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Stredisko na Medzi
Sebestačné hospodárstvo
Záhrady a terasy: Gazdovstvo Na Medzi

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou

Ovce: Jogurty sú najlepšie z kozo-ovčieho, alebo čisto ovčieho mlieka. Na

tento účel, ale hlavne na vlnu je tu aj malé stádočko zušľachtených valašiek so
slušnou dojivosťou.

je v podstatnej miere sebestačné. Potravinové
zdroje pozostávajú z pestovania zeleniny, ovocia,
ovocných kríkov, samorodného viniča, strukovín,
dávnych druhov obilnín a iných plodov. Hospodársky
využiteľné plochy sa rozrástli o ďalšie záhrady
a stupňovité terasy postavené aj na strmých svahoch, zúrodnené prírodným
hnojením a prikrývaním. Medzi najdôležitejšie plodiny patrí tu vypestovaný
druh tekvice-pečiarky.

Kone: Chov koní tu bol pôvodne núdzový – bolo tu niekoľko zachránených

Chov kôz: Pätnásť rokov chovu kôz tu smerovalo k vyšľachteniu Karpatskej

na medzi buď v tu
vyrobených úľoch vysoko aj
nízkonadstavkových, ale aj
v rázovitých dutých pňoch.
Žiarislav stavia nadstavkové
úle z dutých pňov, zväčša
s rámikmi, niektoré len
s trámikmi. Včelám tu
odstáva na zimu slušná časť
medových zásob. Okrem
medonosných včiel je tu
aj množstvo druhov včiel
divých.

kozy slovenskej. Plemeno sa vyznačuje prírodným sfarbením od odtieňov
hnedej po šedastú, „kamzíčimi pruhmi“ na tvári, prirodzenou rohovitosťou
(sú aj bezrohé línie), riadne postavenými ušami, slušnou dojivosťou, vhodným
tvarom strukov na ručné dojenie a hlavne dobrou odolnosťou a telesnou
zdatnosťou, čím sa líši toto naše plemeno od niektorých exotických, menej
odolných plemien. Tak, ako aj ovce a kone, aj kozy sú chované navoľno,
na lesných pasienkoch obklopených horami. Malé kozlence s matkami sú
spočiatku chránené v hektárovej ohrade. Kozy sú tu hlavne na mlieko, ktoré
tu„necítiť“. Stajne
sú vysypané lístím.
Na Medzi vyrábajú
z neho skvelé syry,
vrátane zrejúcich,
nakladaných,
voskovaných,
nátierok, bryndze
a jogurtu. Každoročne
odtiaľto putujú kozy
– dojky, ale aj capy
a mláďatá do rôznych
prírodných chovov.

– skazených, alebo týraných koní, ktoré boli Na Medzi na ozdravnom pobyte.
Po duševnom a telesnom zotavení putovali do iných chovov. Dnes sú tu dve
kobyly miernej povahy.

Psy:

Kozy a ovce vo voľnom chove tu pred dravcami všetkých druhov strážia
pastierske psy, hlavne z rodu slovenského čuvača.

Chov včiel: Včely sú

Príroda: Na Medzi sú všetky, tu možné, biotopy:

Lesy, lúky, pasienky,
lesopasienky, skalnaté svahy, krovinaté stráne i malé mokrade. Pestrosť
rastlín a živočíchov, vrátane chránených druhov. Rastú tu takmer všetky druhy
stromov, mladé aj staršie lesy sa obnovujú smerom k pestrosti. Rastú tu
vzácne druhy orchideí, salamandre, modlivky, roháče a iné živočíchy viazané
na čisté životné prostredie a prírodné pasenie a kosenie bez strojového
mulčovania lúk. Nijaké chemické postreky a nijaké chemické hnojenie.
Zvieratá sú v rámci možností ošetrované prírodnejšími prostriedkami.
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Stredisko na Medzi
Zručnosti a remeslá
V stredisku Na Medzi domáci aj hostia
pestujú rôzne zručnosti. K najobľúbenejším
patrí výroba píšťal a fujár, bubnov dobov,
pracuje sa tu aj na korýtkových husliach
a iných hudobných nástrojov.
Domáci a aj niektorí hostia chodia oblečení
v tu šitých odevoch. Krpce, opasky,
náramnice, všakovaké puzdrá, kapsy
a dokonca i plecniaky, to všetko tu vedia
pripraviť ručne a aj sa to tu využíva. Misky,
lyžice a iné denné predmety tu tiež vyrábajú
z tu rastúcich drevín.
Prístrešky, pivnice, kováčska vyhňa, koliba, či
stajňa, to všetko tu stavajú, alebo opravujú
svojpomocne.

