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Desetletja sem se čudila prijateljem, znancem in sodelavcem v njihovem navdušenju nad
naravo. Enkrat vmes sem se odločila, da ne čutim povezave oz. pomembnosti zame, ker
sem pač mestni otrok. In to sem potem tudi na glas večkrat izrekla, še posebej, ko me je
minila volja do gozda, če sem pomislila na "bubice", ki lezejo vsepovsod. V
srednješolskih in študentskih letih sem zaradi alergije na cvetni prah celo poml ad še
kihala in ob tem imela zaprt tudi dar čutenja vonja cvetja.
Po tem pa se je pred leti na sprehodu po naselju manjšega nemškega mesteca, kjer smo
takrat živeli, zgodil "čudež". Ustavila sem se ob hiši z vrtom in poskušala prepoznati kaj
je drugače ... dišiiiii. Dišal je cvetoč grm in jaz sem ga zavohala. Odprl se mi je cel nov
svet.
Drugi premik se je zgodil kakšno leto kasneje na Goriškem, ko sem cel teden, vedno
znova, ko sem stopila na balkon, vonjala sosedovo pinjo. Po štirih letih bivanja v tistem
stanovanju, jaz vonjam sosednjo pinjo??? Čutenje je bilo tako očitno, da sem se vprašala
kaj mi ta pinja sporoča. In odgovor je bil: "Pinja je Bachovo zdravilo." Ta odgovor je bil
moj most do spoznavanja z Bachovimi cvetnimi esencami in leto kasneje sem s e zlila z
Avstralskimi cvetnimi esencami, ki so zdaj pomemben del mojega življenja in dela. Še
danes se čudim kako se je to zlitje zgodilo v trenutku, meni mestnemu dekletu, takoj po
prvem dnevu predavanj in po tisti noči polni sanj nekaterih cvetov.
Od takrat se počasi odpira, poglablja in razvija moj stik z naravo, cvetjem, rastlinami,
živalmi. Ampak še vedno sem raje v "varnem" okolju kot v gozdu. Vedela sem, da bo
prišel trenutek, ko bom naredila naslednji korak - karkoli to bo.
Sobotno solsticijsko srečanje je napovedovalo celodnevni program v treh sklopih in vsak
je zame predstavljal določen izziv. In po tem je en dan dozorelo ... solsticijske energije so
tu in čas je, da stopiš v gozd, čas je, da se odpreš za nadaljnjo povezavo in komunikacijo
z živalmi. In čas je, da se tudi v živo srečaš z temi tremi ženskami, voditeljicami
posameznih vsebin tega dneva.
Srečanje je potekalo v SReČNI HIŠI na Kalu.
V četrtek je bila slavnostna otvoritev te druge SReČNE HIŠE Ustanove Zdenke Gustinčič
- Fundacije za dobro ljudi in narave. Prva SReČNA HIŠA deluje v Novi Gorici, ta pa je v
Fobškem Kalu v Grgarju. Splet okoliščin četrtkovega popoldneva se je spletel tako, da
sem bila drugje in zato sem se razveselila, da je Urška solsticijsko srečanje napovedala
ravno v SReČNI HIŠI in njenem gozdu v Fobškem Kalu. Tako sem v soboto, namesto v
četrtek, uživala ob ogledu prenovljene hiše, ki je zdaj odprta za dogodke, srečanja in
prireditve. Kanček sem prispevala pred leti, ko je Ustanova začela pot za prenovo te hiše.
Potem me je zdravstveno stanje usmerilo k sebi in vase, zato sem bila še bolj vesela tega
trenutka spoznavanja prenovljenega objekta in njegove okolice. Cela sobota se je nadalje
prepletala tudi v komunikaciji s hišo in Anayina ponovna komunikacija z njo nas je
spodbudila, da ji izrazimo podporo na njeni nadaljnji življenjski poti.
