2. teden 20. – 26. 4. 2020
Gremo v gozd…
odkrivat stezice in poti, po katerih še nismo hodili. Hodimo v tišini, saj želimo slišati in začutiti živo in neživo
naravo. Res ni prijetno poslušati človeškega kričanja v gozdu, ko je za prisluhnit tolikim lepim gozdnim
zvokom in šumom. V gozdu smo gostje, ki spoštujemo in varujemo naravo.
Na novih stezicah poiščimo drevesne štore. Kako zelo različni so! Okrogli ali nepravilnih oblik, ozki ali široki,
nizki ali visoki. Na enem štoru posedimo in tiho opazujemo pomladno naravo. Jo uži-va-mo.
Mogoče nam bo sreča mila in bomo slišali srno ali srnjaka, kako teče po gozdu. Lahko bomo slišali kosa
brskati po listju in opazili neznano žival, ki je smuknila pod listje. Videli bomo čmrlja ali čebelo, ki srka
medičino iz cvetlice kukavice. V našo bližino bodo nežno letali rjavi ali beli metulji. Prisluhnili bomo
različnim pticam, ki pojejo in ustvarjajo ptičji koncert. Kako čudovito! Po deblu bo trkala žolna. Mogoče
bomo med ptičjimi glasovi prepoznali srako ali selivko, ki se je že vrnila v naše gozdove in se oglaša s ku ku.
Izberimo en štor in ga okrasimo v obliki rozete, če želimo in nam je ustvarjanje v veselje. Krasimo s tistim,
kar najdemo na gozdnih tleh in je že odpadlo: suhe vejice, kamenčki, odpadlo suho listje, storži, želod in
podobno. Vejice grmov in dreves ne lomimo, cvetlice in mahove ter drevesne liste pustimo rasti, saj nam je mar za
gozd.

Kakšna sreča, da imamo gozd v bližini doma! Včasih se zdi, da se tega vse premalo zavedamo. Spomnimo
se, da v tem tednu praznujemo mednarodni dan Zemlje - v sredo, 22. aprila. To je lepa priložnost, da smo
hvaležni za slovenske gozdove. Zelo pomembno je, da za našo Zemljo poskrbimo. Zemlja je naš dom.
Louise L. Hay je zapisala: »Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na ta planet, je šlo
materi Zemlji kar dobro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.«
Vsak posameznik lahko prispeva kamenček v mozaik zdravega planeta.
Kaj lahko vsak dan naredimo zase, za bližnje in naš planet?
Imejmo radi sebe in druge, živali in neživo naravo.

