tiha modrost narave
Kadar koli stopimo na prosto, smo v družbi dreves. Morda živimo na podeželju in imamo par korakov do gozda,
ali pa v mestu, kjer vsaj tu in tam naletimo na drevo ob cesti ali v mestnem parku. Drevesa nas spremljajo
vsepovsod, vendar se njihove prisotnosti običajno ne zavedamo. Drugače kot živalim, ki so nam bližje, saj so
veliko bolj dinamična bitja in na prvi pogled zanimivejša, drevesom ne posvečamo večje pozornosti. A nam
razkrivajo življenjsko moč narave.
Kadar govorimo o gozdu, imamo v mislih predvsem drevesa. Gozd pa je kompleksen organizem, velika skupnost
raznovrstnih prebivalcev, ki sobiva v bogati prepletenosti. Drevesa povezuje preplet korenin in podgobja v
gozdnih tleh, ki omogoča izmenjavo snovi in informacij. Na ta način poteka oskrba bolnih in obnemoglih dreves
in tako se prenašajo opozorila ob napadu škodljivcev. Gozd deluje kot celovit sistem, v katerem je pomemben
posameznik, prav tako zelo pomembna je skupnost, kot bi inteligenca narave skrbela za celoto.
Bistvo narave se nam z modernizacijo vse bolj odmika. V gozdu lahko vidimo le tekmo za obstanek ali gledamo
na naravne procese kot na nekaj oddaljenega in tujega, kar le opazujemo in se ne čutimo soudeleženi. Tudi s
poznavanjem zgradbe narave vse do potankosti lahko še vedno zgrešimo njeno bistvo, njeno modrost. Narava
ni le ogromen mehanizem, ki ga je treba proučiti. Narava je preplet procesov in ravni. Prav gozd nam ponuja
enkratne možnosti za opazovanje življenjskih procesov in subtilnih ravni, ki prežemajo materialno.
Povezanost z naravo se v zadnjih stoletjih izgublja. Zviška gledamo na človeka predindustrijske dobe, ki je bil z
naravo tesno povezan in je čutil pristen stik z vsemi njenimi razsežnostmi. Danes je odnos do narave
instrumentaliziran in naravni viri so le še potrošna surovina. Srečujemo se z velikimi spremembami načina
življenja. V sto letih je število svetovnega prebivalstva naraslo z dveh na osem milijard. Več kot polovica ljudi
živi v mestih. Stik z naravo se opušča, gozd je daleč.
Slovenija je gozdnata dežela. Veliko vrtcev ima lahek dostop do gozda, kar je izjemno velika prednost in
bogastvo, če ga le znamo prepoznati in uporabiti pri vzgoji najmlajših.
Tudi družba je podobno kot gozd ogromen organizem prepletenih odnosov in soodvisnosti. Ob degradaciji
naravnega okolja in podnebnih spremembah se tudi kot posamezniki vse bolj zavedamo, da naše ravnanje in
način razmišljanja vplivata na naše okolje in na svet kot celoto. Način dojemanja sveta, ki ga usvojimo v
otroštvu, pogojuje ustvarjanje rešitev in idej, ki jih uresničujemo pozneje v življenju. Prav zato je pomembno, da
so otroci v najzgodnejšem obdobju deležni izkušenj in vtisov celostne obravnave narave, ki aktivno vključuje vse
sposobnosti posameznika in vodi k čutečemu odnosu do okolja.
Naravni viri so naša podstat. Gozd je rezultat vode in zemlje. Lepota zelenja, ki pomirja, nam nudi nova
spoznanja. Prevladujoči odnos do narave, ki temelji na instrumentalizaciji in izkoriščanju, ne ogroža le obstoja
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov, kot je gozd, temveč sam obstoj človeka. Nadomesti ga lahko
ponotranjen odnos do narave, kultura življenja, sobivanja in sodelovanja, ki vključuje vse ravni bivanja.

O KNJIGI
Zbornik vaj je nastal kot rezultat dodatnega izobraževanja za vzgojitelje Vrtca Šoštanj na temo Gozd in
inteligenca narave – v šolskem letu 2017/2018 pod vodstvom Karin Lavin.

Gozd lahko predstavimo otrokom skozi zgodbe, jim tako približamo kompleksen organizem narave ter
prebudimo čut in spoštovanje do bogastva življenja, ki ga nosi v sebi.
Knjiga ponuja pogled na gozd z družboslovnega vidika predvsem z obravnavo odnosa do dreves in gozda ter
možnosti za učenje in osebno zorenje tako otrok kot odraslih.
Uvodnemu delu s pojasnili pristopa sledijo vaje, ki so jih oblikovale vzgojiteljice in jih izvedle s skupino otrok.
Vsaka vaja se začne z zgodbo o gozdu na izbrano temo. Pripovedovanje zgodbe ponuja vzgojitelju izziv, da
razvije vzdušje in učinkovito posreduje sporočilo. Otroku pa daje priložnost, da se potopi v vsebino ter razvija
predstavljivost, domišljijo in občutljivost.

gozd
Gozd nam s kulturnozgodovinskega vidika približajo miti in legende. V njihovem simbolnem jeziku je veliko
starih modrosti in resnic o življenju, o njegovih subtilnih ravneh, ki jih prepogosto prezremo. Gozd in drevesa
vse bolj prepoznavamo kot izjemen naravni sistem, ki nas navdihuje in uči o prepletenosti življenjskih procesov
in medsebojni povezanosti. Način, kako drevesa vzklijejo, rastejo, se razmnožujejo in umirajo, kako se branijo
pred napadalci, odzivajo na poškodbe in celijo, kako se sporazumevajo, kako sodelujejo med seboj in kakšno
vzdušje porajajo, nam daje nova spoznanja o življenju in o sistemskem delovanju. Tako znanje izročila kot tudi
dognanja sodobne znanosti o procesih, ki potekajo v drevesih z zrakom, vodo in toploto, o skrbi za potomce in
načinu medsebojnega sporazumevanja nam odpirajo nova polja dojemanja njegovih vlog in vzpostavljanja
drugačnega odnosa z gozdom. Drevesa spoznamo še na globlji ravni, če spoznamo njihovo delovanje, tudi na
subtilnih energijskih ravneh. Drevesa so izjemna bitja za odlično družbo, zdravljenje in samorefleksijo. To je
globok koncept dojemanja dreves, ki povezuje stare modrosti in jih posodobljene vrača življenju.

GOZD = VAROVANJE ŽIVLJENJA
Gozd se razvija počasi. Življenje gozda se v primerjavi s človekovim življenjem meri v veliko daljših razdobjih. Če
človekovo življenje traja skoraj že stoletje, je življenje gozda veliko veliko daljše. Posamična drevesa, ki rastejo v
neokrnjenem gozdu, so veliko bolj dolgoživa od nasajenih gozdov. Jelka lahko raste tudi 600 let. Pri njej se
intenzivna rast v višino lahko začne šele pri 200 letih starosti, pri bukvi pa bolj zgodaj Lahko rečemo, da drevo
zaključi svoje predšolsko obdobje pri starosti od nekaj deset do 200 let, odvisno od vrste. Da bi skupek dreves
postal gozd kot prepleten kompleksen organizem, je potrebno še veliko več časa.
Naloga človeka je skrb za življenje na planetu. Narava je ustvarila gozd kot ogromen organizem, ki pokriva tla
Zemlje. Sam predstavlja življenje in omogoča življenje na Zemlji. Ko se zavemo razsežnosti tega mogočnega
ekosistema, ki kot plašč ovija površje Zemlje, ki bi bila sicer gola in skalnata, nas prevzame globoko spoštovanje.
Gozd je kompleksen organizem vegetacije na kopnem. Spreminja in ogroža ga le človek.

Gozdovi pokrivajo okrog 30 odstotkov kopnega, od tega približno polovico v tropskih predelih. Vsebujejo 80
odstotkov rastlinske biomase celotne biosfere našega planeta ter so po svojem obsegu in ekološkem delovanju
zelo pomembni za vzdrževanje življena, saj varujejo tla pred erozijo, zadržujejo velike količine vode, vplivajo na
mikroklimo in na podnebje. V krogotoku življenja gozd ne vpliva le na okoliška območja, temveč prav tako na
oceane in celoten planet. Človekovo izkoriščanje gozdov v preteklosti ni povzročalo tolikšne okoljske
obremenitve kot današnje izsekavanje in požiganje ogromnih gozdnih površin. S tem ko gozd postaja »gozdna
industrija«, vse bolj izgublja svojo naravnost mogočnega organizma in s tem možnosti za opazovanje
inteligence narave in njenih skrivnostnih zakonitosti.
Brez gozda ne bi bilo življenja, kot ga poznamo v fizičnem svetu. Predstavljamo si lahko površje iz skal, v
materialnem bi obstajal pretežno le mineralni svet kot v puščavi, na Mesecu in bližnjih planetih. Ko si
predstavljamo pogled na organizem Zemlje iz vesoljnih prostranstev, se zavemo, kako tanko plast Zemljinega
površja predstavlja vrhnji sloj z biosfero, ki ga naseljujemo tudi ljudje. Presenetljivo je, da so bile odkrite
življenjske oblike visoko v atmosferi in globoko v zemlji ter v teminah oceanskega dna. Življenjski prostor,
primeren za človeka in mnoge živalske in rastlinske vrste, pa je zelo omejen.
Pred davnimi časi je gozd prekrival večino ozemlja vse od gozdnega roba v gorah do morske obale. Dr. Dušan
Mlinšek, starosta slovenskega gozdarstva v preteklem stoletju in mednarodno uveljavljeni strokovnjak, pravi,
da ima gozd v pokrajini domovinsko pravico. S tem lepo nakaže, kako pomembno je spoštovanje do narave, ne
le gospodarno upravljanje njenih virov v smislu ohranjanja in trajnosti, temveč tudi človekov odnos, ki z
globokim spoštovanjem ustvarja drugačne in presežne rešitve za dobrobit narave in človeka.
Naravni gozd je praorganizem, ki ga snuje narava kot razmeroma stabilen sistem, sposoben regeneracije in
samoohranitve. Popolnost naravnega gozda je v varovanju življenja in počasnem, vendar nenehnem
prilagajanju spremembam v okolju. Gospodarski gozd, ki ga oblikuje človek, nima zmožnosti samoohranitve.
Drevesa v nasajenih gozdovih se obnašajo kot individualisti. Med njimi je veliko manj povezanosti in zraščenosti
med koreninami, ki je značilna za naravne gozdove. Manj prepletenosti pomeni šibkejšo skupnost.
Gozdno gospodarstvo je nenehno v razcepu med resnično naravo gozda in njegovimi potrebami za tisočletni
razvoj ter potrebami gospodarstva. Slovensko gozdarstvo je bilo že v preteklosti zgled skrbi za gozdove v
mednarodnem prostoru. Dobra ohranjenost gozdov v Sloveniji nas zavezuje k spoštovanju tega bogastva, ki
izstopa tako v evropskem kot slovenskem merilu. Z ozaveščenostjo mladih in domačinov ter z razvojem
sonaravnih dejavnosti v gozdnatih predelih lahko veliko pripomoremo k ohranjanju gozdov.

GOZD PRADAVNINE
Drevesa naseljujejo naš planet že zelo dolgo. Gozd pradavnine je bil videti precej drugače od današnjega. V
obsežnih močvirjih so rastla drevesa, podobna ogromnim praprotim ali preslici. Le z višino in po obsegu, visoka
so bila okrog 30 metrov in s premerom debla okrog dva metra, so bila podobna današnjim drevesom. Od zadnje
poledenitve se je gozd razširil na vse ozemlje in zasedel pokrajine od morskih obal do gorskih vrhov. Razprostira
se v vseh podnebnih pasovih od ekvatorja do tundre. Za človeka jo to zelo dolga doba. A v naravnem gozdu, v
katerem drevesa dočakajo 500 let in več, se je v tem času izmenjalo okrog 20 generacij dreves.

