
1



2



Večna modrost

zdravljenja

Študijski krožek
Jesen-zima 2021

3



Izvaja
Gozdna šola Hosta

https://solahosta.com/   

Pokrovitelji
Andragoški center Slovenije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Občina Vrhnika

Založilo Društvo Hosta December 2021
Brezplačno neformalno izobraževanje

4

https://solahosta.com/


Spremna beseda

Zdravje je naravno! Je življenjska danost, do katere nam ne bi bilo treba
šele prihajati. Zdravje je trdoživo kot vsaka druga Živa stvar, velika in
vztrajna volja v nasprotnem je potrebna, da ga spodkoplje. Bolnost smo
si  stežka prigarali,  tisoče let  smo jo vzgajali,  nadgrajevali  in  prišli  do
filigransko izpopolnjenega obolevanja.

Sem smo prišli po izkušnjo Resnice¹; kdo smo. Pozabili smo se v celoti in
v enaki meri izgubili Zdravost. Smo bitja svetlobe, ki se postimo edine
hrane, ki nam ohranja Sijaj; Ljubezni in njenega čudovitega ustvarjanja.
Zatajili smo jo. Zatajili smo se v poslanstvo bitij, ustvarjenih po podobi
Stvaritelja.

Morda bi bil ta uvod dovolj? Ljubiti moramo! Ljubiti Življenje Duše, ni
druge poti  do Zdravosti  kot ta, da zaživimo lastno naravnost ljubečih
ustvarjalcev,  da  čutimo  so-bitja,  da  služimo  drug  drugemu,  da  nas
bolečina drugega gane.

Tako zatavani smo podobni izgubljencem sredi pragozda. Nosimo težke
nahrbtnike polne znanja, napotili, metod, veščin..., s katerimi upamo, se
v  nepreglednem  gozdu  lahko  orientiramo,  da  ne  opazimo,  da  je  ta
nahrbtnik z nami zato, da nas utrudi,  vleče dol  in obremenjuje našo
lastno čilost, ki bi se pojavila nemudoma, ko bi nahrbtnik odložili. 

Zmedeni, izgubljeni in vse šibkejši še vedno iščemo Darilo Življenja, s
katerim Smo ves čas. Pa vendar obstaja pot iz peklenske zanke, ki jo
uzrejo pogumni v srčnosti in čisti v duhu. Pot skozi pragozd nam je že
uhojena! Ne od znanosti in človeškega raziskovanja, ta gozd raje poseka
in ga nadomesti s monokulturnimi plantažami dobičkonosnih rastlin. Pot
nam  je  uhodil  Prvi  Budni.  Ničesar  ni  potrebno  izumljati,  ničesar  si
izmišljevati. Pot lastnih spoznanj smo si izbrali po nepotrebnem, ali pač v
poduk, česa ne potrebujemo. 
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Nekaj dni gozdne samote, ki  jo naravnamo na osebno razjasnitev, bi
morala z lahkoto prepoznati,  da je iskanje naučeno, da je nevednost
vzgajana, da je bolnost premišljeno netivo družbenega 'napredka'.  

Čista misel je Zdrava! Ni večje znanosti od te! Čista misel je neogrožena.
V  vsem  prepoznava  odsev  lastne  Čistosti  in  Popolnosti.  Ogroženost
strahu raste iz onesnaženega okolja, v katerem je polno 'pridobitev', za
katere se bojite in  zaradi česar se pustite gnati v nikoli dospelo furijo. Ni
Čistosti, v kateri je neustrašnost edino znano doživetje, ni Suverenosti,
ki ji  Čistost nudi kristalno jasen pogled, ni Tišine, iz katere bi zaznali
utripe srca. 

Tudi v tej  zapletenosti  nam je pomagano s telesi,  ki  jih neresničnost
naših  dognanj,  ne  prevara.  Zares  natančno  zrcalijo  madeže,  ki  jih
uresničujemo in ne vemo, da so madeži, pogosto niti takrat, ko je že
precej hudo. Še vedno segamo v nahrbtnik in izvlekamo to in ono, vse
dotlej  ne  omagamo.  Katerega  vendarle  spravi  na  kolena,  da  v
onemoglosti odvrže nahrbtnik in prvikrat zares obmiruje.

