
                       

Gozdna šola Hosta 

Letno poročilo delovanja društva 2022 

Leto 2022 je bilo za Gozdno šolo Hosta svojevrsten nov začetek, morda enako kot se godi
s  planetom in  vsemi  na  njem.  To,  da  se  dogaja  nekaj  izjemnega,  in  da  se  moramo
spremeniti, sicer nas ne bo, se zaveda vse več ljudi. Ker se je s korona obdobjem na
planetu začela ločitev med naravnim in umetnim, med organsko in umetno inteligenco,
tako se je človeštvo začelo ločevati na dva pola, pri čemer vsak zase izbira, kaj hoče.
Hosta si je tudi v letu 2022 prizadevala informirati ljudi glede tega, kaj se zares dogaja z
nami in Zemljo in kaj nam je storiti, da se na novo rodimo za Življenje. 

Da bi se ljudje preobrazili iz samo-pozabljenja lastnih ustvarjalnih moči in vstopili na pot
odgovornega  samo-vladarstva,  s  tem  pa  se  osvobodili  uničujoče  zunanje  tiranije,  se
moramo spomniti lastne naravnosti in ji dovoliti, da nam narekuje odločitve. Če tega ne
bomo naredili, bo nadzor nad nami prevzela umetna inteligenca in v ta namen do kraja
izropala Zemljo dreves, rudnin in kovin, s katerimi izdeluje svoje naprave.

Po  mnenju  Svetovnega  gospodarskega  foruma  bodo  do  leta  2030  (ameriške)
multinacionalne korporacije, kot so Microsoft, Amazon, Tesla in Google, potrebovale 17-
krat  več  redkih  zemeljskih  mineralov  za  napajanje  pametnih  naprav  med napovedano
"zeleno revolucijo". Predvsem baker je glavna kovina gospodarstva prihodnosti in jo že
imenujejo "novo zlato". Po podatkih Mednarodne agencije za energijo se bo do leta 2040
povpraševanje  po  bakru  za  električno  energijo  več  kot  podvojilo. Na  splošno  se  bo
povpraševanje po kovinah in mineralih po izračunih organizacije do istega časa povečalo za
30-krat. 

To se ne sme zgoditi! 
To bi za človeštvo pomenilo poraz življenjske naravnosti 

in prodaja svobode za mehansko predstavnost, ki ni resnična. 
Hosta ne pristaja na to različico prihodnosti in namerava in soustvarja 

svetlo prihodnost, v kateri ljudje srčnosti vrnemo vladarski položaj 
in se prebudimo v ljubezni, ki ljubi in spoštuje organsko Življenje, 

še povezano z Virom in njegovimi nespremenljivimi življenjskimi zakoni.

Otroci in mladina 
2022 je Hosta organizirala redne gozdne dneve za osnovnošolce, konec leta pa smo se
razširili  tudi  na  dijake,  katerim  nudimo  možnost  od-delanja  obveznih  30  delovnih  ur
prakse,  ki  jo  potrebujejo  za  uspešno  spričevalo.  Otrokom  dajemo  zgled  in  pouk  o
mogočnosti in lepoti narave in naravnega da ni naprave modrejše in učinkovitejše, kot so
naravni organizmi, drevesa in ekosistemi, in da je otrok enako in še bolj mogočen kot vse
naprave skupaj. Negujemo naravno inteligenco otroka, ki jo nosi v sebi in se v naravi in
svobodnem vzdušju izraža sama-po-sebi.  



                       

Velik poudarek dajemo na to, da smo na začetku Nove dobe človeštva, ki bo otrokovega
duha cenil kot svetinjo in jo ne zadušil z neživljenjskim znanjem iz preteklosti in iz knjig,
pač  pa  omogočal  take  pogoje  zadrževanja  otrok  v  naravi  brez  v  naprej  določenega
kurikuluma, ki bo iz otroka potegnil njegovo naravno inteligenco. V zadnjih 20 in več letih
se je po svetu pojavilo mnogo šol, ki niso del uradnega, državnega kurikuluma, nimajo
ocenjevanja in tekmovanj, otroka ne silijo z ničemer, kar se mu upira ter ustvarjajo vzdušje
učeče in samonikle ustvarjalnosti.