PRAGOZD
V gozdnogospodarskem načrtu Kočevske, ki ga je sestavil dr. Leopold Hufnagl leta 1892, je tudi manjša, a
izjemno pomembna opomba: »Oddelka 38 in 39 naj se kot pragozd ohranita, zato je tu vsaktera raba
izključena.« To je pomenilo ne le zaščito pred goloseki, temveč tudi kakršnim koli poseganjem v gozd.
Pragozd kot nedotaknjena narava brez človekovega vpliva je v svoji sestavi, zgradbi in rasti zaključena gozdna
združba. V Sloveniji je več po površini majhnih pragozdov in gozdov s pragozdnim značajem. Skupaj obsegajo

okrog 540 hektarjev. Mreža pragozdnih rezervatov, za katero so zaslužni gozdarji, kot je Hufnagl, ki so
načrtovali upravljanje velikih površin gozdov v lasti veleposestnikov, in njihovi nasledniki v 20. stoletju danes
pomeni izjemno vrednoto v okolju in enkratno učilnico. Vanjo oziroma na njeno obrobje po novo znanje, uvide
in navdihe ne zahajajo le gozdarji, gozdni ekologi, biologi in botaniki, temveč tudi fiziki, menedžerji, psihologi in
izumitelji.
Na Kočevskem so ohranjeni in zavarovani pragozdovi na pobočjih Goteniške gore, Stojne in Roga. V Trnovskem
gozdu pod Golaki je Bukov vrh, na Snežniku Ždrolc, na Dolenjskem pragozd Gorjanci – Trdinov vrh, Ravna gora
na Gorjancih, Krakovski pragozd, pragozd Donačka gora, pragozd Belinovec in pragozd Šumik na Pohorju.
Pragozdovi so povsod po Sloveniji označeni z modro barvo (druge označbe v gozdovih so rdeče). Ponekod so
opremljeni z informativnimi tablami in opozorili, naj človek ne vstopa. Na Kočevskem imajo na robovih
pragozdov speljane ogledne pešpoti, da po njih popeljejo manjše skupine obiskovalcev.
Tomaž Hartman, gozdar na Kočevskem, ki svoje znanje in spoznanja o pragozdovih rad deli z obiskovalci
odprtega duha in srca, pravi: »Ustavimo svojo uro in meter ter priznajmo pravico pragozdu, da je. Da ostane
sam zase. Sam po sebi. Doživetje sveta brez človeka, sveta brez meje med življenjem in smrtjo zbuja spomine, ki
so morda starejši od otroškega sveta čarobnih bitij. Spomine na prasvet.«

ČUSTVENO TELO ZEMLJE
Pogled na gozdnato pokrajino nam daje vtis mehkobe in vitalnosti. Ob pogledu na gozd se potopimo v čustveno
telo Zemlje.
Stara modrost veleva, naj ima vsak vrt predel, ki ga popolnoma prepustimo naravi. Vanj ne posegamo. Narava v
njem
sama uravnava rast in odmiranje. Sčasoma se v takem delčku narave vzpostavi naravni krogotok. In že imamo
na domačem pragu možnost opazovanja narave. Tudi otroško igrišče ima lahko predel, ki ga prepustimo v
»upravljanje« inteligenci narave.
Podobno je v pokrajini. Predeli z gozdovi, ki jih puščamo nedotaknjene, z življenjsko energijo napajajo širša
območja. Včasih so to vlogo v kulturni krajini opravljale žive meje v obliki grmičevja in nizkega drevja med
njivami, kjer so se sile narave obnavljale. Naši predniki so take oaze inteligence narave s spoštovanjem puščali
nedotaknjene, dokler je bilo še živo sodelovanje in spoštovanje do elementarnih bitij. Ta imajo pogosto v teh
predelih svoje žarišče, od koder usmerjajo vitalne energije pokrajine in skrbijo za vitalnost prostora. Poznavanje
njihove vloge se je ohranilo v ljudskem izročilu. Na Slovenskem je veliko pravljic, ki govorijo o duhovih gozda ter
o gozdnih vilah in palčkih, ki pomagajo kmetom z nasveti in usmeritvami glede poljskih opravil. V mitskem
izročilu zasledimo globoko spoštovanje do teh posrednikov med nematerialnimi ravnmi prostora in
materializiranim svetom.
Zavest elementarnih bitij, za katerimi je že dolga doba izkušenj in skrbi za rast in druge procese v okolju, je
veliko širša kot pri človeku. Z razvojem in izkušnjami postanejo izjemno modra in so lahko odlični svetovalci, če
z njimi navežemo stik. Izročilo govori o tem, da je človek v preteklosti sodeloval z njimi, in nas spominja, da se
lahko ponovno odpremo tej razsežnosti narave in pokrajine.

VITALNOENERGIJSKI ORGANIZEM GOZDA
K razvoju gozda prispevajo tudi vitalnoenergijski pretoki v pokrajini. Tudi geološke strukture, prelomi v
kamninah in podzemni vodni tokovi vplivajo na življenje rastlin in živali ter na razvoj gozda kot celote. V dolinah
je vzdušje čisto drugačno kot na vzpetinah. Vsa živa bitja s svojim biopoljem ustvarjajo skupna polja, ki jih
genetiki in kvantni fiziki imenujejo morfološka ali morfogenetska polja. Britanski znanstvenik Rupert Shaldrake
je ugotovil, da materija v nekem določenem morfogenetskem polju stremi k resonanci z elektromagnetnim

valovanjem v tem polju. Pretoki in izviri življenjske energije pokrajine in polja življenjske energije dreves in živali
v gozdu sooblikujejo vitalnost gozda.

VLOGE GOZDA
V zadnjih desetletjih je vse bolj v ospredju okoljska ali ekološka vloga gozda in s tem prepoznavanje pomena
samobitnosti gozda ter njegova okoljetvornost, ki je mimo materialnih koristi in izkoriščanja osnovnega
pomena za življenje na Zemlji.
Marsikje po svetu se odmikajo od gospodarske vloge gozda in uvajajo nove dejavnosti, kot so gozdna
pedagogika z
gozdnimi šolami in vrtci, programi izobraževanja za odrasle, turistični programi regeneracije ali celo bivanja v
gozdnih
krošnjah, programi ozaveščanja o naravi in podobno. Tudi na področju gozdarstva se uveljavljajo nove prakse.
Gozdar Peter Wohlleben v svojem revirju v Nemčiji že več kot dvajset let ne dopušča opravil in poseganja v
gozd s težkimi stroji. Če je že treba posekati drevo, se njegovi delavci opravila lotijo z veliko obzirnosti in padlo
drevo iz gozda odvlečejo s konjsko vprego. V svoji dolgoletni gozdarski praksi ob številnih obhodih in s
sodelovanjem z raziskovalci univerze v Aachnu je gozd prepoznal kot občutljiv organizem, ki čuti, njegovi člani,
drevesa, se med seboj sporazumevajo in odrasla drevesa skrbijo za svoj naraščaj. V revirju, za katerega skrbi, so
izpad prihodkov od lesa med drugim nadomestili z izvajanjem izobraževalnih programov za obiskovalce.
Tudi pri gospodarski vlogi gozda lahko v ospredje postavimo dialog z naravo in podobno kot prvobitna ljudstva
sveta zaživimo z okoljem in naravnimi viri v velikem spoštovanju za razliko od sodobnega zahodnega človeka. Ni
se nam treba odpovedati udobju, ki ga je prinesel napredek. Omejiti je treba potrebe, ki jih potrošniška
miselnost nenehno ustvarja in povečuje. Tudi naši predniki na evropskih tleh so spoštovali naravo in njeno
bogastvo. Marsikje so se ohranila pričevanja o globlji povezanosti z naravo, o skrbnem upravljanju virov in
zavedanju, da ti ne pripadajo le nam, temveč še prihodnjim rodovom.
Socialna ali družbena vloga gozda veliko bolj od gospodarske vloge dopušča dvosmerno komunikacijo med
gozdom in človekom. Vendar ne smemo ponoviti napake, ki sta jo prinesla industrializacija in tehnicističen
odnos do gozda, ki na gozd gleda le kot na materialno korist. Tudi v socialni vlogi gozda in dejavnostih, kot so
rekreacija, šport, raziskovalne in izobraževalne vsebine, lahko ostaja naš odnos do gozda osiromašen in naše
ravnanje koristoljubno, če ostajamo zasidrani v antropocentričnem odnosu do okolja in še vedno iščemo le
korist zase. Le da je ta korist sveži zrak in vitalnost gozda. Za doseganje trajnostnega razvoja je ključen premik
od izkoriščanja in uporabe k odnosom sodelovanja in spoštovanju narave.

kaj pravi drevo?

Kaj, če pogledamo na gozd drugače? Se vživimo v drevo ali gozd in pogledamo na okolje, življenje in človeka z
njihovega zornega kota? Kako doživlja človeka stoletno drevo, ki raste sredi neokrnjenega gozda? Kaj nam o
početju človeka po drevesu ali gozdu sporoča inteligenca narave?

celosten odnos do okolja
Odnose med živimi bitji in njihovim okoljem so opisovali že antični misleci. Ekologija kot veda o bogastvu živih
organizmov, njihovih medsebojnih odnosih in odnosih do okolja, kjer živijo, se je razvila v 19. stoletju.
Poimenovanje 'veda o domovanju' (iz gr. eko = hiša, dom; logos = beseda, misel, znanost) ji je nadel nemški
biolog Ernst Haeckel leta 1866. Tudi v Sloveniji je misel o varovanju narave prisotna že najmanj dobro stoletje.
V okviru Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov Muzejskega društva za Slovenijo je leta 1920 nastal
prvi naravovarstveni program na Slovenskem. Spomenica je združila predstavnike različnih strok. Pri njenem
nastanku so sodelovali prosvetni delavci, tehniki, pravniki, muzealci in ekonomisti.
Naravovarstvo je veja okoljevarstva, ki si prizadeva za ohranjanje biotske pestrosti in naravnih vrednot ter za
učinkovito delovanje potrebuje širšo vpetost in interdisciplinarnost. Varovanje okolja postaja vse pomembnejši
cilj tako za vladno politiko kot lokalno okolje in civilnodružbene pobude. V svetu in pri nas je v 21. stoletju vse
bolj prisotno zavedanje, da je trenutni prevladujoči model razvoja, ki ga poganja logika globalnega kapitalizma,
pod nenadzorovanim diktatom finančnih trgov brez perspektive, saj temelji na izkoriščanju in je uničevalen do
lokalnega okolja, planeta kot celote in do ljudi.

