
                       

Gozdna šola Hosta 

Poročilo 2021 

Izredne razmere na Zemlji so se nadaljevale tudi v letu 2021 in močno vplivale na delo
društva. Zvrstili  so se trije vali  koronskih omejitev in se šele aprila 2022, ko pišem to
poročilo, sprostile nekatere omejitve. Kljub temu je društvo živelo in delovalo po svojih
najboljših močeh. Delavnic, ki smo jih redno izvajali pred tem obdobjem, sicer nismo imeli,
smo pa z veliko truda in veselja,  izpeljali  tri  brezplačna izobraževanja v sodelovanju z
Andragoškim  centrom in  MIZŠ,  ter  lokalnimi  posamezniki,  vrhniško  občino  in  društvi.
Trajala so 4 mesece od konca poletja do božiča in vsa tri so spisala in oblikovala svojo
knjižico, ki so se nato združile v eno knjigo Feniks vstaja, ki vsebuje preprosto pot rešitve
posameznika, kadar jo uresničuje. Društvo se je iz tega razloga doregistriralo kot založba
in začelo tiskati in tržiti svoje tiskanine. 

V letu 2021 smo začeli s sodelovanjem z vrhniško naravno šolo Libero, ki pride enkrat
tedensko na našo parcelo in skupaj spoznavamo različne teme, se podajamo v zanimive
pogovore o vsem, kar otroke zanima, pohajamo po gozdu, raziskujemo, kar nas obdaja,
spoznavamo dinamiko gozda, življenja in našo lastno.

Društvo še tretje leto zapored sodeluje z rastlinjakom Vidivita in prideluje domače ekološke
in eksotične vrtnine, s katerimi lahko tudi v manjših količinah dosegamo zadovoljiv uspeh.
Nekatere tržne poti  so se prenehale, nastale po so nove, tako ima Vidivita zdaj poleg
šišenske tržnice, tudi kranjsko in vrhniško. 

V letu 2021 ni bilo nobenih gozdnih odmikov, niti sprememb pri najdbi posestva Hoste, na
katerem želimo zaživeti ravnanja, odnose in obnašanja nekoga, ki se je spomnil samega
sebe, svoje ljubezni in ustvarjalne moči. Ker pa zdaj v to smer pelje celoten planet in ne le
ljudi,  temveč tudi vsa živa bitja rastlinskega in živalskega sveta, se zdi,  da se je vizija
Hoste razširila na celotno Zemljo in v celoti preoblikovala prvotno vizijo društva in svoje
dejavnosti. 

Društvo je bilo aktivno v odnosu do javnosti  in redno objavljalo prispevke na različnih
spletnih straneh in tiskanih medijih. Osnovno vodilo pisane besede je ljudem pomagati
razumeti, kaj se dogaja z nami in planetom, kako si pomagamo, da bomo prešli prehod kot
zmagovalci in podobna znanja, ki so ta hip pomembnejša od vsega drugega, saj se na
Zemlji že dolgo bije bitja za človekovo svobodo in dostojanstvo, ki sta nam bila surovo in
zvijačno odvzeta, in ki se zdaj končuje za vse čase. 



                       

Obeti 

Tudi v nadalje in še bolj si bomo prizadevali za širitev znanj, ki osvobajajo in rešujejo v
lažno misel ujete ume, ki ostajajo v strahu in nadvladi od zunanjih sil, ki nimajo dobrih
interesov za nas. Poleg pisane besede želimo začeti tudi z video prispevki, da bi dosegli še
več ljudi in k sodelovanju privabili take duše, ki nam lahko pri tem pomagajo. 

Z  marcem  smo  začeli  z  urjenji,  ki  posameznika  opremijo  z  vsem,  kar  potrebuje,  da
premaga svoj nižji jaz, četudi je to vse, kar je poznal, in stopi na pot dvigovanja osebne
energije, ki ga edina lahko prenese na raven obnašanja višje zavesti. Dnevno se urimo v
širjenju v območja znanja, ki nam do sedaj niso bila dosegljiva ali pomanjkljivo dosegljiva,
ter jih prenašati naprej. Ker je uvid v stanje, iz katerega izhajamo, lahko moteč, naporen,
celo  nedoumljiv,  so  potrebni  ljubeči  in  potrpežljivi  pristopi  pri  osveščanju  in  rahljanju
iluzije, v kateri smo tičali vse življenje. 

Zdaj smo v takem položaju, da se zdi načrtovanje iz starih vzorcev nesmiselno, saj se
rojevajo povsem novi pristopi, nove možnosti in novi temelji splošno človeškega bivanja in
sobivanja  na  Zemlji.  Čas,  v  katerem  smo,  je  tako  močno  posegel  v  mišljenjske  in
vedenjske vzorce vseh nas, da se zdi vsako nadaljevanje starega obnašanja preplitko in
celo zgrešeno. Zdaj je pomembno le to, da zmoremo odpuščati in ljubiti, vse in vsakogar,
brez izjem in brez izgovorov. Vsa naša prizadevanja grejo v to smer, da ljudem ponazorimo
logično pojasnilo, zakaj bi nekdo hotel ljubiti, ne glede ali je edini na planetu, ki to zmore
in zakaj je to edina možna rešitev preživetja v dobi, ki nastaja. 

Osnovne usmeritve: 

Gozdni odmiki skozi vse leto: Spontani ali organizirani, individualni ali skupinski, za otroke
in odrasle. Hosta želi gozdu ponovno vrniti njegovo mističnost in zdravilnost. 

Nočitve: v kontekstu odmika za pomiritev, razjasnitev, ozdravitev... v zemljanki, v kamniti
hiški, v hiški na drevesu, v lesenem ali platnenem šotoru, v jurti, na prostem (ob ognju), v
jami, na seniku, na mreži v krošnji dreves, v viseči krogli, v stekleni kupoli, v piramidi idr. 

Oživitev zrelostnih preizkušenj: za mlade do 12 let, za mladino od 13 do 18 let, za odrasle,
kjer udeleženec občuti veličino življenja in preraste svoj mali jaz. 

Odkritje  novih  obredov  in  navad,  ki  podpirajo  razcvet  človekove  zavesti  kot  splošno
veljavne norme. 

Odkritje novih načinov poučevanja in prebujanja naravne inteligence otrok. 

Odkritje novih načinov sobivanja z naravo in poseganja vanjo z upoštevanjem osnovne
obzirnosti in spoštovanja. 

Brezplačna  izobraževanja  s  študijskimi  krožki  v  sodelovanju  z  Andragoškim  centrom
Slovenije, MIZŠ, lokalnimi skupnostmi in posamezniki. 



                       

Izobraževanja  za  gozdarje  in  lastnike  gozdov  (v  povezavi  s  pristojnimi  službami):  kjer
gospodarski odnos do gozda zamenja srčnost in znanje o občutljivi dinamiki gozda. 

Možnost začasnega in trajnega dela na posestvu Hoste. 

Sodelovanje  s  šolami,  vrtci,  vrtnarijami,  drevesnicami,  ustvarjalnimi  posamezniki  in
združbami, ki upajo živeti ljubezni in veselja. 

Pridobivanje sredstev in donacij novo-nastalega gibanja 'Humanity projects', ki finančna
sredstva prelivajo v podporo srčnim projektom človeštva po celem svetu, katerim skupna
je nesebična pobuda delovanja v dobro ljudi, narave in življenja. 

Predsednica Marjeta Šumrada 

Kraj in datum: 26.4.2022 Vrhnika 


