu
postupne sformovali ľadovcové údolia a ľadovcové kotly,
tzv. kary a tiež tie najkrajšie hory v Anglicku. Scafell Pike
(978 m), najvyšší vrchol v parku, hmlistý opar nad jazernou krajinou spolu s paletou teplých farieb, to všetko
vytvára ich magickú atmosféru. Romantický básnik William Wordsworth vyznal svoj obdiv k týmto horám slovami: „V tých kombináciách, ktoré vytvárajú, týčiace sa
jedna nad druhou či zdvíhajúce svoje horské chrbty ako
vlny na rozbúrenom mori a v tej nádhere a pestrosti ich
povrchov a farieb, ich nič neprekoná“.

Ako vyzerajú kurzy?
Každý kurz je jedinečný, ale zvyčajne sa skladá z teórie,
ukážok a inštruktáží, na ktoré nadväzuje praktická časť,
v ktorej má každý účastník priestor, aby si vyskúšal
osvojenie teórie. Napríklad kurz Wilderness bushcraft
zahŕňa najviac aktivít vonku. Účastníci si osvoja schopnosti potrebné na prežitie v prírode, vyskúšajú si pôvodné remeslá, primitívne technológie, varenie z prírodných surovín, táborenie, stopovanie a pozorovanie
divokých zvierat. V priebehu týždňa si kompletne osvoja
základy bushcraftu, tzv. „schopnosti ísť kamkoľvek“, čo
im zjednoduší ďalšie spoznávanie prírody. Všetky obavy
z divočiny tak časom nahradí dôvera a porozumenie.
Jedným z odborne zameraných kurzov je stopársky kurz.
V priebehu piatich dní sa účastníci naučia rozpoznávať
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stopy zvierat, ich zvuky, trus, lebku i kosti. Tento kurz vedú
Ben McNutt a Steven Hanton, ktorý ako jediný v Británii je
držiteľom špeciálneho stopárskeho certifikátu.
Väčšina kurzov je pre 10 – 14 osôb. Účastníci nepotrebujú
žiadne špeciálne vybavenie – stačí im stan, spací vak, karimatka, vhodné oblečenie, baterka... Jednoducho, ako
keď sa človek vydá na viacdenný turistický pochod. Prípadné špeciálne vybavenie zabezpečujú organizátori.

Kto vedie kurzy?
Učitelia a sprievodcovia divočinou sú ľudia, ktorí strávili
v prírode veľa času. Ben McNutt má encyklopedické vedomosti o schopnostiach potrebných na prežitie a má tiež
veľa skúseností s logistikou výprav. Lisa Fento vyštudovala
etnobotaniku, je doktorandkou v odbore etnickej antropológie a špecializuje sa na zručnosti v prírode a prenos znalostí domorodých obyvateľov. „Všetko, čo vieme, sme sami
naozaj zažili, v lese tu u nás, či na púšti, v džungli, alebo
v subarktickej prírode. Neučili sme sa, ako to učiť – robili
sme to a pochopili sme. Existuje veľa ľudí, ktorí sa učia
veci, ktoré sami nezažili. To je ako snažiť sa naučiť plávať,
keď vás učí niekto, kto nikdy nebol vo vode,“ hovorí Ben

McNutt. Ak by ste sami chceli usporiadať podobné kurzy,
má pre vás Ben odkaz: „Organizujte kurzy iba vtedy, ak
máte pre bushcraft stopercentné nadšenie. Je to životný
štýl. Ak vám pôjde o peniaze, nikdy nezbohatnete. Bohatý
však môže byť váš život. Občas to bude tvrdé, ale toľko
času stráveného v prírode za to stojí. Robte to z lásky k prírode, nehľadajte v tom príležitosť zarobiť.“