Človek je vedno krčil gozdove in uporabljal njihove vire. Vendar je bil njegov odnos do narave, dreves in gozda
tudi spoštljiv. Od nastopa industrializacije pred nekaj stoletji so narava in njene danosti pod veliko
obremenitvijo. S prilaščanjem naravnih virov in trgovanjem z njimi na skrajno izkoriščevalski način, ki ne gleda v
jutri, ampak samo v trenutni dobiček, današnja kultura ne ustvarja le izrabljanja naravnih dobrin, temveč tudi
velike socialne razlike in revščino. Industrija in intenzivno kmetijstvo onesnažujeta prst in vodne vire. Iluzorno
dojemanje superiornosti človeka, nas zapira v omejen koncept in delovanje, ki temeljita na obvladovanju.
Posledice podnebnih sprememb z ujmami, ki pustošijo po vseh celinah, vojne za surovine in brezčutno
izčrpavanje narave ne obetajo prihodnosti, ki bi si jo želeli za otroke in vnuke.
Za vzdržno življenje ni potrebno opustiti udobja, ki nam ga je prinesel tehnološki napredek. Le ponovno je treba
premisliti o svojih potrebah, načinu ravnanja in predvsem o našem odnosu do narave. Ne glede na tehnološki
razvoj in moderno življenje narava ostaja naš dom. Čisto vse sestavine od hrane do naših hiš, oblačil in
predmetov, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so bile in so del narave, le da se tega pogosto niti ne zavedamo.
Ob razmisleku hitro ugotovimo, da jih velik del prihaja iz gozda.

bogastvo gozda

DREVESA, VODA, PRST
S sodelovanjem vode, prsti in dreves raste gozd

ŽIVLJENJE
Opazovanje življenja, učenje o življenju v vseh njegovih procesih

MIR
Stik z naravao - stik s samim seboj

Različna prepričanja, na primer mišljenje, da je drevo neodzivno, ali samoumevnost vode, nam pogosto
preprečujejo, da bi se globlje povezali z gozdom in vsem, kar pripomore k njegovemu obstoju, ter občutili
izjemnost procesov, ki potekajo v njem.

Drevo se odziva
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Drevo je neodzivno

Drevo se navidezno ne odziva na našo prisotnost, namere in ravnanje. Ni kot žival, pri kateri hitro opazimo
reakcijo. Tudi v gozdu, če se srečamo z divjimi živalmi, kadar naletimo na srno ali drobnega glodavca, ta obstane
in se zastrmi v nas. Sledi nekaj trenutkov, ko si zremo iz oči v oči, in takoj zatem neustavljivo beži. Takšni odzivi
so nam bližje, razumljivejši. Drevo se odziva na subtilnejši ravni. Podobno velja za vse rastline. Z različnimi
vajami se lahko uskladimo z drevesom, ga začutimo na globlji ravni in prepoznamo njegov zven ali subtilno
gibanje, ki nas popelje v ples.
V ljudskem izročilu je veliko pripovedk, ki nam ohranjajo davne modrosti o govorici nemih, kot so včasih
poimenovali pretanjeno govorico rastlin.

Voda je živa in nosi informacijo
dobrina
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Voda je samoumevna

Voda že dolgo samodejno priteče iz pipe. Še naši dedje in pradedje so to dobrino veliko bolj spoštovali, saj ni
bila tako enostavno dostopna in samoumevna kot danes. Včasih so poznali zdravilne izvire s posebej vitalno
vodo, ki je bila znana v lokalnem okolju in širše. Če gledamo na vodo tehnicistično, je to le ena od kemičnih
spojin, ki mora biti za pitje kemično in biološko neoporečna. Vrednosti vode ne daje le kemijska analiza. Vodi, ki
priteče iz notranjosti Zemlje, pravimo živa voda. Taka voda je nosilka subtilne življenjske energije. Ob cesti med
velenjskim premogovnikom in Šoštanjem je Tresimirjev studenec, ki izvira izpod lokovškega pobočja. Ljudsko
izročilo govori o zdravilnih učinkih te vode, ki so jo včasih uporabljali za zdravljenje ljudi in živine. Z izvirom je
povezana legenda o prihodu Slovanov in knezu Tresimirju, po katerem je studenec poimenovan. Žal je danes
voda tega studenca onesnažena in neprimerna za pitje.
Voda prinaša in ohranja življenje, omogoča razkrajanje in zapis v semenu obudi v življenje. Masaru Emoto,
japonski raziskovalec, je razvil spektrogramsko analizo vode, s katero je opazoval življenje in spomin vode.
Slovensko izročilo, ki priča o zdravilnih izvirih, nam na svoj način posreduje staro znanje o lastnostih vode.
Človekovo telo in tudi drevo vsebujeta velik delež vode. Gozd v pokrajini je kot ogromen zbiralnik, ki zadržuje in
hrani veliko količino vode.

Prst je življenje
umazana
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Prst je

Rodovitna prst v vrhnjem sloju zemlje je ključna za rast rastlin. Zdrava in rodovitna prst je polna
mikroorganizmov in razpadajočih delcev. V sodobni družbi je stik z zemljo, s prstjo odrinjen, kot bi se kolektivno
skušali čim bolj odmakniti od stoletij kmetovanja, ki so se mu posvečali naši predniki, saj so bili pogosto vanj
prisiljeni.
Uporaba kemikalij v kmetijstvu siromaši rodovitnost prsti. Kmetijstvo postaja vse bolj industrija, prav tako
gozdarstvo. Pomemben je hektarski donos in kubični metri lesa, ne pa življenje in zdrava hrana. Gozdovi so
občutljivi za onesnaženost zraka in vode. V naravi je vse prepleteno in medsebojno povezano. Ne moremo
skrbeti za gozdove brez da bi skrbeli za čistost voda od izvirov do oceanov in rodovitnost prsti.
V naravnih gozdovih, kjer so se tisočletja nalagale in razkrajale organske snovi iz odpadlih listov in iglic, vej,
debel in ostankov drugih organizmov, je plast prsti globoka tudi štiri metre in več. Tisočletni procesi so
omogočili nastanek pravega bogastva v tleh, tako da predstavljajo shrambo za bodoče življenje. Ne le za

drevesa, ki bodo klila in črpala hranila iz tal, temveč tudi za vse nas, ki z gozdom, vodo in tlemi tvorimo krog
življenja.
V ekološkem kmetovanju je osnova za pridelavo zdravih rastlin zdrava in živa prst. Enaka zakonitost velja tudi za
gozd, le obdobja rasti se ne merijo v letnih sezonah kot pri kmetijskih pridelkih, ampak v veliko daljših obdobjih
– v času generacije dreves, kar lahko v naravnem gozdu pomeni celo 500 let in več. Prav zato lahko prezremo
pomen prsti v gozdu. Torej je to, kar neugledno leži pod našimi nogami in je umazano, življenjskega pomena za
naše zdravje in naš razvoj.

Drugačen red, kot ga poznamo ljudje
nered
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V gozdu vlada

Za gozd je značilen organski red, red življenja. Človek ima rad linearni red, ker je ta bolj pregleden in obvladljiv.
Gozd ni linearen, je cikličen. Težko sprejmemo drugačen red, ki ga nismo vajeni in vlada v naravnem gozdu.
Stara debla in odpadle veje ležijo vsevprek, nekatera trohnijo, druga so že skoraj razpadla, povsod zaraščenost,
prhka tla, ki se ponekod kar udirajo pod nogami. Vse prej kot red, ki ga radi vidimo v svojem okolju.
Red v naravnem gozdu je nered. V procesih življenja nosi pravila in red življenja. Veliko bogastvo modrosti in
zakonitosti, ki so vtkane na vseh ravneh.
Z nerazumevanjem reda, ki vlada v naravnem gozdu, mu vsiljujemo svoj koncept urejenosti. Za razumevanje
življenjskih procesov je potrebno novo razumevanje reda, ki ga ustvarja narava. Ta z bogastvom življenjskih
procesov presega človekov konstrukt urejenosti. Od gozda in narave se lahko učimo in sprejmemo tudi
neurejenost gozda kot izjemen učni prostor, kjer lahko prisluhnemo skrivnostim življenja. Občutenje življenjskih
procesov, ki se prepletajo med seboj, spodbudi razmislek in raziskovanje, snovanje ter nov vpogled v temelje
življenja.

dedišcina - sporocila iz davnine
Drevesna dediščina kot naravna, kulturna in duhovna vrednota predstavlja bogastvo znanja in nam je lahko
pomemben navdih za snovanje pristopov na različnih področjih.
Vsako drevo ima svojo zgodbo, svojo usodo in življenjsko pot. Tako tisto, ki raste sredi pragozda, kot domače
drevo, ki smo ga zasadili sami ali ga je na dvorišče posadil naš dedek, morda ob pomembnem dogodku ali s
katerim drugim namenom. Drevesa, s katerimi se čutimo povezani in imajo posebno vlogo v skupnosti, imajo
posebno dediščinsko vrednost. Obravnava dediščine vključuje k oblikovanju kulture drevesa in gozdov različne
stroke, gozdarstvo, biologijo, etnologijo, umetnost, filozofijo, antropologijo, psihologijo, sociologijo in druge.

ZNANJE PRETEKLOSTI
Staro znanje o drevesih in povezanosti človeka z gozdom in naravo razkriva modrost, ki je za modernega
človeka pogosto nenavadna. Hkrati nas presenečajo dognanja sodobne biologije, fizike in ekologije, ki vedenje
naših prednikov osvetljujejo v novi luči ter v marsičem pojasnjujejo in potrjujejo stare modrosti.
Človek je v vseh zgodovinskih obdobjih živel v tesni povezanosti in odvisnosti od gozdov. Gozdove je krčil in
uporabljal dobrine iz gozda tako za gradnjo in razne izdelke kot tudi za hrano. Obenem je v povezanosti z
naravo gozd in drevesa spoštoval. Pomembna sporočila, ki jih nosi izročilo, nam ponujajo veliko izzivov za

