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Retki hämäläiseen pimeyteen ja hiljaisuuteen
Oletko koskaan miettinyt,
onko pimeässä oikeasti
pimeää? Onko täydellinen
pimeys vain sisä- ja katuvalaistuksen aiheuttama
illuusio? Pimeys on monelle
vierasta - satelliittikuvien
perusteella on laskettu, että
vain 17 prosenttia maapallon
väestöstä näkee asuinpaikaltaan valosaasteettoman
tähtitaivaan. Iloranta kuuluu
tähän vähemmistöön!
Pimeässä retkeily tarjoaa kuitenkin
upeita elämyksiä ja kehittää myös
mielenhallintaa, sillä suurin osa pimeän möröistä asuu sinun omassa
päässäsi. Tule Ilorannan retkelle
pimeään ja haasta aistisi!

Retki alkaa hyvin konkreettisella pimeänäkötestillä. Elämysohjaajamme johdattaa
teidät valottomaan tilaan, jossa on erilaisia
ja -värisiä esineitä. Silmän hieman tottuessa, alat hahmottamaan pimeyden keskellä
asioita. Ohjaaja kertoo ajan kulun ja sen
mitä silmässä silloin tapahtuu. Näetkö
mitään minuutin jälkeen? Entä viiden minuutin jälkeen? Kun maksimi on saavutettu,
syttyy valot. Mitä kaikkea tilassa onkaan ja
mitä sinä näit? Koe voidaan toistaa uudelleen nyt kun tiedät mitä katsoa – näetkö
nyt paremmin tai nopeammin?
Ryhmä siirtyy tilasta raikkaaseen,
puhtaaseen ulkoilmaan ja on metsäretken
vuoro. Elämysohjaaja johdattaa teidät metsään, jossa jokainen vuorollaan saa kävellä
pienen matkan ihan yksin täysin pimeässä.
Pimeässä metsässä muutkin aistit herkistyvät, suuntavaisto kertoo sinulle pimeässäkin mihin suuntaan sinun tulisi kulkea.
Kuuloaisti herkistyy, rasahdukset, joita
päivällä ei kuulu kuulostavat nyt rysähdyksiltä. Laavulta leijailevan savun tuoksukin

tuntuu voimakkaampana. Tuntoaistisi herkistyy myös, kuulostele miltä tuuli tuntuu
kasvoillasi tai mahdollisesti jopa kostea
sade. Pimeydessä nautitaan myös opastetusti hetki hiljaisuudesta, pysähdytään ja
kuunnellaan mitä kuulemme.
Retki päättyy laavulle, jossa nuotion
loisteessa nautiskellaan nokipannukahvit
ja tikkupullat, sekä jaetaan kokemuksia ja
tarinoita pimeydestä ja hiljaisuudesta.
Retki kestää kaikkineen n. 1½tuntia
riippuen ryhmän koosta.
Pimeäohjelma on kokonaisuutena turvallinen. Käveltävä metsäreitti (n. 1 km) on
helppokulkuinen ja eksymisen mahdollisuutta ei ole. Metsissämme ei ole vaarallisia petoelämiä. Pukeudu sään mukaisiin
varusteisiin. Retkeen on
mahdollisuus yhdistää majoitus
miljardin tähden hotellissa
– riippumatossa!
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