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou
A samozrejme aj včelie úle, lavice, police a iné potrebnosti.
V stredisku Na Medzi majú dve možnosti prežitia – s elektrikou i bez elektriky.
A tak podľa okolností – buď pracujú s drevom tak, že si tu narežú gátrom
i dosky, alebo schytia sekery-bradatice a píly bruchatky.
Neznámou tu nie je ani výroba šindľov, či stavba polozemnice.
Vedia si tu vypracovať kožku, vykresať oheň, či ho vyhnietiť lukom, zostrojiť
luky a šípy, ukuť nôž.
Z ostrihanej a opratej vlny utkať gubaňu, alebo ju splstiť.
V „pecovom kúte“ stojí vedľa pece na pečenie chleba i pec na vypaľovanie
keramiky.
Kosenie a sušenie trávy, ošetrovanie zvierat a iné veci sa tu dejú s úplnou
samozrejmosťou.

Spojenie: Rodný kruh o.z. - Vedomecké stredisko Na Medzi,
Kokavka 14, Kokava nad Rimavicou, 98505
www.rodnacesta.sk, www.ved.sk,
diva@ved.sk, 0907 740 868, 0908 312 957
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Stredisko na Medzi
Vedomecké vzdelávanie
Vedomecké vzdelávanie celostné vzdelávanie, ktoré vychádza zo samotnej
prírody, z jej poznávania a z poznávania jej podstaty. Aj človek je tvor prírodný
a preto rozvíjame vzdelanie v stave ľudskej prirodzenosti. Vedomé vzdelávanie je
prirodzeným zušľachťovaním.
Už deti sa prirodzene vzdelávajú a zušľachťujú - hrou. Hybnosťou hry je príbeh.
Učiteľ je sprievodcom, pomocníkom dieťaťa. Tvaruje a pripravuje podmienky na
vývoj dieťaťa. V dospelejšom veku sa vzdelávanie nekončí. Je to neustály, plynulý
pochod, smerujúci k stavu bytostného naplnenia a súladu. Súlad jednotlivcov je
predpokladom na súlad spoločnosti. Vytvárame podmienky pre súlad jednotlivca
so spočnosťou. Príroda je spoločenský celok bytostí. Osamostatnenie človeka od
prírody v skutočnosti nie je možné, je to len umelá a zavádzajúca predstava. Súlad
človeka s prírodou je podstatnou črtou vedomeckého vzdelávania. V takomto súlade
môže byť človek skutočne šťastný.
Každý človek má určité danosti, sklony. Vytvárame podmienky na uplatnenie jeho
prirodzeného nadania a na zušľachtenie tohto nadania. To, čo človeku práve nejde,
snažíme sa podať zaujímavo a vylepšiť podmienky na to, aby danú vec lepšie
pochopil a zvládal.
Vo vedomeckom vzdelávaní sa teda učíme chápať (ľudský) vývoj v jeho vývojových
stupňoch a nájsť zmysluplné súvislosti s dnešným životom. Pretože tieto poznatky
môžeme využiť dnes.