raziskovanje in doživljanje. Z varovanjem in razvijanjem dediščine dreves prispevamo k ohranjanju izročila in
njegovih bogatih sporočil za prihodnost.
Beseda zdravje nam veliko pove o pomenu dreves, ki so ga imela v preteklosti. Beseda zdravje je v slovenščini in
slovanskih jezikih prvotno pomenila 'z (dobrega) drevesa'.
Slovani so bili tesno povezani z gozdom. Zaradi pomanjkanja pisnih virov je slovanska mitologija rekonstruirana
večinoma iz analize ljudske folklore, etnologije in obravnave toponimov. Kultna mesta so bila tudi deli gozdov in
posamična drevesa. Tako se je čaščenje bogov odvijalo v naravnih svetiščih, gajih, ob rekah, skalah ter na
vzpetinah in gorah.
Simbol sveta je Slovanom predstavljalo veliko drevo, pogosto hrast. Veje in deblo so simbolizirali srednji svet,
svet ljudi. Na vrhovih najvišjih vej je domoval Perun, bog strele in groma, upodobljen kot orel. Podzemlju s
koreninami je v obliki kače ali zmaja vladal Veles, bog podzemlja, zemlje in vode.
V slovenskem mitskem izročilu je pomemben lik Jarilo (Jarovit), ki ga danes poznamo kot Jurija. Jurjevanje skozi
vegetacijski mit obnavlja življenjske sile narave. Z gozdom je povezanih še veliko bajnih bitij slovanske
mitologije. Jelke so znane v slovenskem izročilu kot domovanja, v katerih podnevi prebivajo vile. Za druge
južnoslovanske narode je prav tako značilno podobno verovanje, da so drevesa bivališča vil in duhov.
Jaga baba ali divja ženska je ambivalenten lik. Včasih predstavljena tudi kot gozdni duh lahko škodi ali pomaga.
Za čateže v slovenskem izročilu je značilno, da lahko spreminjajo svojo velikost. S svojo podobo spominjajo na
starogrške pane. Njihov zgornji del telesa je v podobi moškega, spodnji del pa v podobi kozla. Lesnik je gozdni
duh, ki varuje gozd in živali. Tudi lesnik, ki je ves zelen z lasmi in brado iz zelenja, lahko spreminja svojo velikost
in podobo ter se spremeni v katero koli rastlino ali žival.
V celotnem indoevropskem prostoru je zaznati sledi povezanosti z drevesi in čaščenja posamičnih dreves,
gozdov in gajev. V stari Grčiji so hrastovi gozdovi veljali za posebej svete. Po hrastu (grško drys) so dobile ime
gozdne nimfe driade, ki so naseljevale hrastove gozdove in jih varovale pred sečnjo. V starorimski mitologiji nad
gozdom bdi boginja Diana.
V Evropi imamo bogato dediščino o sožitju z gozdovi in naravo, o spoštovanju in poslušanju njene modrosti.
Kelti nosijo vzdevek »ljudstvo dreves«, ker so imela drevesa v njihovi kulturi izjemno velik pomen. Njihovo
znanje in poznavanje dreves nas sooča s čisto drugačnim odnosom do narave, kot smo ga vajeni danes. Iz
njihove tradicije se lahko naučimo prisluhniti še drugim razsežnostim gozda in dreves.
Drevesa so povsod po Evropi veljala za sveta. Drevo kot eden glavnih elementov starodavne kozmologije
predstavlja povezavo med božanskim in človekom, med svetom bogov, svetom ljudi in htonskim svetom
življenjskih sil. Tudi v drugih svetovnih tradicijah ima drevo bogat simbolni pomen. S svojo pokončnostjo
predstavlja os sveta (axis mundi). V nordijski mitologiji raste v središču Asgarda, domovanja bogov, drevo
življenja Igdrasil. To naj bi bil jesen, ki ima velik pomen tudi v keltskem izročilu. Razvejene korenine se delijo na
tri dele, z močno krošnjo, v kateri živi orel, sega do nebes. Tako kot je pogosto v simboliki drevesa sveta, Igdrasil
povezuje nebo, zemljo in podzemlje. Drevo življenja pomeni regeneracijo, drevo spoznanja lahko razumemo
tudi kot drevo znanja in zavedanja, ki simbolizira trenutek, ko je človek zapustil samodejno vpetost v stvarstvo
in stopil na samostojno pot svobodne presoje in izbire.
Drevo povezuje spodnji svet prednikov, srednji svet ljudi in gornji svet duhov in bogov ter tako predstavlja
prehajanje
med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Drevo ali njegov del je kot simbol marsikje našel mesto tudi v
heraldiki.
Drevo enačimo tudi s človekom. Najpogosteje korenine predstavljajo stopala, deblo trup in krošnja glavo. V
keltski obravnavi dreves je drugače. Človeka sestavljajo tri čaše, fizična ali instinktivna v predelu trebuha, srčna

ali čustvena v predelu prsi in miselna v predelu glave. Tudi drevo ima te tri dele, le da je glava spodaj v zemlji.
Korenine predstavljajo misleči del drevesa, deblo in veje srce, listje in plodovi pa telo oz. popek. Lahko bi rekli,
da je drevo obrnjeno na glavo.
Drevo v čaščenju in obredih naših prednikov ni bilo izolirano. Prav tako pomemben je bil kraj rasti. Drevesa, ki
so veljala za sveta, so pogosto rasla na posebnih mestih, ob svetih izvirih ali kamnih. Pozneje, z nastopom
krščanstva so kraji ostali isti, le podoba čaščenja se je spremenila. Na teh mestih so bile postavljene kapelice, ki
so nadomestile vlogo dreves. V Radničah v Ziljski dolini je bila v 11. stoletju postavljena cerkvica na mestu, kjer
so se zbirali vaščani in častili stara drevesa v hrastovem gozdu. Podobno izročilo se je ohranilo v okolici Tolmina.
Sveti gaj pri Volčah je bil pri cerkvici sv. Danijela, ki je prvič omenjena na začetku 11. stoletja. Krščanstvo
prinese nove oblike čaščenja z romanji k drevesom, na katerih se prikazuje Mati Božja ali kateri od svetnikov. V
slovenskem prostoru je znana legenda o velesovski Mariji na hrastu. Romarska pot je vodila k svetemu drevesu,
velikemu hrastu v Velesovem.
Posebej so bila pri naših prednikih cenjena drevesa, ki ohranijo krošnjo tudi v zimskem času in s tem odražajo
posebno vitalnost in moč. Transcendentna drevesa življenja, kot so bor, jelka in smreka, so simbolizirala večno
življenje. Z njihovimi vejami, tudi z bršljanom in omelo, so krasili bivališča in še posebej bogkove kote v času
božiča. Z zimzelenim grmičevjem, kot sta lovor in oljka, pa so označevali nesmrtno slavo.
Kelti so poseben pomen pripisovali drevesom, ki so rastla na meji med kultivirano in divjo naravo. Bezeg so
cenili kot drevo, ki prinaša zaščito in obilje. Imel je pomembno vlogo v britanskih pogrebnih kultih. Polaganje
bolnih pod bezgovo drevo naj bi pospešilo proces zdravljenja. Tudi v slovenskem prostoru še danes naletimo na
drevesa ali grme črnega bezga, ki rastejo ob robovih naselij in ponekod počasi preraščajo stare opuščene hiše.
Naši predniki so sadili bezeg ob svojih domovih za zaščito pred strelo in požari. Spoštovanje do bezga je bilo
včasih tako veliko, da so si ob srečanju z njim sneli klobuk. Zanimivo vlogo v življenju naših prednikov je imel
hrast. Veljal je za drevo moči in vitalnosti. Pod hraste so včasih polagali ranjene vojščake, da so si lažje
opomogli.

BAJESLOVNA BITJA GOZDOV
Slovensko izročilo je zelo bogato s pričevanji o bajnih bitjih in njihovi vlogi v življenju ljudi. V odmaknjenih
gozdovih živijo vile. Pravljica s Pohorja govori o vilah v nedotaknjenih prostranstvih, ko to še ni bilo poseljeno.
Vile se poleti kopajo v številnih jezerih sredi temnih gozdov, ki so pozneje, ko se začnejo naseljevati ljudje,
poniknila. Z divjim plesom nad jezerom so povzročile črne oblake in nevihto ter se tako ubranile pred
pesoglavci. Belčke žene iz skalnate votline iz Jeruzel na Pohorju obiskujejo kmetije, svetujejo in pomagajo pri
opravilih, kot je žetev in spravilo pridelkov. Natančno povejo, katere poljščine naj sejejo in sadijo ter na katerih
njivah. Zelo natančne so pri določanju časa za setev. Kot pripovedujejo pohorske pravljice, so kmetje njihove
nasvete vedno upoštevali, tudi če so bili nerazumni, kot je sajenje boba v zasneženi breg sredi zime.
Sodelovanje z vilami jih je nagradilo z bogato letino. Kdor je bil dobrega srca, je lahko poslušal njihovo petje in
ples. Ko se na Pohorju pojavi vse več hudobnih ljudi, se bele žene odselijo.

VLOGA DESETNICE
V ljudskem bajeslovnem pesemskem in pripovednem izročilu je z gozdom povezana desetnica, ki mora kot
deseti otrok istega spola po svetu. Usoda desetega otroka se tesno prepleta z naravo in njeno cikličnostjo.
Desetnica ni zavezana ognjišču, njen dom je prostranstvo pokrajine in narave. Tava po gozdu in tujih krajih,
razume govorico rastlin in živali. Ima nadnaravne sposobnosti in nekako pripada tudi drugemu svetu, posreduje
med tu- in onostranstvom. Ker skrbi za rojstvo in smrt ter s tem za ciklično obnovo, je lik desetnice povezan s
kultom rodovitnosti. Kot deseta hči ne spada k družini, v kateri se rodi, temveč skupnosti, ne le ljudski
skupnosti, ampak širši skupnosti narave. Tako simbolizira tudi desetino, ki je bila po starih običajih namenjena
božanstvu.

V slovenski ljudski pesmi, zapisani že pred letom 1819, je bukev, h kateri se zateče desetnica, imenovana sveto
drevo: Ona doli k bukvi sedla je. Kadar odbije polnoči, tačas sveto drevo govori: »Poberi se spod mene,
desetnica!« Bukev ni pripravljena nuditi prenočišča desetnici, ker bo ponoči vanjo treščila strela. Desetnico
zavrneta dve drevesi. Po nekaterih različicah sta to smreka in hrast. Sprejme jo tretje drevo, gaber.
Njeno življenje se odvija v sedemletnih ciklusih. Najprej pri sedmih letih zapusti družino in odide v svet. Vrne se
po sedmih letih in po poznejši različici spet ponovno po sedmih letih, ko najde mater na smrtni postelji. Zaradi
svojega poslanstva je neprepoznavna, ko se vrne v rodno družino in ponovno odide. Mati, ki ne zmore preseči
svojega okvirja in je ne spozna, kar nakazuje odtujenost od narave, v bolečini umre ali se onesvesti. Njena
posebna vloga v brezdomstvu in izobčenosti ji daje hkrati privilegiran položaj posredovanja med tostranstvom
in onostranstvom ter sporazumevanja z naravo.

SODOBNE INTERPRETACIJE DEDIŠČINE
Čas pravljic je minil le navidezno. Tudi če se našemu razumu zdijo njihove vsebine neprepričljive, imamo še
vedno potrebo po simbolih in pravljičnih likih ter mitskih junakih. Ti so le spremenili podobo, simbolni in
arhetipski jezik pa živi naprej. Potreba po tvorjenju mitskih vsebin je del človekove duše in v sodobnosti ne
more prenehati. Pripovedovanje mitov in pravljic smo le nadomestili z novimi izrazi in mediji.
Umetniški navdih lahko seže v globljo resnico in njihove vsebine zaživijo pred nami v sodobni interpretaciji, tako
da se prav tako dotikajo naše notranjosti kot pravljice in zgodbe, ki so jih naši predniki poslušali ob ognjišču.
Zanimive so podobe govorečih dreves v filmih Gospodar prstanov, posnetih po istoimenski Tolkienovi trilogiji. V
znanstvenofantastičnem filmu Avatar se precej klišejska in hollywoodsko obarvana zgodba odvija na
oddaljenem naravnem satelitu Pandora med domorodnim ljudstvom Na'vijev. V njih prepoznamo veliko
podobnosti s katerim od še živečih domorodnih plemen na Zemlji. Film nam predstavi satelit z bogato
vegetacijo, ki deluje kot ogromen organizem, povezan z nevidno energijsko mrežo, ki povezuje vse dele v
celoto. Središče energijske mreže je mogočno sveto drevo. Na'viji, ki živijo v enem od mogočnih dreves, čutijo s
celoto in spoštujejo ravnovesje, ki vzdržuje življenje. V daljno leto 2154 postavljena epska pripoved nam v
resnici predstavi življenje Zemlje. Tako kot na Zemlji je tudi na Pandori težnja priseljencev po izkoriščanju
naravnih bogastev pred spoštovanjem življenja. Tudi v tem segmentu je film zgodba o Zemlji in našem
resničnem življenju.

kako v prihodnost
Na področju znanstvene misli je veliko dognanj o povezanosti življenjskih procesov in subtilnih ravneh. Naš
planet je kot enoten ogromen živ organizem skupaj z ozračjem, biosfero in plastmi kamenin v šestdesetih letih
preteklega stoletja predstavil britanski znanstvenik James Lovelock. Teorijo je poimenoval po starogrški boginji
Zemlje Gaji. Teorija o Gaji govori o inteligenci Zemlje, kot so jo poznale že stare kulture. Živa bitja od
mikroorganizmov v morju in tleh do dreves, ptic, sesalcev se ne prilagajajo le spremembam okolja, temveč
soustvarjajo razmere za življenje v prepleteni celoti. Živa in neživa narava se razvijata v medsebojni povezanosti
kot metaorganizem, ki sam uravnava svoje notranje okolje, skoraj tako kot živali uravnavajo svojo telesno
temperaturo.
Življenjsko energijo, ki prežema tako živo kot neživo naravo in jo stare kulture poznajo kot qi, či, prano ali
bioenergijo, je kot orgon opisal Wilhelm Reich v prejšnjem stoletju. Enake lastnosti opisuje Nikola Tesla, ko
govori o svetlečem etru. Sposobnost samoorganizacije žive snovi na področju biokemije je Szent-Györgyi
poimenoval sintropija. V teoriji Vladimirja Vernadskega o noosferi se razvoj Zemlje odvija v fazah. Geosferi
nežive snovi sledi faza biosfere, ki prispeva biološko življenje, to pa bistveno preoblikuje geosfero. Biosfero
preoblikuje pojav človekovega spoznanja. Miselna krogla, ki obdaja Zemljo, je nastala kot posledica razvoja
kompleksnosti zavesti. Teorija o noosferi nam predoči vseprisotnost zavesti kot so jo poznale že stare kulture.