V novo izobraževanje bomo vključili veliko samote in tišine, 
v katerih se otrok lahko zlije z okoljem in ga doživlja s telesom in čuti; 

znanja o duhovni tehnologiji, energijska znanja, Zakon Enega, 
pomen duhovne suverenosti, Naravne življenjske zakone in Naravno pravo,

nujnost vladavine srca pri formalnem in neformalnem odločanju, 
razširjeno znanje razumevanja Vesolja, resnična zgodovina človeštva 

in nove poti, ki so nam na voljo in katere bodo ravno otroci 
prvi ubirali... in mnogo drugega.

Odrasli

2022 smo imeli sklop delavnic na temo Uglasitev na novo dobo, ki je nujna za prehod na
novo raven bivanja, na kateri se vse bolj obnašamo kot se obnašajo druga živa bitja. Vsak,
ki mu uspe dvigniti osebno vibracijo, ne more več sodelovati pri stvareh in ljudeh zaradi
računice  ali  strahu,  temveč  izbira  le  še  srčne  stvari,  okolja  in  ljudi,  ki  ga  veselijo  in
navdihujejo za življenju koristne stvaritve. Več kot je takih ljudi, prej se bodo pojavili novi
načini sobivanja z Življenjem in med ljudmi in bo vse, kar ta hip poznamo pod 'normalno'
le še nečeden spomin.

Jeseni je Hosta začela z novim Youtube kanalom, s katerim se želi še bolj približati ljudem
in jih povabiti k osebni prenovi in opremiti z znanjem, ki jih spomni na njihove lastne moči.
Zato je podkast Hostarka ne toliko izobraževalne narave v smislu,  da bi  ljudem nekaj
dodaja, pač pa želi s podkastom, ki ga poslušajo v podpori dreves in narave (ne gledajo
sede za računalnikom v zaprtih prostorih), spominja ljudi na njihove naravne moči. Kdor se
spomni  samega-sebe  in  oživi  lastno  čutenje,  tega  ni  več  mogoče  prevarati  v  delanje
česarkoli, kar bi škodilo njemu ali Življenju. 

Podkast je zasnovan tako, da ljudem pomaga očistiti duha neživljenjskega znanja, zaradi
katerega je njihova naravna inteligenca zadušena. Prepričani smo, da ljudje ne bomo več
potrebovali učiteljev, ko se bomo prebudili v lastnem zaznavanju in presoji in bomo, tako
kot vsa narava, z očiščenim duhom znova vpeti v Inteligenco Življenja. Le-ta nas, preko
srca, vodi in usmerja do vse višjih potencialov, ki nam jih umetna tehnologija nadomešča
in potiska v pozabo.

Zato je zdaj tako pomembno, da se ne le v mislih, pač pa tudi z dejanji 
in odločitvami, obrnemo v sebi lastno, v naravno, v notranji mir in v slogo 

z vsem in na tej poti opustimo vse, v kar smo privolili iz ne-srčnih razlogov. 



                       

Po  skoraj  30-letnih  izkušnjah  oživljanja  otopelega  človeškega  duha  z  gotovostjo
spoznavam, da je najučinkovitejša pot samo-spoznanja in prepoznanja prave narave stvari
preprosto daljše in tiho zadrževanje v naravi. V miru, tišini, samoti in postenju človekova
energija doživi nekakšen 'šok' pomiritve, ki jo ne človek ne telo, ki sta v stalnem diliriju, ne
poznata in 'pretrese'  energijo na najbolj  nežen način  s  tem, da ji  odvzame vsakdanje
motilce in dražilce, ki nam ne dovolijo Biti. Kdor si dovoli 7, 8, 9 ali še več dni odmika od
samega sebe in  sveta,  ki  ga pozna, ob tem molči  in se ne zaposluje s  prostočasnimi
opravki,  ta bo iz odmika izšel  novo-rojen, ozdravljen in svoboden, napolnjen s Polnino
Življenja, ki jo ne bo nikdar več zapustil.

Gozdni odmiki so Hostini dragulji, ki smo jih v zadnjih dveh letih izvajali predvsem 'na
daljavo' z osveščanjem ljudi, naj koronske omejitve sprejmemo kot roko Življenja, ki se je
stegnila k njim, da jih dvigne iz njihovih temin. Z januarjem 2023 pa smo organizirali prvi
zimski odmik in jih nameravamo še nekaj tekom tega leta, tako za odrasle kot za otroke.