Čo si účastníci z kurzu odnášajú?
Najlepšie na to odpovieme citáciou jedného z účastníkov:
„Veľmi inšpiratívny týždeň. Získal som veľa nových schopností a znalostí a zdokonalil som sa v mnohých oblastiach.
Tých šesť dní naozaj zlepšilo moje povedomie o prírode a jej
pochopenie. Zamiloval som si všetky témy, ktorým sme sa
venovali a zvlášť veľkú radosť mám zo svojej novoobjavenej
záľuby k divo rastúcim rastlinám. Skúsenosť z celého kurzu
je neuveriteľne intenzívna. Rozhodne by som kurz odporučil
každému, koho baví pobyt v prírode, a kto hľadá príležitosť,
ako si rozšíriť svoje znalosti a schopnosti pod odborným vedením vysoko kvalifikovaných vedúcich. Ben a Steven sú
vynikajúci a inšpiratívni lektori. Obaja sú veľmi dobre informovaní, svoju prácu robia s nadšením a vedia u účastníkov vzbudiť zvedavosť.“ Woodlander, júl 2013, Ro Thomas.

Kontakt:
Woodsmoke – Bushcraft camp; Wilderness Survival
adresa: PO Box 45, Cockermouth, Cumbria, CA13 9WB, Veľká Británia
tel.: +44 01900 821779
e‑mail: info@woodsmoke.uk.com
webová stránka: www.woodsmoke.uk.com
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Gaia – náš domov
(Lesoochranárske zoskupenie VLK, Slovensko)

Osem nocí uprostred prirodzených východoslovenských
lesov. To je unikátny terénny seminár o porozumení prírody a potrebe jej ochrany, ktorý Lesoochranárske zoskupenie VLK organizuje už osemnásť rokov. Napriek tomu,
že účastníci trávia svoj pobyt bez ohňa a iba so základným vybavením, nejde o kurz prežitia. Cieľom totiž nie je
sústrediť sa na svoje potreby, ale vnímať živú aj neživú
prírodu okolo seba. Nepoužívajú sa hudobné nástroje,
nevaria sa spoločné jedlá, každý si musí vystačiť s tým,
čo si prinesie. Večerné posedenia pri táborovom ohni
síce posilňujú medziľudské vzťahy, ale oslabujú vzťah
medzi človekom a jeho bezprostredným okolím. Práve
preto sa v priebehu seminára nezakladá oheň. Súčasťou seminára Gaia sú prednášky spojené s pozorovaním
prírody a poznávaním okolia. Do roku 2015 absolvovalo
Gaiu 464 ľudí prevažne zo Slovenska, Českej republiky,
Poľska, ale aj z Veľkej Británie či Švajčiarska. Seminár
sa koná za každého počasia a za akýchkoľvek okolností,
odkedy vznikol, nebol zrušený ani jeden turnus.

Vlčie hory – jedinečné územie východoslovenských lesov
Za seminárom Gaia cestujú účastníci do pohoria severovýchodného Slovenska Čergov (do blízkosti súkromnej
prírodnej rezervácie Vlčia – bezzásahová rezervácia vo

vlastníctve Lesoochranárskeho zoskupenia VLK) a pohoria Busov, kde je stále možné obdivovať krásu divočiny.
Toto územie sa spolu s Východnými Karpatmi na starých
mapách nazýva Vlčie hory. Sú to hlboké lesy s bukmi a jedľami, v ktorých nachádzajú útočište vlky, rysy aj medvede.
Miesto, kde bežne môžete pozorovať pasúce sa jelene, diviaky, bobrie hrádze, na oblohe krúžiace orly a v noci sa
môžete započúvať do húkania sov. VLK sa na tomto území
snaží vytvoriť sieť bezzásahových rezervácií, kde by ľudia
mohli pozorovať, ako sa príroda vyvíja bez vplyvu človeka.
To všetko môžu vidieť, cítiť a zažiť účastníci seminára.