CELOSTEN ODNOS DO OKOLJA
Celosten odnos povezuje in integrira vsa vedenja, vključuje tudi subtilne ravni pokrajine in skuša v odnosu
sodelovanja razbrati globlje zakonitosti narave za izboljšanje sodelovanja z njo.
Za geomantijo, vedo, ki obravnava vitalno energijske ravni pokrajine, je gozd za razliko od grajenega in
mestnega prostora prvinski svet duhovnih, elementarnih in energijskih razsežnosti Zemlje. Po tradiciji poznan
vilinski svet ima v gozdovih matično domovanje. V legendah in pripovedih starih kultur so gozdovi praprostor,
ki kot da varuje genotip človeka. Značilni inteligenčni centri, ki jih predstavljajo elementarna bitja gozda, dajejo
človeku možnost za učenje iz narave. Gozd je zanimiv za izvajanje raznih dejavnosti, ki kraju in drevesom
vračajo pomen, udeležencem pa ponudijo pristen stik z naravo, obnovo življenjske energije in navdih.
Geomantijske strukture so v grajenih prostorih pogosto motene, kadar je okolje podvrženo posledicam spornih
posegov človeka v naravo. Drevesa in rastline kot nosilci gozdne atmosfere predstavljajo pravzorec pokončne
ukoreninjenosti in povezanosti z zemljo, soodvisnosti s celoto in vzdrževanja biosfere. Gozd je poligon za
človekovo vračanje k počelu primarnosti.
Geomantijska analiza subtilnih ravni v organizmu gozda vedno razkrije izjemen pomen, ki ga ima gozd za širšo
pokrajino. Gozdovi blažijo stres, ki se ustvarja v urbanih naseljih.
Celosten pristop do narave že skoraj sto let uporabljajo tudi biodinamiki. Biodinamična poljedelska metoda kot
celosten pristop k obravnavi narave upošteva kozmične ritme in subtilne ravni narave. Tako pridelana hrana je
bogata z življenjsko energijo. Njen utemeljitelj Rudolf Steiner je postavil tudi temelje waldorfske pedagogike,
antropozofije in antropozofske medicine, umetnosti gibanja evritmije ter organske arhitekture. V sto letih so se
ti pristopi razširili po vsem svetu. Biodinamične metode uporabljajo tudi kmetje v Sloveniji in veliko vrtičkarjev
skrbno spremlja dneve, ki so primerni za nego posameznih rastlin, razvrščenih v štiri skupine: korenovke,
listnate rastline, cvetnice in plodovke. Za določitev dnevov za korenino, list, cvet in plod so ključne nebesne
konstelacije s položajem Lune. Štirje etri prinašajo impulze za rast izbrane skupine rastlin. Vir kemičnega etra, ki

deluje z elementom voda, so ozvezdja Škorpijon, Ribi in Rak. Vir svetlobnega etra, ki deluje z elementom
svetlobe, so ozvezdja Vodnar, Dvojčka in Tehtnica. Vir etra življenja, ki deluje z elementom zemlja, so ozvezdja
Kozorog, Bik in Devica. Vir toplotnega etra, ki deluje z elementom toplote, so ozvezdja Strelec, Oven in Lev.
Luna pred izbranim ozvezdjem prevaja kozmične impulze in jih posreduje Zemlji. Biodinamično pridelana živila
so bogata z vitalno energijo in zaradi naravnih metod pridelave, ki ne dopuščajo uporabe kemičnih sredstev,
tudi popolnoma brez škodljivih kemikalij. Biodinamični pristopi so odlična rešitev za ohranjanje zdrave vode in
prsti ter alternativa konvencionalnemu kmetovanju. Izjemni uspehi biodinamične metode se kažejo po vsem
svetu, ko vračajo v življenje puščavska območja v Avstraliji in Afriki.
Biodinamika pojasnjuje organizem rastline in zgradbo njenih subtilnih ravni ne glede na to, ali gre za
divjerastoče drevo ali gojene rastline. Delovanje etrov je prisotno pri posamezni rastlini in drevesu. Vsako drevo
ima tri dele: koreninski sistem, deblo in krošnjo ter cvet in plod. »Koreninski del je del organizma celotne
Zemlje. Drevo ali rastlina nima svoje glave. Zemlja je glava vseh rastlin. Tu delujejo zemeljska elementarna bitja
v sodelovanju z zvezdnim svetom. Listni in debelni organizem je dihalni in ritmični del drevesa. Rastlina, drevo
nima lastnih pljuč in diha s svetovnim dihalnim organizmom. Nima srca, njeno srce je kozmični ritem, ki
uravnava tekočine v njenem fizičnem organizmu. V listih in deblu oz. steblu delujejo vodna in zračna
elementarna bitja. Vodna bitja negujejo obliko, zračna pa spodbujajo k rasti in določajo smisel, cilj, idejo njene
rasti. Ko doseže meje svoje rasti, se osredotoči na svoje bistvo in potegne svoje sile v točko ali več točk. Tako
nastanejo cvetovi in plodovi ter semena ob sodelovanju elementarnih bitij toplote. Gozd nastane z delovanjem
sil oddaljenih planetov Mars, Jupiter in Saturn. Z impulzom teh planetov rastline oblikujejo lesno substanco,«
osnovno zgradbo rastline in kozmično delovanje na nastanek gozda pojasnjuje Samo Simčič, član Visoke šole za
duhovno znanost pri Goetheanumu v Dornachu pri Baslu (povzeto po osebnem pismu).
Dendroterapija je v svetu razvita metoda zdravljenja z drevesi. V ZDA so po zgledu japonske metode Shinrinyoku, kar pomeni 'gozdno kopanje', razvili gozdno terapijo kot metodo za zmanjšanje stresa in povečanje
zadovoljstva s pomočjo zdravilne moči narave. Shinrin-yoku je nastal na začetku osemdesetih let kot
povezanost z gozdom, ki jo dosežemo, kadar se sprehajamo, umirjeno dihamo in vse svoje čute odpremo
naravi. Gozdno kopanje nas razbremenjuje in sprošča, zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola v krvi ter
zmanjšuje tesnobnost, depresijo in jezo, uravnava krvni tlak in srčni ritem. Metoda je zelo preprosta. Smo samo
prisotni in vso svojo pozornost namenimo le naravi. Daljši sprehod po gozdu po nezahtevni podlagi, morda tudi
ob potoku, kadar zavestno opustimo dnevne skrbi in razmišljanje, nas prenovi. V doseženem umirjenem stanju
in prisotnosti tukaj in zdaj se sprožijo regenerativne zmožnosti telesa.

v gozd na raziskovanje s cutenjem
Morda ste že bili na kraju, kjer ni posegov človeka, na primer v pragozdu, v gorah ali na osamljenih otokih, kjer
narava stopi pred nas v vsej svoji veličini. Preplavita nas prvobitnost in ubranost naravnih sil, kot da bi vstopili v
drug svet. Svet, ki ni prežet s človekovo prisotnostjo, dejanji, vonjem. Silna moč narave vzbudi odmik, spontan
notranji vzgib ob srečanju s prvinskim in takoj ob tem globoko spoštovanje in čuječnost. Prepotrebno
spoštovanje do sil narave in modrosti, ki se je razvijala milijone let.
Kaj nam sporoča?

GOZDNA PEDAGOGIKA
Z gozdno pedagogiko se na posodobljen način vračamo k antičnemu poučevanju, ki se je odvijalo med
sprehajanjem v gajih. Gozdna pedagogika temelji na izkustvu. Učni proces se odvija v odprtem učnem okolju,
kjer se izvajanje sproti prilagaja danostim in odzivom otrok. Učenje poteka po načelu iskanja znanja,
motiviranosti in navdušenja otrok, predvsem pa osebnega kurikuluma. Navodila so odprta, skladna s ciljem,
sama izvedba veliko bolj sledi odzivom otroka, ki do spoznanj pride na svoj način. Odprto učno okolje ponuja
veliko izbire in možnosti za izkušenjsko učenje. Poučevanje skozi dediščino temelji na interdisciplinarnosti in
otroku ponudi možnost, da v učnem procesu sodeluje celovito ter doživlja gozd in okolje s čuti, čustvi in
intuicijo.
Gozdna pedagogika se je razvila v Kaliforniji v 90. letih prejšnjega stoletja. Naravoslovec Joseph Cornell je želel
svoje navdušenje nad naravo prenesti na otroke in druge udeležence delavnic. V Evropi je gozdna pedagogika
dobro razvita v skandinavskih in nemško govorečih deželah, kjer so ustanovili številne gozdne vrtce in šole.
Stik z naravo je zelo pomemben za razvoj vseh otrokovih psihičnih procesov v vseh razvojnih obdobjih. Bogato
naravno okolje, kot je gozd, daje otroku vrsto možnosti za zaznavanje in doživljanje. V gozdu se otrok navaja na
naravno okolje in sprejme drevesa kot pomembna bitja sveta, saj jih srečuje povsod v okolju, ki ga obdaja. Kljub
temu da živimo v pretežno gozdnati pokrajini, narava in gozd izostajata iz življenja otrok. Prav zato je gozdna
pedagogika več kot primerna za slovenski prostor. Vrtci so pogosto v bližini travnikov in gozdov in otroci lahko
preživijo dopoldan v gozdu ali na gozdnem robu. V mestih je še toliko pomembneje, da razvijajo odnos do
narave in spoštovanje do posamičnih dreves, ki jih srečujejo ob cesti, na zelenici ali se odpravijo v mestni park.
Škoda bi bilo, da bi se predšolska vzgoja, ki tako pomembno oblikuje psihofizični razvoj in referenčni okvir
otroka, omejevala na igrišče vrtca in zaprte prostore. Ponudimo otrokom to, česar imamo v izobilju: drevesa in
gozdove.