Kako  veličasten  trenutek  v  vašem  razvoju,  ki  ga  trudno  oko  zlahka
spregleda.  To  je  novo  rojstvo,  čeprav  umirate....  in  ravno  zato,  ker
umirate v vsem zlaganem, zamaskiranem in nelastnem. Zdaj vidite, da
ste svojo naravno Ljubezen, ki Ste, pokopali pod nečem, kar je v vas
vdrlo od zunaj. Kako čudovito občutje sredi popolne nemoči! Zdaj vas
prvi utrip srčnosti napolni z močjo, ki je še ne poznate, hrepenite po
razdajanju ljubezni, po streženju njej, ki vas je oživela. 

Vse  zmorete  odpustiti  in  goreče  zaživeli  srčnost  Duše,  ki  je  v  tem
trenutku postala instinktivna gesta preživetja. Zdaj vidite, da ste imeli
vse pri svoji bolnosti vi in samo vi imate vse pri svoji zdravosti. Zdaj
vidite past znanja, v katero ste se ujeli, hotelo vas je speljati stran od
lastne Moči.  To je  smisel  človeškega znanja.  Tu je  zato,  da  ustvarja
ustrezen pritisk in vas izstreli v spominjanje samih sebe. 

Ni drugega Smisla našega časa na Zemlji 
kot je Spominjanje ljubeče naravnosti.
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Vse, kar se vam zgodi,  služi  le temu Smislu.  Vabljeni  na to čudovito
očiščevanje,  iz  katerega  boste  izšli  kot  novorojeni,  ki  se  ponovno
spomnijo  Sebe.  Spominjajte  se,  da  je  Zdravost  notranja  čistost,
osvobojena  mrtvega  znanja,  odvisnišlih  navad,  ozkih  prepričanj,
industrijske  hrane,  plitkih  odnosov,  travmatičnih  spominov,  temnih
čustev,  mehanskega  ritma  vsakdana,  kulturnih  mem,  ki  so  nastali  iz
ločenega uma. 

Vsi  smo  podružbljeni  in  bolj  ali  manj  bolni,  dokler  se  zavestno  ne
odločimo za naravnost. Spoznali bomo, da je obolevanje obnašanje iz
nizke zavesti, ki ne potrebuje svetlobe Zavedanja in Volje, uresničuje se
brez naše volje, dovolj je, da privolimo vanje zaradi udobja ali lenobe.
Zdravost je izbira visoke Zavesti, ki potrebuje vašo Voljo in Zavedanje. 

Resničen  izziv,  ne  zaradi  težavnosti  podviga,  temveč  zaradi  lahkosti
samodejnega nizkega obnašanja, za katerega se zdi, da je tam sam-po-
sebi.  Navadili  smo  se  delovati  znotraj  nujnosti,  ki  nam  jih  narekuje
zunanja avtoriteta, za zaustavitev, ki bi nam dala dovolj Moči za preboj
zanke, pa nam zmanjka 'časa'. 

To je strašna zanka, s katere izstopijo Ljubimci Življenja, ki ne morejo
privoliti v zlagano za nobeno ceno. Zlagano jih odbija. Čeprav je videti,
da druge 'naravno' privlači, je nelastno bivanje vsakomur tuje. 

Kadar v stanovanju znancev vidite, kako dvigujejo kolena, da prestopajo
čez stvari, ki se valjajo po tleh, lahko veste, da z notranjim čiščenjem še
odlašajo. Verjetno jim še ni dovolj hudo. Red v vašem bivalnem okolju je
odblesk notranje Čistosti, in velja obratno. Tudi ljudje kot kolektiv smo
do roba in čez napolnjeni z nekoristno kramo, pod katero se šibijo naša
kolena in dušijo naše Duše. 