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou
Učitelia vo vedomeckom vzdelávaní tvorivo narábajú
dvoma postupmi – uvažovaním a nadšením. Vo
vedomeckom vzdelávaní si uvedomujeme, že pamäť
je citová záležitosť. Vedomecké vzdelávanie je
celostné a preto jeho vzorom nie je len priamka, ale
hlavne kruh.
Vedomecké vzdelanie vychádza z poznávania
prírody a vracia nás do stavu prírodného súladu
s prebudeným vedomím. Vedomecké vzdelávanie
je pochod, je to cesta živého a dobrodružného
poznávania.
Škola sa tak stáva radostnejšou. Poznatky sa stávajú
živými. S odchodom zo školy podstatné poznávanie
nekončí, nebledne, ale žije, vyvíja sa ďalej, žiaci ho môžu uplatniť v živote, prináša
svoje plody.
Vedomecké učenie pre dospelých sme doteraz rozvíjali v týchto okruhoch:
- duševno-duchovná veda (osobná i spoločenská)
- mudry 4 živlov (cvičenia a filozoficko-psychologický systém)
- užité vedomectvo
- prírodné liečiteľstvo
- vedomecké divadlo (vedomstvá o obradoch, práca s osobnosťou a spoločenským
súladom)
- duchovné koreňoslovie (slovenská a slovanská duchovná etymológia)
- duchovné dejiny
- životance a divotance (zostavené s použitím prvkov pôvodných tancov a duchovnej
vedy)
- vedomecké kreslenie (s vedomstvami pravzorov a obrazcov)
- dychové a živové (energetické) cvičenia
- čarospevy
- hudobné vyjadrenia a Cesta koncovky
Plánované koncotýždňové vedomecké sústredenia:
• 1.-2.4. r.17 (8.-9.4. r17) • 6.-7.5. r.17 • 10.-11.6. r.17 • 9.-10.9. r.17 • 7.-8.10. r.17 •
3.-4.11. r.17 • 2.-3.12. r.17
viac informácií na: www.rodnacesta.sk, www.ved.sk
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Stredisko na Medzi

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou
Na hudobnej je tiež hra na koncovky a iné píšťalky. Bioógia a zoológia je aj
naživo.
K výučbe patrí práca s prírodnými živlami, vrátane striedania činností
v súlade s ľudskou dušou a detskou prirodzenosťou. Pri výučbe je bežný
priateľský a vedomý prístup ku dieťaťu. Súčasťou vzdelávania je aj
opatrovanie detskej hriadky a pestovanie zručností.

Prírodná škola NA MEDZI - pre deti
Doterajšie letné vzdelávanie detí a dospelých v stredisku Na Medzi má
v roku 2017 novinku: Prírodnú školu pre deti – zatiaľ s oficiálne domácim
vzdelávaním, ktorá môže súčasne pôsobiť ako doplnková škola aj pre deti
s iným, ako domácim vzdelávaním, hlavne v letných mesiacoch.
Čím sa vyznačuje Prírodná škola Na Medzi?

Samozrejme, že nechýbajú ani vedomecké detské hry. Predmety sa vyučujú
zokruhovaným spôsobom, sú teda navzájom prepojené v súvislostiach
a spolu vytvárajú súvislý a pochopiteľný celok. Prepájajú sa aj učivá rôznych
ročníkov, takže dieťa sa stretáva náznakovo, či podľa potreby a schopností
aj výraznejšie aj s látkou z vyšších ročníkov, čo ho zvýhodňuje aj pri ďalšej
výučbe mimo Prírodnej školy Na Medzi.
Výučba prebieha v živých vlnách v súlade s prirodzenosťou živodráh centrálnej nervovej sústavy.
Dôležitými prvkami vo vedomeckom vzdelávaní sú hry, obrazy a príbehy.

Mnohé vzdelávacie smery sa skutočne odohrávajú v prírode. V čistej. Deti sa
učia spočiatku spôsobom jednotriedky rozdelené do družstiev.
Vo vyučovaní je mnoho prvkov z pôvodnej prírodnej kultúry. Na telesnej
výchove je aj rozcvička so životancami - ľudovými tancami zo slovenských
horských oblastí. Do
pohybovej kultúry
sú začlenené aj
hravé divadelné
prvky smerujúce
k sebavyjadreniu.
Na výtvarnej náuke je
zahrnuté aj kreslenie
pravzorov a ich význam.