TECAJ SENZIBILIZACIJE
Gozd in naravno okolje sta izjemnega pomena pri vzgoji in izobraževanju otrok. S celostim pristopom otrokom
ustvarimo razmere, da razvijejo vse svoje potenciale in negujejo odnos do okolja. Gozdni ekosistem predstavlja
neomejene možnosti spoznavanja naravoslovnih in družboslovnih tem ter omogoča vzgojiteljem, ki se udeležijo

izobraževanja, razvijanje empatičnega in sodelujočega odnosa z naravo. Vzgojitelji osvojijo celosten pristop
obravnave naravne in kulturne dediščine ter kreativne metode obravnave vsebin, ki jih vnesejo v svoje delo.
Z vajami senzibilizacije udeleženci izobraževanja širijo zaznavo, razvijajo notranja čutila, ozaveščajo in izražajo
občuteno. S tem vzgojitelji krepijo osebne potenciale in jih ustvarjalno uporabijo pri svojem delu. Seznanijo se z
osnovami ustvarjalnega procesa, ki je nenehen vir navdiha in sprememb. Z izražanjem v različnih medijih
prepoznajo osebni kreativni potencial. Uporaba dediščine v vzgoji in izobraževanju krepi povezanost z bližnjim
okoljem in prepoznavanje identitete pokrajine.
Gozd ne hrani le našega znanja, temveč tudi naše čute. Raziskovanju se posvetimo z občutenjem in notranjim
motrenjem. Tako kot smo temeljiti pri zbiranju podatkov o gozdu, se ob srečanju z drevesi z vso pozornostjo in
natančnostjo posvečamo razbiranju vtisov in občutij. S preprostimi vajami odkrivamo odziv v sebi, osebni dialog
z gozdom. Vedno odprti za skrivnosti in nove vtise, vpoglede in doživetja. To je individualni proces, saj je
občutenje osebna izkušnja. Intuitivno spoznanje se zgodi, ko duh prodre v globine življenja.

ŠTIRJE ELEMENTI
Zemlja in mineralni svet
Ali se lahko s svojo zavestjo potopimo v gozdna tla, skozi prhko zemljo, vse do čvrste mineralne osnove, ki daje
oporo in počasi prepereva, ko drevesne korenine iščejo poti v razpoke in skoznje pronica voda. Mineralni svet v
sodelovanju z drevesi z razkrajanjem njihovega opada počasi počasi tvori rodovitno gozdno prst. Predstavljamo
si, da vstopimo v kamenine, kot bi bili rudarji, in opazujemo doživljanje. S katerimi občutji nas prežame
mineralni svet Zemlje?
Pršenje vodnih kapljic
Ob ranih jutrih, pod večer ali takoj po poletni nevihti opazujemo meglice, ki se dvigajo iz gozdnih tal. S čim nas
navdajajo. Potopimo se v pršenje vodnih kapljic, ko naletimo na slap gozdnega potoka ali ko nas na gozdni jasi
preseneti rahel droben dež. Kaj nam sporoča?
Kaj pa brstenje spomladi? Kaj nam prinaša, kaj vzbuja v nas opazovanje drobnih brstov, ki se napnejo in
razvijajo v liste? Vsak dan spremenijo videz. Kaj budi v nas?
A lahko opazujemo lepoto kalčkov, silo, ki jih žene v rast, in milino oblik drobcenih bitij, ki nosijo v sebi zapis, da
lahko postanejo velikani?
Svetloba
Opazujmo svetlobo poletnega dne, ko vlage skoraj ni več in je zrak prežet le s toploto.

Ali cvetenje dreves od zgodnje pomladi v poletje. Nekatera drevesa cvetijo komaj opazno, ne izstopajo z
barvami, ki bi privabljale čebele, ampak z drobnimi lučkami, ki si jih lahko ogledamo s povečevalnim steklom.
Druga cvetijo veličastno, na primer kot divji kostanj. Njihov cvet je zanimiva in zapletena umetnina.
Kako občutimo cvetenje? Kako deluje v nas?
Toplota
Skrivnost drevesnih semen, ki hranijo dragocen dedni zapis in povezujejo preteklost s prihodnostjo. Celoten
načrt za rast mogočnega drevesa je shranjen v semenu. Nekatera so opremljena s krilci in poletijo daleč stran.
Ena so privlačna za ptice, ki se hranijo z njimi in jih raznesejo v okolico. Druga kot pri bukvi in hrastu padejo pod
krošnje staršev in čakajo na ugoden čas za kaljenje. Kdo varuje dedni zapis?
ODPRTOST DO MODROSTI NARAVE NAS VODI DO NAVDIHOV
Komunikacija z gozdom pomeni pripravljenost prisluhniti naravi in njeni modrosti. Občutenje vzbudi zanimanje,
vzpostavlja povezanost in izostri našo senzibilnost, da prisluhnemo navdihu, ki ga v nas budi narava. Poslušati
naravo pomeni tudi prisluhniti sebi. Ko se notranje odpremo do narave, se v nas samodejno zgodi premik bliže
k sebi, k našemu jedru, notranjemu jazu. Zavedamo se, da je sprehod po gozdu sprehod po živem organizmu, ki
ga ne tvorijo le drevesa, podrast, živali ter z mikroorganizmi in hifami prežeta prst pod našimi nogami, ampak
celota življenja, ki nas prežema na vseh ravneh.
ČUTENJE VZPOSTAVLJA DIALOG
Drevo lahko le nemo stoji poleg nas. Kljub temu da nima organov za komuniciranje, lahko z njim ustvarimo
dialog.
Pri izvajanju vaj je pomembno, da ničesar ne predvidevamo in pričakujemo. Dovoliti si moramo drugačen
pristop, kot smo ga vajeni. Za občutenje dreves je treba gojiti odprtost. Natančno opazujemo, kako bližina
izbranega drevesa deluje na naše razpoloženje, dihanje in počutje. Nekatera drevesa nas podprejo v moči in
samozavesti, druga v nas spodbudijo živahnost in veselje, tretja nas navdajajo z globino ali morda z nežnostjo in
milino. Pri tem ne smemo postavljati končnih ugotovitev. Kot srečanje z ljudmi se tudi srečanje z istim
drevesom vsakič drugače obarva. K dialogu prispevava oba, tako jaz kot tudi drevo. Posamezna vrsta drevja ima
svoj značaj. Celo posamična drevesa iste vrste se razlikujejo in imajo svojo življenjsko zgodbo glede na rastišče
in dogodke, ki so jih zaznamovali od klitja naprej, in vlogo, ki jo opravljajo v okolju. Vedno pa lahko doživimo
ključne lastnosti drevesne vrste, ki so značilne za vse primerke.
Zbranost in usmerjena pozornost zahteva psihični napor. Tako kot je razumevanje matematike ali učenje
pesmice na pamet aktiviralo naše sile, je tudi razbiranje notranjih vtisov aktivno in natančno delo. S svojo
zavestjo se potopimo v drevo, tako da začutimo, kašen je njegov značaj, kakšno vzdušje poraja v okolju.
Posvetimo se opazovanju njegovega življenja, sile, ki vleče navzdol h koreninam in oblikuje krono iz vej.
Opazujemo liste in vtis krošnje, kakšna občutja porajajo v nas cvetovi ali plod. Čutenje prinaša izkušnjo. Naš duh
je aktiven in v dialogu spoznava okolje. Čutenje je resnično, pomeni neposreden stik in celostno izkušnjo ob
stiku z okoljem.
Z razvijanjem senzibilnosti za gozdni prostor in drevesa lahko izberemo okolje za izvajanje raznih aktivnosti, ki
nas bo v polnosti podprlo. Drevesa nam dajejo izbrano vzdušje. Če želimo, da pride do izraza samostojnost,
bomo izbrali oreh. Za več moči in trdnosti bomo dejavnosti izvedli v družbi hrastov, jelke bodo pripomogle k
vzdušje sprejemanja in pretočnosti, borovci nas bodo navdali z odprtostjo in svetlobo.

OBLIKOVANJE OKOLIŠČIN, V KATERIH SE LAHKO OTROKOVE SPOSOBNOSTI V
POLNOSTI RAZVIJEJO
Otrokov referenčni okvir se izoblikuje pred vstopom v šolo. Lahko si pomagamo s tole predstavo. Otrok v
predšolskem obdobju prejema vtise iz okolja, kot bi v mehko glino odtisnili različne oblike. Ti odtisi se ne
nanašajo le na zunanje vtise, dogodke in okoliščine, temveč tudi na notranjo naravnanost, ki jo imajo osebe, s
katerimi je otrok v stiku. Notranja praznina in neizpolnjenost ali radosten odnos do življenja, značilna za
odraslega, ki skrbi za otroka, se vtiskuje v duševnost otroka.
Otrok do 7. leta starosti je v celoti čutilo. Nikoli ne moremo nadoknaditi, kar smo izpustili pri vzgoji otroka do te
starosti. To pojasnjuje izjemen pomen predšolske vzgoje. Predšolsko obdobje ni čakanje na šolo in resnejše
naloge. V tem pomembnem obdobju nastanejo temelji za ves nadaljnji razvoj. Otrok se oblikuje fizično in
psihično. Prejema zunanje vtise in dražljaje, ni pa še zmožen presoje. Referenčni okvir nastane z vzgojo. Starši in
drugi pomembni odrasli prispevajo k vzpostavitvi skupka prepričanj, pričakovanj, na podlagi katerega otrok
dojema in sprejema svet okoli sebe. Predšolski čas pomembno izoblikuje notranji zemljevid sveta, ki deluje
predvsem na nezavedni ravni in ključno prispeva k oblikovanju odnosov in transakcij.
Kar otroku ponudimo v izkušnjo pred vstopom v šolo, oblikuje njegov odnos do okolja. Predšolski otrok se uči s
posnemanjem. Pomembni odrasli je poleg staršev tudi vzgojitelj in tisti, ki ga predšolski otrok posnema. Otrok
še nima izoblikovanega presojanja, le vpija vzdušje iz okolja in posnema ravnanje odraslih, ne le njihovega
obnašanja, temveč tudi njihovo naravnanost, način odzivanja, odnos do okolja, sveta … Otroci zaznajo, kdaj so
izgovorjene besede iskrene. Zato lahko vzgojitelj na otroka prenese le tisto, kar sam čuti in doživlja. Otrok kot
imitator prevzame »notranjo mimiko« odraslega.
Vsakdo lahko drugim posreduje, le kar nosi v sebi. Še posebej je to izrazito v predšolskem obdobju, ko se otroci
učijo s posnemanjem. Ne moremo jim razložiti procesov, kot to lahko storimo v poznejših starostnih obdobjih,
lahko jim samo ponudimo svojo naravnanost, ki jo samodejno povzemajo. Če ima vzgojitelj spoštljiv in čuteč
odnos do narave, bo to prenesel na otroke.
Z razvijanjem in delovanjem z vsemi zmožnostmi, tako racionalnim kot intuitivnim mišljenjem, vzgojitelj
omogoča okoliščine, ki pri otroku spodbujajo celovit razvoj. Ko vzgojitelj aktivira svoj čuteči del v odnosu do
sveta, je ustvarjalen in inovativen, ko prežame svoje delo s pristopi občutenja in intuitivnega motrenja, prispeva
k celostnemu razvoju otroka.
Vrtec opravlja veliko pomembnejšo vlogo v okolju in družbi, kot se tega običajno zavedamo. To, kar kot družba
vlagamo v predšolsko vzgojo, predstavlja našo prihodnost.