Ko se enkrat prebijete čez steklen strop tega, kar si mislite o čemerkoli,
spregledate. Poglejte v svoje Življenje, kakšen red ali nered mu vlada,
koliko ritmičnosti je v njem, so vaši odnos resnični, kakšno je vaše telo,
kako se gibate, kakšen je vaš glas in drža... . Če ste se zanemarjali, vas
uvid lahko pretrese in  dobro je  tako. Šele na ruševinah boste znova
vstali.
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To je zadnja knjiga letošnje trilogije krožkov. Prva
knjiga Zgodba in pesem gozda vas drami k opustitvi
nesmiselnega in vsega, kar vas že zapušča. Daljša
in  redna  gozdna  zadrževanja  zvabijo  dušo  k
ubranosti  z  gozdno  odmaknjenostjo  od  sveta.
Morda  se  spomnite,  da  je  Resničnost  vašega
Življenja, v celoti v vaših rokah.

Navade naravnega človeka prebujajo ustvarjalnost
Duše v izlivanje nečesa resničnega, kar bi se rado
izpeljalo  iz  vaše najtišje  ure  in  največje  globine.
Nastopil  je  trenutek  vašega  razvoja,  v  katerem
zapustite  vse  tuje  in  znova  vzpostavite  očarljivo
komunikacija s zdravilno srčno ustvarjalnostjo.

Izobraževalni cilj  je spoznati,  kaj je potrebno, da se Zdravje zgodi
samo-od-sebe in v treh mesecih našega druženja zaživeti osvoboditev
od  tega,  kar  nam  tega  ne  dovoli.  To  je  postenje  od  naučenega
obnašanja,  samo-zatajitvenega  razmišljanja  in  govorjenja,  zlaganih
odnosov,  nekoristnih  prostočasnih  početij,  tavanja  brez  Žarišča,
nediscipliniranosti pri osebni negi in prehranjevanju, družbenega ritma in
drugega.

Akcijski cilj  je ta knjižica, ki so jo udeleženci s svojim pristopom in
sodelovanjem ustvarili skupaj. 

Mentorica študijskega krožka       
     Marjeta Šumrada
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Rojen s srcem, ki ga boli 
bolj kakor utrip laži.

Um morilca? Duša krotkega?
Čreda brez pastirja, 

je ranljiva igra.
Lahko živim ob praznem ognjišču,

a brez Imena, ne.

O Oče, če je Tvoja roka v plamenih,
ko te lažnivci izzivajo z lažmi,
se Tvoja glava obrača v jezi?

O Kralj vseh Kraljev,
mar čutiš bolečino?
Mar še kaj občutiš?
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Uvod

Recimo, da vam posodim milijon. Vi ga tekom Življenja oplemenitite. Po
nekaj desetletjih pridem k vam na obisk. Me boste veseli? Gotovo me
boste. Postregli me boste kot kraljico in posojenemu milijonu dodali še
enega. Če ste posojilo zabarantali, me boste še veseli? Ne boste! Ko me
boste zagledali, jo boste ucvrli na vrat in na nos. 

Enako je z Življenjem! Če ga polepšate, morda ustvarite celo umetnino,
ga boste z veseljem vrnili, ko pride vaš čas. Sicer se boste ob vračilu
podelali v hlače. Majhnim otrokom, ki nimajo Svobode, je bolj jasno, kaj
je lepo, kot odraslim, ki Svobodo imajo. Se še spomnimo, kako srečni in
lahkotni  smo bili  kot  otroci?  In  kako nezadovoljni  smo danes,  ko  je
večina stvari natanko takih, kot jih hočemo? 

Resnična  Svoboda  je  v  pogumu zaživeti  Mir,  Lepoto  in  Red  Duše,  v
prodoru,  kjer  ji  vse  nasprotuje,  ne  v  lahkem  sledenju  brezsramnim
apetitom. Spomnite se, da Življenje ves čas dela, tudi ta hip pred in za
vašimi očmi! Ne sodite Ga, ne zavračajte Ga, ne zahtevajte ničesar! Ne
bodite cepec, ki se postavi nadenj in ga presoja. Pomirite se s seboj in
vsem, Življenje ima vedno prav. 
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Bolezni ne pridejo iz jasnega. 
Razvijajo se iz majhnih 

vsakodnevnih grehov proti Naravi.

Zalezujte se v njihovem prepuščanju,
ustvarite si živo podobo osvobojenosti,

nato jih pospravite 'na varno'
kot zajce v kletko.
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