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Dopoldansko snidenje je prineslo obilo veselja, ko smo se srečale ženske, ki se poznamo
že leta, pa se dolgo nismo videle. Ali pa smo skupaj sodelovale on-line, pa se v živo še
nismo srečale. Ali pa smo skupaj v FB skupini in prepoznavanje v živo steče preko slik iz
profila. Ali pa nas je povezala prav SReČNA HIŠA.
Po tem pa se je začela moja magija z naravo.
Ob SReČNI HIŠI na Kalu je urejen magičen zdravilni del gozda in na samem vhodu smo
udeleženke s Silvo pletle vez z živalmi kot vodniki, z živalmi kot prenašalci sporočil in
življenjskih usmeritev. Vse mi je sedlo, vse je bilo tako jasno in enostavno, vse je seglo v
neko novo globino mene. Tudi tokrat, kot že na nekaterih preteklih (zame prelomnih)
programih, sem bila zadnja na vrsti za individualno obravnavo. To zadnje mesto
obožujem, saj mi omogoča, da grem domov s svojo zgodbo. In sobotna karta krastače mi
je prinesla nov vpogled v bolečino srca, ki se je v vidno polje pokazala lani jeseni, ko je
steklo zapiranje skoraj 15 let stare zgodbe. Danes je srce tu, ni več tam nekje v tele su,
vzpostavila se je povezava, ki je prej ni bilo. Vzpostavlja se povezanost, ki je sploh ne
poznam. S Silvino podporo so živali v vlogi vodnikov v meni začele dobivati mesto in
novo jasnost.

Foto: Alenka
In gozd, z živim doživljanjem energijskih točk, s slikovitim Darjinim opisom in
poimenovanjem ter s celostnim zaznavanjem zdravilnosti kraja. Wow. Nekateri kamni so
me vlekli že po slikah, stati/sedeti ob njih pa vzpostavlja drugo dimenzijo. Čaroben kraj
zdravi ženske, gradi energijo ženstvenosti, podpira zgodbo kreacije, rojevanja, poroda in
rojstva. Nekje v globini se sestavlja s perinatalnimi matrikami s katerimi delamo v
kraniosakralni terapiji, zliva se z močjo Avstralskih cvetnih esenc, ki jih uporabljam v
primeru prenatalnih ali perinatalnih travm ter v podporo ženski ob vstopanju v zdravo
notranjo moč. V tem delu gozda ni časa in prostora, tu samo si. Tu ni dimenzij, vse je
eno.
To najino prvo srečanje je vzpostavilo globok stik in odprlo se je celo polje za nova
raziskovanja.
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Tretji del našega sodelovanja z naravo je povezoval obredni ogenj, ki je povezoval vse
dimenzije časa in prostora, oblikoval je podporo solsticijskim transformativnim nameram
vsakega od udeležencev in držal je varen krog v katerem je, ob Urškinem skrbništvu,
tekla transmisija. Zame nova izkušnja, tokrat zelo blagodejna, negovalna, integrirala je
niti vseh dogajanj, doživljanj, čutenj, občutkov, misli, pogovorov in srečanj tega dneva.
Zaključna razbremenitev je tudi prostoru in hiši prinesla radost in veselje. Na poti domov
sem fizično čutila kako so se sidrali varnost, mir in upočasnitev.
Ta sobotni dan, odet v energije solsticija, je v meni vzpostavil integracijo
nekaterih, dolgo nazaj, raztreščenih delov mene. Vzpostavil se je nov most do
znanj, vedenj, doživljanj, občutkov in čutenj vezanih na naravo, živali in
prostor.
Hvala vsem, ki so oblikovali hišo in ta zdravilni prostor v Fobškem Kalu. Hvala
voditeljicam dneva in vsem udeležencem za vzpostavljeno transformativno energijo
dneva, ki je v nas prižgala ogenj transformacije za preobrazbo in rojstvo novih aspektov
naše biti.
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