
ITINERÁŘ EXPEDICE

LIFE PATH
Expedice, během které se touláme (spíše než putujeme) přírodou moravské 
Sahary a Strážnického Pomoraví. Nádherné borovicové lesy přímo vybízejí 
k zastavení a přemýšlení nad svým životem v kontextu obzoru všedních dní. 
Spíme v hamakách pod plachtou či přímo pod hvězdami.

Během toho všeho si s dopomocí nás instruktorů i ostatních účastníků na-
jdeš a zformuluješ osobní poslání, se kterým na konci odjedeš zpátky domů.

Toto je typový itinerář toho, co jaký den prožiješ. Měj však na paměti, že se 
to může na místě změnit: kvůli počasí, aktuálním potřebám skupiny i každé-
ho z nás.

1. den:
V podvečerních hodinách se setkáme nedaleko Bzence, abychom se 
ještě za světla naučili uvázat hamaku a vzájemně se seznámili. Naplá-
nujeme si společné jídlo a u večerního ohně se zamyslíme nad vším, co 
ve svém životě vlastně ovlivňujeme. Zažijeme si také první, pravidelné 
zakončení dne: zaznamenávání zážitků na skleněné lahve, které nám 
současně budou sloužit jako malé lucerny.

2. den:
Po většinu času budeme mít během chůze před očima jen oranžovou 
kůru borovic, zelené jehličí, hnědou zem a modré nebe. Zpod příkro-
vu lesa vyjdeme až na konci dne, během kterého budeme trénovat 
vědomou možnost volby své reakce na to, co se kolem nás (a taky v 

3. den:
Část dne strávíme lehkou prací, pro odpočinek od chůze i jako po-
děkování za možnost noclehu, během které bude naše přemýšlení víc 
a víc směřovat k odhalení a formulování osobního, životního poslání. 
Pomocí množství otázek připravíme prostor pro večerní a noční bytí o 
samotě – jen se svou lucernou.

4. den:
Další ráno se opět všichni shledáme, abychom hodovali: nejen v do-
slovné rovině (na společné snídani), ale i mentálně – sdílením nabytých 
myšlenek o životním poslání. Pak se skrz krásnou přírodu opět vydáme 
dál na cestu. Poslední společný večer načneme přemýšlením o život-
ních prioritách a pojmenujeme si věci, co jsou naléhavé a důležité. Při 
posledním zakončení dne následně dokončíme svá skleněná umělecká 
díla. Zbytek noci už bude patřit veselí ve skupině, kytaře a zpěvu.

nás) děje. Večer, opět u ohně, společně posdílíme své životní příběhy 
a každý (se vzájemnou pomocí) vydefinujeme, jak chceme pracovat na 
důležitých vztazích v našich životech.

5. den:
Čtvrté probuzení je naše poslední na této expedici. Užijeme si jej tedy 
ještě společně při dobré snídani, po které si necháme prostor pro de-
finování prvních kroků, naplňujících zformulované poslání a směřujících 
k našim prioritám. A tedy vedoucí k větší spokojenosti s životní cestou 
každého z nás. Po zpětné vazbě a rozloučení už dojde na vykročení 
zvoleným směrem.
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