Druga izdaja in predstavitve knjižnega prvenca Feniks vstaja

Marca  2022  je  izšla  dopolnjena  in  združena  izdaja  treh  knjižic  študijskih  krožkov
naslovljena Feniks vstaja, s podnaslovi Zgodba in pesem gozda, Navade naravnega človeka
in Večna modrost zdravljenja, v katerih so brezčasne modrosti o človekovi naravi, kako jo s
pomočjo gozda izvablja iz sebe, kakšen je naraven človek in kaj je potrebno, da ozdravimo
sami-od-sebe..., z drugimi besedami, kako se prebudimo v notranjih lepotah, bogastvu in
močeh in zaživimo samoniklo kot vse druge naravne oblike Življenja.

Knjigo smo predstavili  na nekaj lokacijah po Sloveniji. Naročanje je možno neposredno
preko Založbe Hosta po spletu in pošti, osebno ali na izposojo v  vrhniški knjižnici Ivana
Cankarja, v knjižnici  Fužine Ljubljana,  v knjižnici  Ivančna Gorica in v osrednji  knjižnici
Franca Sušnika Ravne na koroškem. 

Izpopolnjevanja

V društvu se že dve leti in pol intenzivno usposabljamo z znanjem nove dobe, ki se je po
dolgem  času  znova  odprl  ljudem,  in  ki  ga  po  delavnicah,  blogu,  podkastu,  knjigah,
predavanjih in drugih poteh predajamo naprej. Vse več ljudi že zveni z srčno vibracijo in
prerašča nizke frekvence uma, zato je vse lažje sporočati energijsko duhovna znanja, ki
smo jih pred koronskim obdobjem še težje spravili med ljudi. 

Prehod, ki ga moramo opraviti, da bi preživeli na nivoju višje svetlobne gostote ali višje
zavesti, je predvsem zaupati in poslušati srce in ne misel, ki je v nas prišla od nekoga
drugega oz. od zunaj. Um je postal sredstvo manipulacije za neživljenjske namene, zdaj
bo znova postal  čisto  orodje za uresničevanje srčnih  pobud in  nezmotljiv  presojevalec
resničnega od lažnega.



                       

Hosta  se  pridružuje  vse  močnejšemu  svetovnemu  gibanju  Duhovne  znanosti,  ki  služi
človeštvu in Zemlji z uresničevanjem: 

1 Naravnega prava,
2 Samo-lastništva, 
3 Zanimanja za samo-razsvetljenje, 
4 Prebojno naravno tehnologijo in 
5 Humanitarno delo.

1 Naravno pravo je razumevanje in upoštevanje Naravnih zakonov ali Zakonov Življenja.
2  Samo-lastništvo je gospostvo nad lastnimi energijam (nad lastno dušo ali Merkabo) in
edina možnost uresničevanja Naravnega prava. 
3 Zanimanje za samo-razsvetljenje je spoznanje, da je povečevanje lastne svetlosti edina
evolucija, ki nam je na voljo in naše najbolj lastno poslanstvo. 
4 Prebojna naravna tehnologija. Človeško telo z aktiviranim svetlobnim telesom (Merkabo)
je  najvišja  oblika  organske  tehnologije!  Zmožno  je  vsega,  kar  nam  sporoča  kvantna
znanost o dognanjih energije, popolnega samo-zdravljenja in dolgoživosti ter ustvarjanja
resničnih svetov, kakršen je tudi ta, ki ga po idejah nekoga drugega, ustvarjamo iz samo-
pozabljenja. 
5  Služenje Celoti je vizija  prebujenega svetlobnega bitja,  ki  brez obeta po nagradi  ali
dobičku, hoče negovati naravne samo živeče oblike Življenja, brez dopolnjevanja z neživo
mehansko tehnologijo.

Obeti 

Gozdni odmiki
V letu 2023 nameravamo organizirati še vsaj dva do štiri gozdne odmike za odrasle in vsaj
dva za otroke v poletnih mesecih. V prejšnjem letu smo našli nekaj potencialnih lokacij za
odmike in druge delavnice v sodelovanju s sorodnimi ljudmi,  društvi,  organizacijami in
zavodi. 

Gozdni dnevi za otroke in mladino
Še naprej bomo mesečno organizirali gozdne dneve za osnovnošolce in dijake in negovali
njihovo naravnost, svobodo in osebni potencial.