Spojenie: Rodný kruh o.z. Vedomecké stredisko Na Medzi,
Kokavka 14, Kokava nad Rimavicou, 98505
www.rodnacesta.sk, www.ved.sk, diva@ved.sk,
0907 740 868, 0908 312 957
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Štúdio Rodná cesta
Slúži na:
– nahrávanie hovoreného slova redakcie Rodná cesta – reťazcov, ako Rodná
cesta a Gazdovská obroda, a to v stredisku Na Medzi
– nahrávanie na prednáškach a besedách nahratých naživo v spriaznených
čajovniach a iných stanoviskách
– nahrávanie novodrevnej hudby
– výrobu vzdelávacích pomôcok pre dospelých i pre deti
– spracovanie nahrávok a vidov pre účely nášho rozhlasu a rozvidu
Niektoré veci – hlavne nahrávaciu a ďalšiu techniku sme už v rámci možností
zakúpili. Priestory zabezpečujeme svojpomocne, ale je však ešte dosť vecí,
ktoré potrebujeme dokúpiť, ako –
ďalšie nahrávacie mikrofóny a iné
potrebné pomôcky. Rozhodli sme sa
pre techniku akosti profesionálneho
stredu, keďže vytvárame veci
trvalejšej hodnoty, ktoré by mali
mať aj zodpovedajúcu technickú
úroveň.
Kto nás chce podporiť, tuto je naše
spojenie: o.z. Rodný kruh,
Kokavka 14, 985 05 Kokava nad
Rimavicou
tel. 0907 740 868, 0908 312 957
e-mail: diva@ved.sk
účet: Rodný kruh, Sl. sp.
SK 10 0900 0000 0003 4303 0332
BIC: GIBASKBX

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou

Vydavateľstvo
Z doterajšej vydavateľskej činnosti:
Hudba - Žiarislav:
- Pri prastarom dube (2010)
- Tá sila je v nás (2009)
- Človek horám - singel, samizdat (2008)
- Pradoby - samizdat (2007)
- Z vrchárskeho raja (2006)
- Putovali Hudci - ŽS a Bytosti (2005) - živák, Wales.
- Vianočné piesne (2004)
- Ó Lada Lada (2004)
- Bytosti hore - ŽS a Bytosti (2002, obnovenie 2006)
- Perúnovo drevo (2000)
- Liečivé piesne (1999)
- Divopiesne (1999)
- Znovuzrodenie (1998)

Knihy a časopis - Žiarislav:
- Čaro prírody – Žiarislav: rozšírené a upravené vydanie (2016 podľa 1999)
- Návrat Slovenov v duchu a slove – rozšírené vydanie... (2014 podľa 1997)
- Piesňoslová (2008)
- Čaro štyroch živlov (1998)
- Časopis Rodná cesta
CHYSTÁME: „NA VRCHÁRSKOM CHODNÍKU“ - ŽIARISLAV - Nová kniha - plná príbehov,
ktoré sa stali. O odchode z mesta a usadení sa v lesnej samote. O tom, ako aj na samote
ožila spoločnosť. O osudoch zvierat, o živote, o smrti a o prežití. O rokoch pustovníčenia a
vedomeckom chodníku. O tom, ako sa „román“ zmenil na „slován“. O hľadaní a nachádzaní
duchovnej podstaty.
CHYSTÁME ĎALEJ: nahrávku - CD „Hraj, hudbička“, Žiarislavovu knihu o
vedomeckom vzdelávaní a Knihu o vyladenej spoločnosti.

Podporte vydanie: účet: Rodný kruh, Sl. sp. SK 10 0900 0000 0003 4303 0332

Vedomecké vzdelávanie – Sebestačné hospodárstvo – Prírodná škola – Redakcia Rodná cesta
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Letná škola - Tábory

VEDOMECKÉ UČENIE A ZRUČNOSŤ 1. - 9. 7.17
- pre dospelých a stredné a staršie deti

Duševná odolnosť v 4 živloch,
schopnosť učenia v 4 živloch,
Slovenské koreňoslovie - slovenský
jazyk s vedomím použitím ,
Zvukový pravopis - prečo nepíšeme
jery a prečo máme ypsilon , tepanie
veršov, význam čísel a počty
Učenie rozvahou a nadšením, maľba
pravzorov aj na plátno,
Prepojenie vedomia s umením, citu
s umom (hudba - kreslenie - dejiny
- duševeda - pamäť) Vytváranie
pracovných skupín, Stavanie
prístrešku
Detské hry a ranné cvičenia s divotancami a prvkami sebaobrany
Príprava osobnej výbavy na vedomeckú púť (odev, krpce, opasok, nôž, vak)
Zručnosť - príprava osobnej výbavy na púť - odev, krpce a opasok, výroba noža, iné
veci
Zapaľovanie ohňa a očistné vydymovanie