Prečo Gaia?
Nápad usporiadať netradičný terénny seminár sa zrodil
z osobných skúseností samotných zakladateľov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Boli to hodiny, dni a mesiace strávené v lesoch pod šírym nebom, stovky nocí počúvania sov, v daždi aj pod hviezdami, boli to mokré spacie
vaky, tváre spálené letným slnkom, omrzliny na prstoch,
stretnutia s vlkmi. To všetko formovalo ľudí, ktorí majú divočinu v srdci. A tak dnes VLK ponúka zhustenú, osemdennú
verziu takéhoto putovania každému, kto cíti potrebu nájsť
väčší súlad s prírodou a pomôcť ochrane lesov vlastným
úsilím. Názov seminára Gaia označuje živú bytosť a Gréci
tento pojem používali už pred dvetisíc rokmi. Viac sa o tejto
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teórii spojenej s našou planétou Zem účastníci dozvedia
počas siedmeho dňa seminára. Každý seminár má aj svoj
podtitul, ktorí mu účastníci pridávajú podľa toho, čo sa za
dobu pobytu udialo. A tak už prebehla napríklad Gaia bájneho mloka, sírovožltá Gaia alebo stratená Gaia.

Čo Gaia ľuďom prináša?
Cieľom seminára Gaia je vštepiť ľuďom predstavu života
na Zemi ako pavučiny, v ktorej je ľudstvo iba jednou
nitkou; zbaviť ľudí antropocentrického myslenia a upozorniť ich na fakt, že život na Zemi existoval a bude existovať aj bez nás; zdôrazniť zodpovednosť ľudí za ovplyvňovanie prírodných procesov a za kvalitu nášho životného
prostredia; vzbudiť záujem o veci spoločné a podporiť odhodlanie prispieť konkrétnymi skutkami k ich zlepšeniu.
Veľká časť účastníkov Gaie v sebe objavila túžbu osobne
prispieť k ochrane lesov a podporiť divočinu, a to nielen
kvôli zachovaniu biodiverzity a podpore ekologickej stability krajiny, ale aj kvôli sebe a ostatným ľuďom, aby
i ďalšie generácie mali možnosť navštíviť skutočné prirodzené lesy plné života a mohli obdivovať rastliny, stromy,

zvieratá, ktoré sú ich súčasťou. Niektorí ľudia sa kurzu
zúčastňujú opakovane a mnohí z tých, ktorí Gaiu zažili,
sa stali podporovateľmi, aktivistami alebo členmi VLK-a.

Program
V prvých dňoch Gaia začína poznávaním rastlín, stromov,
machov a lišajníkov, zvierat aj hviezd. Pripomína to prírodovednú exkurziu, ale iba zdanlivo. Zložitosť lesných ekosystémov si môžeme najlepšie uvedomiť práve uprostred
lesov pri sledovaní neuveriteľného množstva lesných organizmov s nekonečným množstvom vzťahov medzi
nimi. Druhá polovica seminára je venovaná teórii a praxi
ochrany lesa a filozofickému zamýšľaniu sa nad úlohou
ľudstva na Zemi a nad teóriou Zeme ako živej bytosti.
Prvý deň i celý seminár začína rozprávaním o rozmanitosti stredoeurópskej flóry spojeným s exkurziou, počas
ktorej účastníci poznávajú rastliny, stromy, machy a lišajníky. Zoznamujú sa s princípmi prepojenia rastlín
s hubami, živočíchmi a ďalšími organizmami.
Druhý deň je venovaný predovšetkým pozorovaniu obyvateľov vtáčej ríše, rozprávaniu o vtákoch a exkurzii po
miestach ich výskytu. Účastníci poznávajú jednotlivé
druhy, ich rozlišovacie znaky, potravové reťazce a začlenenie do lesného ekosystému. Učia sa rozpoznávať
druhy podľa hlasov, dozvedia sa o význame prastarých
lesov pre hniezdenie vtákov. Večer nasleduje prednáška
o astronomických javoch spojená s pozorovaním hviezd
a planét. Účastníci sa tiež dozvedia o ich dôležitosti pre
prírodné národy aj pre súčasných obyvateľov lesa.
Tretí deň je v znamení cicavcov, veľkých obyvateľov lesného
sveta. Exkurzia po miestach ich výskytu je sprevádzaná
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poznávaním cicavcov a rozprávaním o ich spôsobe života,
o ich mieste v potravovom reťazci a v lesnom ekosystéme,
ale aj určovaním stôp, trusu a iných pobytových znakov.
Počas štvrtého dňa skupina spoznáva les ako zložitý
celok. V priebehu exkurzie sa účastníci dozvedia o jednotlivých štádiách lesa, o úlohe mŕtveho dreva, mykoríze, aj o zložitej lesnej sieti. Naučia sa rozoznávať spôsoby ťažby a obnovy v hospodárskych lesoch a lesnícke
značenie v porastoch, ako aj porozumieť lesníckym porastovým a ťažobným mapám a plánom starostlivosti
o les. Neodmysliteľnou súčasťou tohto dňa je prednáška o bezzásahovosti – o potrebe vytvárať územia
s prísnou ochranou, kde sa budú chrániť prirodzené procesy s vylúčením akejkoľvek zámernej ľudskej činnosti,
avšak s výnimkou voľného vstupu peších návštevníkov.
Piaty deň má názov „Myslieť ako hora“. Rozhovory, diskusie, meditácie a rituály vedú účastníkov k hlbšiemu pochopeniu hlbokej ekológie ako protikladu k ekológii plytkej,