OSEBNA RAST
Nenehno se gibljemo v morju dražljajev, ki nas obdajajo. Za nekatere smo dovzetni, jih zaznamo, drugi se nas
dotaknejo le na nezavedni ravni. Način dojemanja sveta je pogojen s kulturo, v kateri smo odrasli. Vzgoja postavlja
okvir percepcije, v katerem delujemo. Tako izbrani model dojemanja nekatere vtise dopušča, druge zavrne. V
zahodni kulturi smo naučeni občutiti le zunanjo materialno resničnost, ki jo zaznavamo s petimi čuti. Drugi dražljaji
neopaženo drsijo mimo nas oz. ostajajo v našem nezavednem.
V otroškem raziskovanju opazimo veliko žara in stremljenja k preseganju. Tudi trenutni neuspehi (pri stegovanju za
predmetom, ki je pritegnil otrokovo pozornost, ali prvi nerodni koraki pri učenju hoje) otroka ne odvrnejo od novih
poskusov. Odrasli drugače kot otroci vstopamo v učni proces zavestno in se veliko bolj oklepamo gotovosti. Novosti
težje sprejemamo. Od nas zahtevajo pozornost in vrednotenje nove situacije. Psihične spremembe zahtevajo napor.
Da ne podležemo okostenelosti, je dobro, da imamo vedno ena vrata odprta za novosti. Mala sobica za novosti v
našem psihičnem svetu nam daje entuziazem, svežino, krepi našo radovednost in vedoželjnost.
Vsako učenje je preseganje obstoječega. Nekje je še veliko neodkritega in skrivnostnega. Sledenje naravi in njeni
modrosti je prav tako pomembno kot sledenje mentalnim konceptom. Tudi učenje je lahko ustvarjalno. Podobno kot
v ustvarjalnem procesu sledimo navdihu, tudi pri učenju tankočutno prisluhnemo navdihu, notranjim vzgibom in
intuiciji, ki nas vodi v iskanje novega znanja.

VRLINA HVALEŽNOSTI
Hvaležnost v današnjem času nekako ni več v modi in deluje malce arhaično. Spominja nas na prababice, na pretekle
čase in morda zaostalost. Odkar si je človek podredil naravo, je izraz hvaležnosti za dobrine kot je hrana ali material
za delo zastarel. Tako zelo smo usvojili antropocentrično držo do okolja, po katere logiki človek obvladuje in kraljuje
nad naravo, da imamo do občutenja hvaležnosti lahko odkrit ali prikrit odpor. Na veliko spoštovanje in hvaležnost do
življenja naletimo le pri posameznikih, ki jih je življenje zaznamovalo s težkimi preizkušnjami.
Materialni svet nam daje enkratno priložnost sodelovati in razvijati darove v uresničeni razsežnosti Zemlje. Bogastvo
življenjskih oblik nas navda z občudovanjem. Koliko truda in poskusov, počasnih prilagoditev, da lahko rastejo
mogočna bitja, kot so drevesa.
Spoštovanje materije v vseh njenih pojavnih oblikah, kot telo pokrajine, drevesa, živali, ploda, utira razmislek o
resničnih potrebah, o možnostih prispevati z osebnim potencialom in soustvarjati razvoj za dobro vseh.

IZOBRAŽEVANJE ZA VZGOJITELJE »GOZD IN INTELIGENCA NARAVE«
Poučevanje skozi dediščino
Strokovni delavci se na tečaju senzibilizacije seznanijo z novimi metodami dela, ki vključujejo gozd in okolico vrtca kot
odprto učno okolje. Spoznajo nov pristop k vzgoji in poučevanju, ki obravnava človeka in naravo na celosten način:
• dediščina in okolje kot izziv holističnega poučevanja in inoviranja
• uporaba vseh človekovih potencialov od analitičnega do intuitivnega mišljenja
• razvijanje novih pristopov v poučevanju, ki temeljijo na občutenju, raziskovanju in ustvarjalnosti
Za doseganje ciljev izobraževanja je pomemben razvoj osebnih potencialov posameznika. Učenje je procesno. Nove
pristope udeleženci izobraževanja usvojijo skozi praktično delo in osebno zorenje. Zato je zelo pomembno
samostojno izvajanje vaj in preizkušanje metod s skupino otrok v vmesnih intervalih.
Vsak udeleženec ob koncu izobraževanja razvije svoj pristop k obravnavi teme iz gozda, kar je hkrati osnova za
vrednotenje doseženega prenosa v prakso.

Teme:
• celostno in ustvarjalno učenje
• ekološka, socialna in izobraževalna funkcija gozda
• od antropocentričnega odnosa do okolja k odnosom sodelovanja
• komunikacija z naravo
• razvijanje notranjih čutil
• intuicija – zmožnost globlje zaznave
• vilinski svet, miti in legende – simbolna sporočila pravljic
• narava kot nenehni vir navdiha
• pomen doživljanja lepote gozda in narave
• kulturna dediščina – celosten odnos do okolja in sonaravna ustvarjalnost naših prednikov
• poučevanje skozi dediščino
• gozdni ekosistem – pomen individualnosti in skupnosti
• ustvarjalni potencial posameznika
• likovno izražanje v različnih tehnikah
• prepoznavanje simbolne govorice likovnih podob
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MEDITATIVNA HOJA V GOZD
Kaj v nas vzbudi stik z gozdom? Morda svežino, sproščenost ali prastare strahove pred neznanim in divjim, morda
pristno primarnost. Da bi prisluhnili modrosti narave tudi na subtilnih ravneh, vstopamo v gozd zavestno odprti za
komunikacijo z naravo.
Meditativna hoja pomeni polno budnost in čuječnost med hojo. Če nimamo predhodnih izkušenj z meditativnimi
vajami, je bolje, da naredimo nekaj vaj predpriprave za učinkovitejšo izvedbo meditativne hoje:
• Sedimo z vzravnanim hrbtom ali stojimo in se osredinimo v predel srca. Pozornost nekaj časa zadržujemo v srcu.
• Na prostem ponovimo prejšnjo vajo in počasi stopimo do bližnjega drevesa. Kaj občutimo?
Ob vstopu v gozd si lahko zastavimo vprašanje – kaj mi bo danes odkril gozd? S tem izostrimo svojo naravnanost.
Že na poti, ko se približujemo gozdu, se odpremo novi izkušnji. Vsako srečanje z gozdom je enkratno. Ko se
približujemo, že od daleč v sebi izrazimo spoštovanje in skušamo občutiti del pokrajine, ki jo pokriva gozd kot celoto.
Kot bi prihajali na obisk k številni družini. Kakšen organizem je pred nami, kaj nam prinaša srečanje z gozdom?
Vstopamo z naravnanostjo enakovrednosti in odprtosti za nova spoznanja, med hojo vzdržujemo odnos spoštovanja
in radovednosti. Dovolimo si, da se nam narava približa, da tudi gozd stopi pred nas, se nas dotakne in z njim
vzpostavimo notranji dialog. Dovolimo, da spregovori.
Ne vstopamo odtujeno ali kot gospodar, ki mentalno opazuje rastline in njihove odnose, jih razvršča, ocenjuje
vrednost. Temveč v gozd vstopimo celostno, z odprtim srcem in z zanimanjem, da bi odkrili kaj novega. Predvsem pa
ne hodimo skozi gozd, ne da bi ga zares opazili. Čeprav je lahko tudi taka hoja blagodejna in sproščujoča, vendar nas
prikrajša za dialog z naravo.
Najprej se osredinimo v sebi in začutimo zemljo pod nogami, osredinimo se globoko v sebi in odpremo navzven.
Zastavimo si lahko osnovno usmeritev:
• Med hojo po gozdu opazujemo značaj gozda. V čem je poseben, kako nas nagovarja?
• Kakšno je trenutno vzdušje v gozdu?
Pri opazovanju prisluhnemo občutjem. Pazimo, da naše razmišljanje ni aktivno. Le tako se lahko posvetimo
opazovanju občutenj. Da bi lažje dosegli osredinjenost na občutja, se na poti občasno zaustavimo in zapremo oči.
Tako lažje prisluhnemo odzivu v svoji notranjosti.
Kateri del nas nagovarja? Nekomu pritegne pozornost oblika debel, drugemu svežina vonjev. Iskreno sledimo
notranjemu navdihu ter izbiramo stezice in predele, ki jih bomo obiskali. Pozorni smo na dialog z gozdom. Kaj nam
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gozd odslikava, kateri del naše notranjosti nagovarja? Kako deluje na naša čustva in misli, kako na našo vitalnost,
kako se počuti naše telo?
Pri opazovanju gozda sledimo občutjem, ne da bi nas ponesel tok asociacij. S tem vzdržujemo miselni tok v pasivni
vlogi. Zavedamo se ga, vendar nas misli ne preplavijo. Analizi občutenega in doživetega se posvetimo šele na koncu.
Čutenje vzpostavlja povezanost. Kadar prisluhnemo občutenju, odpremo čustveno raven in vzpostavimo odnos.
Pasivni odnos čutenja in doživljanja, ko le notranje zremo, lahko preide v aktivnost. Generiranje idej in ustvarjanje
poteka v spoštovanju in hvaležnosti do življenja, ki nas obdaja. Sodelovanje pomeni kreativno nadgradnjo dobrega
tako za opazovalca kot za naravo.
Za opazovanje si vzemimo dovolj časa. Pogosto hitimo skozi vtise in jih dojemamo preveč samoumevno. Prehitro jih
povežemo s preteklimi izkušnjami in že pomislimo »to je to« ter tako ne dovolimo, da nas dosežejo v svoji svežini in
polnosti. Vsak dan je nov dan, vsak trenutek je edinstven. Če prepogosto povezujemo vtise z že doživetim, ostajamo
v preteklosti, se zapiramo pred sedanjostjo in napredovanjem, s katerim nas življenje vabi v prihodnost.
Izvajanje vaj pomaga vzpostaviti čuteč odnos do okolja. Namen vaj ni, da v drevesa ali gozd projiciramo lastnosti
človeka, ampak da drevo začutimo kot živo bitje, skušamo razbrati njegovo prisotnost, mu prisluhnemo.
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vaje
Za opazovanje si vzemimo dovolj časa. Pogosto hitimo skozi vtise in jih dojemamo preveč samoumevno. Prehitro jih
povežemo s preteklimi izkušnjami in že pomislimo »to je to« ter tako ne dovolimo, da nas dosežejo v svoji svežini in
polnosti. Vsak dan je nov dan, vsak trenutek je edinstven. Če prepogosto povezujemo vtise z že doživetim, ostajamo
v preteklosti, se zapiramo pred sedanjostjo in napredovanjem, s katerim nas življenje vabi v prihodnost.
Izvajanje vaj pomaga vzpostaviti čuteč odnos do okolja. Namen vaj ni, da v drevesa ali gozd projiciramo lastnosti
človeka, ampak da drevo začutimo kot živo bitje, skušamo razbrati njegovo prisotnost, mu prisluhnemo.
Risanje
Risanje predstavlja proces realizacije, udejanjenja v materialnem. Z likovnim izražanjem krepimo izraznost, domišljijo
ter predstavljivost in zmožnost prepoznavanja lepega. Negujemo estetski čut.
Kadar rišemo, se skozi likovni jezik odstira vsebina. Že med procesom nastajanja likovnega dela se lahko zavestno
posvetimo opazovanju vsebine, ki jo razkrije risba. V likovnem izrazu se odrazita naše doživljanje in naš notranji svet.
Likovno izražanje zaznav nam pomaga zbistriti vtis. Med procesom upodabljanja izčistimo sporočilo in pridemo do
novih spoznanj. Risanje ali slikanje nenehno odslikava naš notranji svet in odpira uvide. Včasih naslikano presega
našo prvotno zamisel. Kot bi se iz naše notranjosti udejanjila vsebina, ki se je prej nismo zavedali. Z zavestnim
opazovanjem razbiramo pomene, ki jih razkriva ustvarjanje. Tako postane likovno izražanje dialog z našim notranjim
jedrom.
Vaje z reprodukcijami umetniških del
Ta vaja nam razkrije, da je naše čutenje veliko širše, kot ga običajno uporabljamo. Za trening zaznave uporabimo
razglednice z reprodukcijami umetniških del iz zgodovine umetnosti s področja slikarstva, kiparstva in arhitekture.
Umetniška dela imajo v sebi bogat sporočilni naboj. Z notranjo zaznavo razbiramo subtilnejše plasti, ki jih ima izraz.
Včasih sovpadajo z vzdušjem, ki ga daje vidni vtis, lahko pa od vidnega zelo odstopajo. Ko izključimo vid kot osnovno
čutilo gledanja in pogledamo oz. občutimo z notranjimi očmi, se v nas izoblikuje vtis. Dovolimo, da se razvije, in ne
posegamo v proces s prezgodnjimi mnenji, razmišljanjem ali analiziranjem. Šele ko se vtis dokončno izoblikuje, se
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posvetimo opazovanju in analizi doživetega. Opažanja lahko tudi likovno upodobimo in še dodatno ozavestimo vtise.
Lahko pa opazujemo sporočilo umetniškega dela v samem procesu ustvarjanja in skušamo upodobiti njegovo
sporočilo. Likovno delo podrobno opazujemo in smo pri tem pozorni na občutja, ki jih v nas vzbuja, kaj nam sporoča.
Za učinkovitejšo naravnanost si pomagamo s predstavo, kot bi opazovali človeka, ki nam želi kaj pomembnega
povedati. Skušamo gledati izza podobe ali dovolimo, da podoba s svojim vzdušjem in sporočilom stopi naprej, pred
nas. Doživeto naslikamo.

