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Spremna beseda

Pomislite, kolikokrat vas preveva žalost ob gledanju gozdov, ki se zdijo
kot  v  napoto  idejam  človeka?  Pomislite,  ali  ni  medtem,  ko  ste  bili
žalostni,  kakšno mesto v vas postalo drugačno. Nevarna je samo tista
žalost,  ki  jo  odnesete  med  ljudi,  da  bi  jo  preglasili  in  zavrnili  njen
prerodilni dotik.  

Po  skrivnostnih  poteh  Življenja¹,  sem  se  znašla  na  samotni,  šest-
mesečni preizkušnji v avstralski puščavi. Od tu, od koder zdaj gledam 25
let kasneje, je bila to preobrazba v nekaj, kar nisem pravzaprav nikdar
izgubila, le izživeti nisem znala znotraj sveta, ki sem ga že zgodaj čutila
tuje. 

Kot  bi  me  nevidna  Roka  izpulila  iz  domačega  okolja  kot  drevesno
mladiko in me postavila v popolno osvobojenost velike rdeče puščave,
da  bi  me  obvarovala  podružbljenosti.  Name  so  pritiskala  tiha
pričakovanja, kako bi morala živeti, a vabilo na pot je bilo tako nenadno,
da me je po nekaj dneh, ko sem že stala na robu puščave, peščena
prostranost zdramila v dejstvo, kje sem. 

Rdeča, neprijazna pokrajina, ki je nudila pogled na okroglost Zemlje, ni
vzbujala strahu. Bil je tisti močan občutek samotnosti, iz katerega vedno
prihajajo  le  najbolj  resnične  stvari.  Neskončna  odprtost  prve  noči  je
čezme  poveznila  gost  zvezdni  pajčolan  in  samotnost  še  poglobila.
Preplavljeno z brezmejnostjo, zamaknjeno v čudovitost nebesnih luči in
mladostno ranljivo, me je zajel duh opustele Zemlje tako krčevito, da me
je zvil v dve gubi in potisnil čelo na ostrino tal; kje so drevesa? 

Toliko desetletij kasneje se veselim zore nove Zemlje, ki že prihaja od
ljudi, ki doživljajo bolečino Zemlje, bolečino vseh krotkih in nedolžnih. Ti
imajo  voljo,  iznajdljivost  in  gorečnost,  da  ustvarijo  obzirnejše  poti
našega sobivanja z Življenjem.

Mentorica študijskega krožka    Marjeta Šumrada

5



Kazalo

   Uvod
1 Zgodba gozda......................................................................9

Brezgrajnost
Moč dreves

2 Območje visoke vibracije......................................................15
Gozdni odmik
Ko vas gozd pokliče

3 Dobrohotnost gozda.............................................................19
Prijateljevanje z drevesi
Prava podoba gozda

4 Sodelovanje z gozdom..........................................................25
Gozdni pouk
Gozdna darila

5 Gozdni bonton.....................................................................34
Svetost Življenja
Gozdno obnašanje
Povabilo v gozd

6 Opomba.............................................................................39

6



Uvod

Udeleženci študijskega krožka Zgodba in pesem gozda prihajajo iz vseh
ozadij, starosti in prepričanj, so predstavniki različnih izhodišč, iz katerih
lahko izhaja človek v svojem odnosu do gozdov. Morda je največ, kar
smo si podarili v popotnico nastajanju knjižice na prvem srečanju to, da
smo izključili vse, kar nam o gozdu sporočajo človeški viri in se obrnili
vase in v osebno doživljanje gozda, kot se nam daje sam. 

Neposredno doživljanje je zanesljiv vodnik zaznavanja resničnosti, ki se
v gozdu kaže najbolj čisto. Čeprav se puščava zdi prostor velike čistine,
so energijsko najčistejša območja nekultiviranih gozdov in  pragozdov.
Njihova  moč  na  človekovo  zavest  je  tako  močna,  da  je  nekaj  dni
zadrževanja v čistosti gozda dovolj, da se sesuje, kar smo si zlaganega
zgradili. Dozorevamo za temeljito notranjo čistko in gozdovi nam bodo
pri tem v veliko pomoč.

Vabljeni k potopitvi v ta najbolj skrivnostna bitja na Zemlji, ki s svojim
tihim bivanjem utelešajo vse, kar potrebujemo vedeti. Drevesa zarivajo
korenine globoko pod površje,  krošnjo pa stegujejo visoko v nebo in
nam ljudem s tem nudijo nenadomestljivo povezavo z Modrostjo in Voljo
Življenja. Ljudje, ki so povezani z instinktom Duše in ohranjajo svoje telo
čisto  vsega  nelastnega,  drevesa  še  vedno  uporabljajo  za  podporo
svojemu žaru zavesti.