REMESELNO-GAZDOVSKÝ tábor 9. - 16.7.17
- pre dospelých a staršie deti

Práca s kovom: Kutie noža, ocieľky, sekery bradatice, spony na odev
Práca s hlinou: výroba hrnčekov, dobovej
keramiky, hlinenej hrkálky, misky na
vydymovanie, vypaľovanie v keramickej peci
Práca s drevom: výroba píšťaly, fujarky,
staroslovanského bubna, lyžice, misky
Prežitie: Kresanie ohňa, varenie a pečenie
v prírode, Stavanie chlebovej pece, zdravoveda
prírodného prežitia
Salašníctvo: Všeličo okolo kôz a oviec - dojenie,
robenie syra, bryndze, žinčice, oštiepkov.
Strihanie ovce a spracovanie vlny - pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske
techniky
Odevy: Šitie slovanských odevov – košele, gety, šaty...a základné zdobenie
(vyšívanie), tkanie gubane na jednoduchom tkáčskom stave
Výrobky z kože - náramnice, opasky, krpce, vypracovanie kožky bez chémie

v Stolických vrchoch nad Kokavou nad Rimavicou

DETSKÁ LETNÁ ŠKOLA 29. - 5. 8.17
- pre deti a dorastajúce bytosti (odporúčaný vek od 9

do 17 rokov)
• Hra na hudobné nástroje, ako sú píšťalky koncovky,
bubny-doby a hrkálky a jednoduché nástroje si aj vyrobíme • Užitá matematika - počty hrou• Šitie puzdra na
niečo alebo kapsu cez rameno a vyšitie alebo maľovanie pravzorov s vysvetlením a kto bude chcieť, môže si
vyzdobiť aj slovanské šaty alebo košeľu • výroba lukov
a šípov a cvičenie streľby, vyrobíme si aj masky a prírodný odev • Hry na slovensné

druhy, O tajomstvách slovenčiny, Branná hra - prepad Avarov, Nočná hra na svetlušky, Jednoduché kovanie, • hlinené misky, bábiky z ovčej vlny, drevené lyžice,... • Upečieme si placky a upražíme slovanské pražmo na pahrebe• Budeme poznávať okolitú
prírodu - bylinky, stromy, zvieratá • Budeme si hrať, spievať, tancovať, cvičiť 4 živly
a rozjímať v prírode • Skúsime kresliť a maľovať voľne i podľa pravzorov - na papier
a na drevo, na plátno • Poznáme ako sa žije s domácimi zvieratami - ako sa doja kozy,
ako sa privolávajú ovce, ako sa češe kôň • Urobíme poznávaciu výpravu do okolitých
Veporských hor a budeme sa kúpať v horskom potoku • Čaká nás aj veľa prírodných

hier, slávností a ďalších dobrodružstiev.

VEDOMECKÝ TÁBOR 6. - 13.8.17
- pre dospelých

Oslobodenie z civilizačných namotávok, očistný obrad s ohňom a vodou, o uchopení
vlastnej cesty,
Žiarislavova NÁUKA O SNOCH a o prepojení vedomia s podvedomím - osobného
ducha s dušou.
O vôli duchaplného prežitia a o pestovaní vedomeckej
spoločnosti. Od vzor
Užité vedomectvo a prírodné liečiteľstvo : Príprava bylinných
olejov a tinktúr, príprava na púť v horách, ríprava byliniek a
misiek na očistné vydymovanie, obrady Cesty koncovky,
4 živly: Cvičenie i užité učenie 4 živlov vo vzťahoch a
liečiteľstve, mudry 4 živlov
Novodrevné vedomstvá, umenie Rajany, cvičenie divotancov,
vedomecké kreslenie...
zmeny možné

VATRA - novodrevný hudobný horský festival - 5.8.17
hudba - živý oheň - prednášky - divotance - čarovný odvar - trh remesiel - výstava

Prihlášky a ďalšie informácie nájdete na www.ved.sk, www.rodnacesta.sk