založenej len na technických a tzv. kozmetických zlepšeniach. Súčasťou je aj ukážka rituálu „Stretnutie všetkých
bytostí“. Na rozdiel od systematického klasického spoznávania prírody, dávajú tieto cvičenia priestor aj jednoduchému citovému a zmyslovému prežívaniu prirodzeného
spojenia človeka s lesom a mimoľudskými bytosťami.
Šiesty deň sa koná brigáda na pomoc vybranému chránenému územiu, napríklad obnova pruhového značenia
hraníc chránených území alebo výmena tabúľ a stĺpov.
V májových a júnových termínoch sa môžu účastníci tešiť
na exkurziu Súkromnou prírodnou rezerváciou Vlčia.
Počas siedmeho dňa sa účastníci zoznámia s teóriou
o našej planéte Zem ako o organizme s vlastnými spätnoväzbovými mechanizmami a dozvedia sa tiež o dôsledkoch narušenia týchto mechanizmov na príkladoch
ničenia lesov. Súčasťou tohto dňa je aj rozprávanie
o histórii ochrany divočiny vo svete a o vzniku a pôsobení Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Kontakt:
Lesoochranárske zoskupenie VLK
adresa: Tulčík 310, 082 13, Slovenská republika
tel.: +421 51 7789 488
e‑mail: dasa@osadne.sk
webová stránka: www.wolf.sk
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Zhromaždenie všetkých bytostí
(Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Poľsko)

Účastníci Zhromaždenia všetkých bytostí majú jedinečnú
možnosť prežiť množstvo ekologických zážitkov, zúčastňujúc sa napodobovania rituálov a ceremónií z čias prírodných národov. Vzdávajú úctu spojeniu ľudských bytostí so
zvyškom rodiny Zeme, s ostatnými obyvateľmi nielen divokej prírody. Vďaka prepojeniu so vzduchom, vodou a pôdou
zažijú spontánne uzdravovanie mysle a „rozpúšťajú“ ilúziu,
že sme ako ľudia oddelení od živej Zeme. Takto popisuje
zhromaždenie jeden z dlhoročných členov Pracownie na
rzecz Wszystkich Istot a lektor rituálov Ryszard Kulik.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (v preklade Dielňa
pre Zhromaždenie všetkých bytostí), ktorá tieto rituály
organizuje, existuje od roku 1990. Začala s nimi o rok
neskôr a dodnes ich pripravila viac než sto. Ten, kto by si
však myslel, že táto organizácia usporadúva iba rituály,
je na omyle. V Poľsku je známa kampaňami na ochranu
najcennejšej divokej prírody: Bielovežského pralesa,
údolia Rospudy, Tatier, Krkonôš a ďalších miest.