Delavnice v naravi
V  Hosti  smo  prepričani,  da  bo  prihodnost  učenja  podobna  uku  srne  ali  veverice,
neposredno z delanjem in osvajanjem znanja iz prakse, v naravi, brez sedenja in gledanja
v table, knjige in misel drugega človeka, brez zapiskov in pomnjenja. Narava in svoboda
sta  preverjen  način,  kako  se  naravna inteligenca,  s  katero  se  rodimo,  more  izraziti  v
polnosti  in  kako  ti  otroci,  v  primeri  s  sedanjim  izobraževanjem,  presegajo  vse  meje
genialnosti.

Nameravamo ponuditi  delavnice  na temo,  kako energijsko oživimo ali  kako  aktiviramo
Merkabo, kaj je Naravno pravo in večen Življenjski zakon, Kako se odprem moči gozda, kaj
so moji potenciali ali kaj zmorem kot človek, Kako najdem svojo naravnost, kaj so moji
darovi in talenti, kako jih spravim v Življenje ter drugo po sprotnem navdihu in potrebi.



                       

Sodelovanje z naravnimi šolami
Hosta želi ponuditi poti, kako do naravnosti pridejo vzgojitelji in učitelji, da bi mogli in upali
sami, neposredno soustvarjati nove pristope do izobraževanja in zapustiti vse, kar otroka
omejuje  v  njegovih  danostih.  Če  je  do  sedaj  to  mogel  le  sem-in-tja  kakšen  smel
posameznik, je sedaj snežna krogla že tako velika, da je ustvarila kritično maso ljudi, ki
bodo s srčnostjo do svobode otrok in lepot Življenja potegnili celoten planet k preskoku na
višjo raven razmišljanja in delovanja. 

Hosta želi še naprej nuditi možnost šolam in vrtcem, da obiščejo našo gozdno parcelo in se
ali  sami ali  z  našim sodelovanjem, podamo v ustvarjalno igro,  sprostitev,  v odkrivanje
naravnih lepot v sebi in zunaj sebe idr..

Sodelovanje s sorodnimi zavodi in organizacijami
Kmetije in ranči na odmaknjenih gozdnih lokacijah, ki želijo nuditi tovrstne programe, so
za Hosto želene povezave in sodelovanja. Način sodelovanja je poljuben, lahko smo le
izvajalci izobraževanja, lahko pa dolgoročno sodelujemo pri skupino viziji, solastništvu in
soodgovornosti. 

Društvo javnega interesa
Gozdna šola Hosta se bo v leti 2023 predstavila kot društvo, ki deluje v javnem interesu in
se s tem odprlo za nove možnosti financiranja, tudi iz neporabljenih sredstev dohodnin
članov, bralcev, poslušalcev in drugih podpornikov našega delovanja.

Podkast Hostarka
Nov medij, ki se je za Hosto začel jeseni 2022, želimo izpopolniti, obogatiti z zakladnico
prispevkov, ki bo ljudem brezplačno nudila znanja nove dobe in vabila k prečiščevanju
osebnega  energijskega  kompleksa  k  vse  lepši  in  višji  samo-izraznosti,  s  tem  pa  k
kolektivnemu preobratu zavesti človeštva.

Ponatis knjige Feniks vstaja
V leti 2023 nameravamo v tretji ponatis Feniks vstaja, z novim predgovorom navdušenega
bralca in doseči vsaj 2000 prodanih izvodov. Organizirati ali sprejeti vabila na predstavitev
knjige kjerkoli v Sloveniji in si prizadevati, da bi z njo navdušili še več ljudi k nujni osebni
prenovi. Knjiga je gotovo posebna v tem, da besedo uporablja za vabljenje k molku, da z
druženjem vabi k samoti in s pisanjem k prenehanju branja. 

Ljudje smo ravno na točki, ko starega več ni, novega pa še ni in visimo v zraku, s konicami
prstov rok in nog držeč se za dva previsa, še nebogljeni kot novorojenci, ki potrebujemo le
spodbudo nekoga, ki je že pogledal vase, da je dovolj, da si začnejo zaupati tudi sami.
Prav temu je namenjen Feniks vstaja, da povabi k popolni obrnitvi vase in v prenehanja
gledanja  v  druge,  čeprav je  branje knjige sicer  gledanje navzven.  Morda so to  zadnji
primerki  knjig  nasploh in  se ljudje približujemo točki,  ko bomo vsi,  ki  se odločimo za
obuditev  lastnih  potencialov,  preko  oživljenje  srčnice,  neposredno  dostopali  do  tihega
znanja Življenja. Želimo si povečati tudi število knjižnic za izposojo knjige.



                       

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: 3.2.2023 Vrhnika 