Vstop v gozd, park, na travnik
Vedno ko se posvetimo opazovanju izbranega predela, vstopimo v prostor zavestno z notranjo naravnanostjo
spoštovanja in odprtosti. Gozd ali predel gozda, kamor smo se namenili, v mislih pozdravimo.

Stik z drevesom
Naše počutje se drugače obarva, če vstopimo v bukov gozd ali med iglavce. Ob srečanju z drevesom spremljamo,
kako vpliva na naše dihanje, čustva in miselni tok. Že od daleč opazujemo izbrano drevo, skušamo razbrati vtis, ki
nam ga daje. Opazujemo okolje, v katerem raste. Ali je osamelec ali del skupine? Kakšna je njegova vloga v okolju?
Ima posebno, dominantno vlogo, ali deluje kot skrbnik ali je le eden od članov gruče? Podrobno opazujemo obliko
debla, način izraščanja vej, oblike vej, kako se te obnašajo do sosedov. Zaznavo in vtise lahko okrepimo z
usmerjanjem dlani k opazovanemu drevesu. Za opazovanje si vzamemo dovolj časa, kot bi si podrobno ogledali
umetnino ali prijatelja, ki ga dolgo nismo videli.
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Risanje in slikanje detajlov
Priprava na risanje je natančno opazovanje. Včasih, ko še ni bilo fotoaparata, so bile botanične knjige opremljene s
čudovitimi risbami rastlin in njihovih posameznih delov. Oblike opazujemo z doslednostjo botanika, ki pozorno
prepozna vsako posebnost. Sledimo linijam z zavedanjem in željo spoznati rastlino po njenih oblikah in jih dosledno
prenašamo na papir. Risanje ali slikanje detajlov, kot je list ali cvet, nas zelo poveže z rastlino.

Prisluhnemo gozdu
Kadar koga poslušamo, smo vede ali nevede pozorni tudi na njegovo neverbalno govorico. Ob spremljanju pomena
besed in povedanega smo pozorni na vtis, ki nam ga daje. Neverbalna govorica nam posreduje celo veliko več
informacij od vsebine, ki smo jo slišali. Tudi gozdu lahko prisluhnemo. Vajo izvedemo v gozdu, ki ga prepoznavamo
kot celoto, ali v parku. Osredinimo se na čutenje in skušamo prepoznati, kakšno nalogo opravlja kot skupnost dreves,
kaj vnaša v mesto, če gre za park, ali v pokrajino, če se sprehajamo po gozdu. Pri tem opazujemo zaznave in odziv:
počutje telesa, čustva in misli, podobe.
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Ob koncu sprehoda lahko naslikamo
personifikacijo gozda, ki z obraznimi
potezami, držo, lahko tudi s simboli
odraža značaj in pomen gozda. Ideje,
predstavljene s človeško figuro,
poznamo že v antični umetnosti, ko so
nastajali kipi božanstev z atributi.
Poosebitve so značilne tudi za srednji
vek in renesanso. V baroku se pogosto
pojavljajo kot stenske poslikave dvornih
soban, kjer med drugim naletimo na
upodobitve letnih časov in mitskih
junakov z značilnimi simboli.
Pesem drevesa
Drevo opazujemo že od daleč. Pozorni
smo na to, kakšen vtis vzbuja:
veličastnost, moč, trdnost, nežnost …
Kako se vključuje v okolje: je neopazno
ali pomembno za širši prostor, ga okolje
podpira ali ogroža? S katerimi občutji
nas navdaja: z mirom, živahnostjo,
močjo? Prisluhnemo sporočilu drevesa.
Na deblo položimo list in z ogljem
otremo strukturo drevesne skorje, da
nastane drgnjenka. Na dobljeni odtis
napišemo pesem drevesa, tako da črke
in besede bolj slikamo kot pišemo z
likovnim čutom za podlago, ki smo jo
ustvarili z drgnjenko.
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Potoris
V gozd se odpravimo na meditativni sprehod, na katerem spoznavamo drevesa in okolje s pomočjo upodabljanja. Iz
literature poznamo veliko potopisov. Potoris je vaja, med katero vtise pokrajine beležimo s skicami in ob njih lahko
tudi kratko zapišemo vtise. Spodbudi nas k ozaveščanju in izražanju doživetij in notranjih vtisov. Odpira notranji
dialog s pokrajino in zahteva našo budnost ter polno prisotnost. Vodi nas v meditativno hojo, ki nas zbliža z okoljem
in s samim seboj. Ob vaji se zavemo, koliko vtisov se nenehno poraja v nas, a smo njihovih sporočil deležni le, če se
jim posvetimo.

Risanje bistva drevesa
Vajo lahko izvajamo v gozdu, parku, sadovnjaku in drugje, kjer srečamo drevesa. Po občutku si izberemo drevo, ki nas
pritegne. Pozorno ga opazujemo in se mu počasi približujemo. V mislih mu namenimo pozornost in spoštovanje ter
ga pozdravimo. Raziskujemo njegovo pojavnost. Dovolimo, da nas vodi intuicija. Opazujemo oblike od celotne
krošnje z deblom do posamičnih delov. Kakšne oblike je njegovo deblo, kako veje tvorijo krošnjo? Pozorni smo do
detajlov, strukture lubja, oblike listov ali iglic, plodov. Ne opazujemo botanično, temveč le sprejemamo vtise, ki jih
oblike vzbujajo v nas. Zaznavamo, kaj nam te oblike pomenijo, sporočajo. Pozorni smo do tega, kakšen vtis vzbujajo v
nas posamični deli in kakšen je vtis celotnega drevesa. Ob tem smo nenehno naravnani k odkrivanju bistva drevesa.
Kaj je njegovo poslanstvo v pokrajini, kakšno nalogo opravlja?
Vzamemo oglje ali svinčnik in na risalni list narišemo drevo. Na nov list z akvarelnimi barvami ali tuši naslikamo
abstrahirano podobo bistva drevesa.
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Svet elementarnih bitij
V procesih v naravi na subtilnih ravneh sodeluje veliko elementarnih bitij ali duhov narave, ki so v ljudskem izročilu
poznani kot vile, palčki, škrati in drugi. Za rast posameznih rastlin skrbijo elementarna bitja, ki zastopajo štiri
elemente. Za trave in cvetice skrbijo elfi, za drevesa pa favni. Tudi elementarna bitja se skozi življenjske procese učijo
in napredujejo podobno kot mi, ljudje. Z izkušnjami napredujejo tudi v zahtevnosti in obsegu nalog, ki jih opravljajo.
Razvitejša elementarna bitja so izjemno modra. Njihova zavest je zelo široka. Gozdno bitje tako skrbi za ves predel
gozda, elf pa le za drobno rožo na gozdnih tleh. Elementarna bitja nimajo fizičnega telesa, prisotna so le na energijski
ravni. Ljudsko izročilo jih slikovito opisuje po vtisu, ki ga dajejo. Vile, ki skrbijo za zračni element, kot plešoče deklice z
dolgimi svetlimi lasmi. Palčke, katerih naloga je vzdrževanje rodovitnosti, pa kot male možiclje z rdečimi čepicami. Če
zmoremo odpreti srce, se približamo njihovi zavesti in lahko nam uspe prepoznati njihove napotke.
Zvok drevesa
Počasi pristopimo k drevesu, ga notranje pozdravimo in mu prisluhnemo. Najprej prislonimo uho k deblu in nekaj
časa pozorno poslušamo. Naravnamo se na njegov zvok. Tiho začnemo peti kateri koli samoglasnik, ki ga izberemo po
občutku. Med petjem ga lahko zamenjamo. Sproščeno in tenkočutno eksperimentiramo. Začnemo lahko z visokim
tonom in počasi potujemo po tonski lestvici navzdol ali obratno. Pri tem skušamo zaznati, kateri ton se najbolj ujame
z drevesom.

Karin Lavin
avgust, 2018

Likovna dela: vzgojiteljice Vrtca Šoštanj
Fotografije: vzgojiteljice Vrtca Šoštanj, Karin Lavin

11

Karin Lavin, akademska slikarka

Diplomirala na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, smer slikarstvo. Deluje v umetnostni smeri land-arta. Razvija
metode poučevanja skozi dediščino in poglobljene interpretacije dediščine. Njena temeljna dejavnost je oblikovanje
programov in vodenje projektov ter izobraževanj s področja celostne obravnave pokrajine in človeka, ki udeležencem
omogočajo ustvarjalno udejstvovanje in subtilno doživljanje krajine. Programi temeljijo na inovativnosti, osveščanju
in kreativnem vnašanju vsebin kulturne dediščine v šolstvo, turizem in načrtovanje razvoja.
V letu 2018, ki sta ga Svet Evrope in Evropska komisija proglasila za leto kulturne dediščine, jo je Ministrstvo za
kulturo RS imenovalo za ambasadorko kulturno-umetnostne vzgoje.

Reference: Projekt Kras – izrazi krajine – King Baudouin Foundation Bruselj, Ministrstvo za okolje in prostor RS;
Projekt “Svet Kolpe” - Občina Kostel; oblikovanje programa za poglobljen doživljajski turizem Kvarnerja, podjetje
Lovranske vile, Lovran - Hrvaška; Projekt »Identiteta kraja« - Občina Domžale; Projekt »Živa dediščina« Slovenska
Bistrica, 2011; Projekt »Gozd in podeželje – odprto učno okolje mladih« Gorenjska regija, 2013/14; Mednarodni
projekt »Living landscape« Univerza na Primorskem, 2013/2014; Projekt »Geomantija KRRES« Občina Šentjur,
2013/14; Projekt »Istria Holona« Labin – Hrvaška, 2014; regionalne predstavitve metod poučevanja skozi dediščino,
Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, 2014; Projekt integralnega zelenega turizma, Turistična skupnost otoka Raba
– Hrvaška, 2017/2018; Projekt zelenega geomantičnega turizma Rogla, Unitur Rogla, 2018.
Publikacije: Živa dediščina, 2010, Vrtec Nova Gorica; Vodnik po pokrajini pod Pohorjem, 2011, Vrtec Otona
Župančiča Slovenska Bistrica; Ustvarjamo igre iz dediščine, 2013, Vrtec Otona Župančiča; Gozd in podeželje - odprto
učno okolje mladih, 2015, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj; Dediščina in učenje z občutenjem, 2017, Vrtec
Otona Župančiča Slovenska Bistrica; Gozd in inteligenca narave, 2018, Vrtec Šoštanj.
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