Zhromaždenie ako rituál, Zhromaždenie ako kurz
Zhromaždenie všetkých bytostí je názov vlastného rituálu, ale tiež celého kurzu, ktorého súčasťou sú aj ďalšie
dielne. Niektoré z nich sú nenahraditeľné pre komplexný
zážitok z celého kurzu. Rituály prebiehajú podľa metodiky opísanej v knihe Johna Seeda, Joanny Macyovej,
Pat Flemingovej a Arne Naessa Myslieť ako hora a aj samotný názov Zhromaždenie všetkých bytostí je prevzatý
z podtitulu tejto knihy.

Kto sú účastníci kurzu?
Účastníci pochádzajú z rôznych miest, pracujú v najrôznejších profesiách a veľmi odlišné bývajú aj ich životné
skúsenosti, ale musia mať aspoň 18 rokov. Obvykle hľadajú hlbší zmysel života, intuitívne alebo vedome hľadajú kontakt s divočinou alebo sú nespokojní s celkovým
smerovaním spoločnosti. Často sú to ekologickí aktivisti, ktorí hľadajú hlbšiu motiváciu k ochrane prírody.
Ako hovorí Ryszard Kulik: „Tieto Zhromaždenia organizujeme preto, lebo si myslíme, že je to najlepšia cesta, ako
rozvinúť hlbšiu motiváciu k ochrane prírody. Robíme to
predovšetkým pre životné prostredie, ale tiež pre seba.
Účasť na rituáloch je pre účastníkov príležitosťou, ako sa
posunúť vpred vo vlastnej sebarealizácii.“
Pre vykonávanie rituálov je najlepšia divoká, človekom
málo dotknutá príroda. Za Zhromaždením jazdia ľudia
do Bystry (Beskid Slaski), Lekawice (Beskid Makowski)
alebo do Jaworiny (Beskid Niski), ale aj do ďalších lokalít so zachovanou divočinou v Beskydách, Bielovežskom
pralese či v poľských Bieszczadech. Kurzy vedú tréneri
a lektori s rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré často získavali práve ako účastníci Zhromaždenia.

Zásadné časti celého Zhromaždenia
Oplakávanie
Kým nezačneme cítiť v nás ukrytú bolesť nad tým, čo
sa deje s naším svetom, teda kým sa pociťovanie tohto
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smútku nestane realitou našej emocionálnej úrovne,
vzájomná previazanosť všetkého života zostáva len mentálnym konceptom, bez sily ovplyvniť naše správanie
a postoje. Účastníci potrebujú túto previazanosť cítiť. Ako
na to? Rituál zahŕňa čítanie názvov ohrozených druhov
za zvukov bubnov striedajúcich sa s pauzami, v ktorých
účastníci menujú, čo sa z ich životov stráca práve dnes.
Variantom je vytvorenie tzv. Mohyly smútenia, kde zhromaždení v kruhu prichádzajú jeden po druhom do jeho
stredu a nechajú tam kameň. Každý kameň reprezentuje
biologickú stratu – minulú alebo súčasnú.

Rozpomínanie
Zhromaždenie všetkých bytostí vychádza z predpokladu
jednoty všetkého života na Zemi. V tomto ponímaní sú
napríklad hory, rastliny, zvieratá a ľudia v hĺbke bytia prepojení. Spojenie s ostatnými životnými formami tak nie
je založené iba na emocionálnej pripútanosti k miestam
alebo bytostiam, ktoré sme milovali. Sú akoby vtlačené
do našich tiel naprieč priestorom a časom. Pri dielni
„Evolučné rozpomínanie“ získajú účastníci skúsenosť,
ktorá vedie ich predstavivosť, čerpá z kolektívneho vedomia a vnútorného poznania a podnieti ich vnímať
našu súčasnosť v kontexte s časom, keďže naše korene
siahajú až do jeho samotného počiatku.

