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A kecskeméti Dán Kulturális Intézetben kiállításra kerülő munkáink 2007-ben Dániában, a rørvigi 
népfőiskola 4 hónapos kurzusán készültek. Ottlétünk, mindhármunk számára nagyon gyümölcsöző 
volt, sok tanulsággal és bőséges inspirációval járt. Ezért is szeretnénk tapasztalatainkat megosz-
tani másokkal, de előtte néhány szóban bemutatnám a dán népfőiskolák oktatási rendszerének 
sajátosságait, szemléletét és céljait.

A dán népfőiskolák a skandináv kulturális hagyományban egyedülállóak. Ez egyfajta népszerű 
egyetemi hálózat, amely nagy fontosságot tulajdonít a holisztikus nevelésnek, növelve a tudást 
a test és szellem alapvető kapcsolatáról, a muzikalitásról, az elmélkedésről és kreativitásról, az 
elkötelezettségről, a humorérzékről és a személyes bátorságról - hogy csak néhány jellemző ösz-
szetevőt kiemeljünk. Arra nevelik az embereket, hogy tudatossá váljanak a saját életükről, elkép-
zeléseikről, lelki folyamataikról, hogy a társadalom demokratikus beállítottságú tagjaivá váljanak.  

A népfőiskola olyan, mint egy kis közösség, ahol a tanulók a nap 24 órájában együtt van-
nak a hét minden napján. Együtt tanulnak, esznek, és órákra járnak. A mindennapi tanítás után 
különböző szabadidős tevékenységet választhatnak: műhelyek, könyvtár, műtermek, zeneszoba, 
sportolási lehetőségek és számítógépek állnak rendelkezésükre. 

17 és fél éves korától bárki részt vehet a népfőiskolák tanfolyamain, melyek időtartama 2 és 9 
hónap között váltakoznak és ez az időszak, tekinthető más típusú oktatások és munkavállalások 
kiegészítésének is. 

Ma 87 népfőiskola létezik Dániában, mindegyiknek önálló arculata és programja van, abban 
egységesek, hogy segítik fejleszteni az általános nevelési színvonalat. Tevékenységük ma már 
elismert kiegészítője a jelenlegi oktatási rendszernek. Köszönhetően az élőszónak és a minden 
egyén egyedülállóságába vetett hitnek, a résztvevők közül sokan újra feltöltődnek oly módon, hogy 
soha többé nem merülnek le. Ez az életre való feltöltődés a népfőiskolák lényege.

A rørvigi Tudatfejlesztő Népfőiskola, ahol mi jártunk, gyönyörű üdülőhelyen található, tó és erdő 
közvetlen közelében, rálátással az óceánra, mely ideális keretet teremt az emberi természet elmé-
lyültebb tanulmányozására, megtapasztalására, az elme és test számára tökéletesebb egészség, 
nagyobb kreativitás és növekvő életöröm megtalálására. 

Ennek a népfőiskolának a programja az emberi tudatosság teljes tartományának mélyreható 
megvalósítására és közvetlen tapasztalására épül, nem a könyvekben található tudásra. Az alap-
vető bölcsesség szintjének megelevenítéséről van szó, minden energia forrásáról, a tudatunk 
legmélyén rejlő éberségről. Ez a tapasztalás sokkal inkább a Lét tudásának megértése, mint a 
tudás birtoklása, amely a tudás megszerzésének korábban szokásos módja volt. A Lét tudása azt 
jelenti, hogy spontán módon élünk a testünk minden sejtjét átjáró magasabb energiaszinten, mely 
lehetővé teszi a magasabb tudatállapotok megélését. 
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