Drevesa so bila čistim ljudem vedno budne, zgovorne priče pomenljivim
dogodkom v njihovem življenju, kot bi imeli pred seboj najčistejši obraz
Življenja, pred katerim se niso mogla zgoditi nikakršna neskladja; rodili
so  se  pod  drevesi,  se  igrali  na  njih  in  pod  njimi,  se  prvič  poljubili
naslonjeni na drevo in pred drevesom so zaprisegli Ljubezni. Drevesa so
jih sprejela in zdravila človeka, ko so bil v stiski, v izgubi, v žalovanju ali
v  pripravi  na  pomemben dogodek.  Vanje  so se  zatekli  po  navdih  za
življenju koristne rešitve spora ali za izhod iz neugodnega položaja. 
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V drevesih srečate obraz svoje duše.

Če bi se dnevno zatekali v blagodejno kopel gozda in mu dovolili, da vas
napolni s svojim Mirom, bi vam mnoge zapletenosti postale Jasne. Iz
nastale  preprostosti  bi  odpadle  mnoge  izumetničenosti,  ki  ste  si  jih
prisvojili  in  vaše bivanje bi  morda znova zavzelo svojo naravnost,  za
katero se vam ni treba truditi.

Časi niso naklonjeni daljšim zadrževanjem v samoti gozda, a čutiti  je
prebujanje najglobje potrebe po splošni prevetritvi osebnega, ki jo gozd
podpira bolj kot kaj drugega. Vanj se ljudje vse raje zatečejo v ravno
takih ključnih trenutkih,  v kakršnih smo se znašli  zdaj,  po dveh letih
koronskih zamejitev, ki niso nikogar pustile nedotaknjenega. Videti je, da
se  človekova  duša  zganja  pod  pritiski  v  ravno  nasprotno  smer  od
pričakovane in namesto popolne obnemoglosti, začenja smelo razpirati
krila.

Zgodba  in  pesem  gozda  je  prva  v  zbirki  treh  knjig,  ki  smo  jih
udeleženci študijskih krožkov Hoste pripravili jeseni in pozimi 2021. Dela
se  dopolnjujejo,  poglabljajo  in  vabijo  na  pot  osebne  prenove,  skozi
katero  gre  Zemlja  in  vsi  na  njej.  Pričujoča  knjižica  vabi  k
spoprijateljevanju z drevesi, k zatekanju v njihovo tiho prisostvovanje in
k stegovanju naših moči k Soncu, tako kot to delajo drevesa. Vsi znamo
brati drevesa, če le zmoremo pozabiti, kar so nas učili o njih. Gozd je
močna,  nenadomestljiva  podpora  tistemu,  ki  hoče  znova  zaživeti
pristnost in ljubečo ustvarjalnost.

Knjiga Navade naravnega človeka predstavi izhodišče,
iz  katerega izhaja naraven človek, ki  je opravil  vsak
napor,  da  bi  prišel  do  notranje  čistosti  in  jo  tudi
goreče, neustrašno in kar se da bogato živi. Ustvarili si
boste podobo Živega, h kateri  bo instinktivno vleklo
vse vaše bitje.   
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Večna  modrost  zdravljenja vas  vodi  skozi  osebno
čistko in vas podpre v negi najbolj lastnega. Videli
boste  veličastnost  osvobajanja  izpod  nečesa,  kar
vas  je  držalo  v  potajitvi.  Zdravje  je  duhovna
vrednota in posledica odstranitve tujkov v vas, ki
prekrivajo  vašo  samoniklost,  naravno  čilost,  voljo
do Živosti  in  vaše lastne Moči,  vse to,  kar  imate
podarjeno  v  brezhibnosti,  ki  ne  pozna  bolezni,
okvar in pomanjkanja. Podajte se na spominjanje
svoje Zdravosti.

Izobraževalni  cilji  je v gozdu prepoznati  Zaveznika  človekovi  Duši,
njenemu instinktu po Lepem in Zdravem, povabiti k udejanjanju rednega
obiskovanja  gozda,  v  katerem se  očiščujemo tujega,  dovoliti  vzdušju
gozda,  da  nas  prepiše  s  svojo  intenzivno  prisotnostjo  in  nam  vrne
dostojanstvo človeškosti.

Akcijski cilj  je pričujoče delo. Voljne udeležence krožka je povabilo k
začetku preporoda, ki ga duša človeka in duša Zemlje kliče že dolgo.
Ljudje  se  bomo znova  spomnili  svoje  Lepote  ljubečih  ustvarjalcev  in
čutečih  bitij,  ki  ne potrebujejo  šolanja,  da  bi  znala  Živeti,  temveč le
nasičenost z gozdnim zvenom, ki nas bo spomnil samih sebe.
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1.
Oj, ti človek, bodi kot drevo,

ki trdno zasidrano v zemljo, steguje se v nebo.

Oj, ti človek, bodi kot drevo,
prijazno, dostojanstveno.

Dihaj, opazuj, viharjem ne kljubuj,
ampak v ritmu z njimi pluj.       

Oj, ti človek spoznaj, ne sekaj!
Ko ti bo zares hudo, drevo ti prijatelj najboljši bo.
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