Stotožňovanie sa s inou formou života
Predchádzajúce dielne prebiehajú iba v prípade, že je na
ne dostatok času, a v podstate iba prehlbujú túto poslednú

časť, ktorá je samotným Zhromaždením všetkých bytostí.
Účastníci sa najprv nechajú vybrať nejakou inou formou
života. Môže to byť zviera, rastlina alebo prírodný prvok,
ako močiar či púšť. Ako? Túlajú sa sami vonku, pokiaľ si
ich nejaká iná identita neosvojí. S rešpektom a potichu ju
požiadajú o dovolenie hovoriť v jej mene na Zhromaždení.
Za tichej spolupráce si potom účastníci vyrobia jednoduché masky s použitím papiera, farieb, listov a vetvičiek.
Potom si s náležitou obradnosťou vytvoria kruh a Zhromaždenie všetkých bytostí môže začať.
Obrad má tri fázy. Najprv sa bytosti obracajú na seba navzájom, hovoria si o zmenách a útrapách, ktorým v týchto
časoch čelia. Keď prehovorí väčšina bytostí, začne druhá
fáza a sprievodca prizve do stredu kruhu zástupcu ľudí.
Práve tento mladý druh je totiž príčinou vyslovených
problémov, a preto by si jeho zástupcovia mali vypočuť svedectvá. Bytosti si tak postupne dajú dole masky,
stanú sa zase na chvíľu ľuďmi a vystriedajú sa uprostred
kruhu. Ostatné životné formy k nim teraz hovoria priamo.
V tretej fáze Zhromaždenia ostatné živé bytosti ponúknu
ľuďom darčeky. Uvedomujú si, nakoľko sa stali závislými
na ľudstve, a chcú tomuto mladému druhu pomôcť riešiť
krízu, ktorú spôsobil. Len čo účastník prehovorí, odloží
masku mimo kruhu, pripojí sa k ľuďom v strede a prijíma
darčeky, ktoré ešte neboli odovzdané.
Vďaka rituálu účastníci získajú pocit pevnejšieho spojenia s prírodou, širší pohľad na iné životné formy, hlbšiu
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empatiu k myriáde druhov a krajín na Zemi, príležitosť vystúpiť zo svojej ľudskej identity. Prežijú krásu a silu prepojenia a spolupatričnosti so všetkým životom a posilnia svoj záväzok chrániť prírodu. Dostanú tiež príležitosť
okúsiť silu skupiny a rozvinúť vlastnú sebadôveru.
Rituál môže trvať od jedného až do desať dní a zúčastňujú sa ho skupiny o počte 6 – 12 ľudí. Rituály sa konajú
v divočine, účastníci preto potrebujú vhodné oblečenie.
Špeciálne pomôcky zabezpečuje lektor.
Keďže Pracownia na rzecz Wszystkich Istot sa zároveň
výrazne venuje ochrane divočiny v Poľsku, z mnohých

absolventov sa stali aktivisti, ktorí sa zapojili do jej kampaní za ochranu vlkov, záchranu Bielovežského pralesa
či hory Pilsko a ďalších kampaní.
„S účastníkmi našich kurzov zostávame v kontakte.
Pozývame ich na naše pobyty v prírode, ktoré usporadúvame napríklad pri príležitosti letného slnovratu,
a podporujeme ich zapojenie sa do ochrany prírody,“
dodáva Ryszard. Pre človeka, ktorý by chcel podobné
rituály organizovať, má zásadnú radu: „Predovšetkým
je nutné prežiť rituál na vlastnej koži, potom je kľúčové spojiť sa so skúseným trénerom, ktorý sa stane
supervízorom.“

Kontakt:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
adresa: Jasna 17, 43-360 Bystra, Poľsko
tel.: +48 33 817 14 68
fax: +48 33 817 14 06
e‑mail: biuro@pracownia.org.pl
webová stránka: http://pracownia.org.pl/
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