
Cena časopisu Priestor pre �ivot je zdarma. No budeme radi, keď vydávanie časopisu podporíte sumou 10 Sk. Tou-
to sumou podporíte nie len vydanie ďal�ieho čísla časopisu, ale aj organizáciu, ktorá ho vydáva. Uvedená suma 
poslú�i aj na dobudovanie prvého verejného kempu pre bezdomovcov, ako aj budovanie kempov v�etkých mestách 
Slovenska. Za pochopenie Vám ďakujeme.

   Plač bezdomovca:
  �Neplačem preto, �e nemám kde bývať, neplačem 
preto, �e si nemám čo obliecť, neplačem preto, �e 

nemám čo jesť, nie je toho tak veľa, ale plačem 
preto, �e ľudské srdcia sú z kameňa�.

�Ľudia - du�e máte pozamykané, na dvore troch, 
�tyroch psov. Pred kým sa zamykáte  - dávate tento 

klin, mo�no�e pred vlastným svedomím�.
�Ľudia, oči máte otvorené a predsa ste slepí, otvorte 

srdcia a slepota sa stratí�.

PRÍBEHY O VYMRETÝCH BEZDOMOVCOCHPRÍBEHY O VYMRETÝCH BEZDOMOVCOCH

Prvý príbeh sa dočítate na strane 3
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Úvodník:

Vá�ení čitatelia,
dne�ná doba vy�aduje odvá�ne rie�enia, odvaha znamená 

nebáť sa o sebe prehlásiť, �e to čo som si o sebe myslel včera, 

nemusí byť toto�né s tým, čo si 
myslím dnes. Aj svet okolo nás 
sa vyvíja a mení, v�etko je v po-
hybe a neustálej zmene. Nebáť 
sa zmeny, novôt, nepoznaného 
je oslobodzujúce a radostné. 
Koniec  koncov, to nie je zmena 
prichádzajúca z vonka, no je to 
zmena z ná�ho vnútra. To my sa 
meníme a tým meníme svet z 
vonku. Neexistuje nič, čo by sme 
nevedeli a nepoznali. Existuje 
len niečo, na čo sme zabudli a 
znovu sme to na�li. Kto si to 
doká�e uvedomovať, hovorí sa 
o ňom, �e na�iel samého seba 
alebo na�iel svoj stratený pokoj.

Vá�ení čitatelia, vyberte sa 
s nami hľadať svoj stratený 
pokoj. Vyberte sa s nami len 
s malým batô�kom a palicou 
prekročiť symbolických sedem 
riek, sedem hôr a  sedem morí. 
Vyberte sa s nami za najväč�ím 
dobrodru�stvom ľudského �ivota, 
najväč�ím tajomstvom, najväč�ou múdrosťou a najväč�ou LÁS-
KOU, do hlbín svojho vnútra. Na�e putovanie mô�e byť búrlivé, 
ťa�ké a mo�no nepochopené. Poznáte snáď niečo v doteraj�om 
va�om �ivote, niečo dobré a hodnotné, čo bolo ľahké, nebúrlivé 
a pochopené? Zoberme so sebou v�etkých, ktorých sme doteraz 
vnímali ako �hor�ích�, nepríli� cnostných a nedobrých, ktorí ubli-
�ujú sebe, aj druhým. Áno sú ľudia, ktorí kráčajú proti prúdu, sú 

iní ako my cnostní. Nie sú lep�í, ani hor�í, sú len proste iní. Títo 
ľudia kráčajú po zakázaných chodníkoch, strmých a blatistých. 
Sú to chodníky, po ktorých sa my cnostní bojíme kráčať. Na�ou 
tendenciou je vrátiť týchto rebelov z nebezpečných chodníčkov 
na na�e asfaltové a bezpečné cesty. My cnostní sme si vymysleli 
mno�stvo zákazov, príkazov, nariadení, doporučení a múdro sme 
ich zdôvodnili. V�ak len preto, aby sme nedovolili vzniku nových 
rebelov a rebeli neubli�ovali sebe, aj iným. Nemáme zábrany po-
u�iť akékoľvek  represie, aby sme poučili nepoučiteľných. V�etko 
to robíme dokonca s hlbokým presvedčením, �e neexistuje lep�ia 
cesta, len tá na�a asfaltová, rovná a bezpečná. To nám hovorí 
ná� rozum, je to skutočne múdre a dokonalé kon�tatovanie a ni-
kto nemô�e nič namietať. Je to skutočne kus pravdy. No čo keď 
sa ktosi  ocitne z asfaltky na blatistom chodníku? Najprv sa ho 
sna�íme po dobrom presvedčiť, aby sa vrátil do �bezpečia davu�, 
ak odmietne, pou�ijeme represiu, násilie. A dokonca sa ne�títime 
zabiť rebela a zákonne si to aj zdôvodniť. Je pravdou, �e títo rebeli 
ubli�ujú sebe, aj ostatným. Mo�no je to tým, �e sa v nich objavila 
zvlá�tna sila, postaviť sa v prúde proti davu, napriek úderom, ktoré 
zná�a on sám a spôsobuje bolesť druhým. Áno bolesť spôsobuje 

sebe a spôsobuje ju aj druhým.
My cnostní, kráčajúci v dave 

po rovných cestách, zná�ajme 
bolestivé nárazy rebelov. Zná�a-
jme to s láskou a pochopením, s 
trpezlivosťou. Lebo aj my raz do-
staneme silu a odvahu postaviť 
sa v prúde, kráčať po nebezpeč-
ných chodníčkoch k najhlb�iemu 
poznaniu.

 Kto sú títo rebeli? Sú to v�etci 
čo poru�ujú normy a zásady 
spoločenského správania, sú to 
v�etci, ktorých pova�ujeme za 
príťa� a zlo. Sú to tuláci, alkoho-
lici, narkomani, prostitútky, ale aj 
vrahovia a násilníci. Tieto večné 
pravdy nám po celé generácie 
hovorí na�e srdce. Ná� rozum 
hovorí niečo iné. Existuje tisíce 
ciest k pochopeniu alebo do 
svojho vnútra. Ka�dá cesta je 
správna a neopakovateľná, aj 

tá na�a, nech je akákoľvek. Preto 
sa te�me, �e nachádzame sami 
seba, �e nachádzame ďal�ích, 

ktorí nachádzajú sami seba.
A verte milí priatelia, �e nejestvuje väč�ia radosť na svete ako 

nachádzať ľudí, čo na�li sami seba.
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Aj my�lienky majú svoju váhu - hmotnosť. O tom súpresvedčení 
mnohí vedci. To znamená, �e my�lienky sa v�dy prejavia v rea-
lite. Málokto si uvedomuje, čo to znamená a čo z toho vyplýva. 
Ka�dý človek je tvorca reality, ktorú �ijeme v�etci a vzájomne si 
zasahujeme do�ivotov, či u� vedome alebo nevedome. Ak jednot-
livec �vy�iari určitú dávku energie v podobe my�lienky, kdesi sa 
na čas �zavesí a čaká na kritické mno�stvo, aby sa mohla zhmot-
niť. Aj tu platí vzorec E = m.c2, kde ENERGIA = MY�LIENKA. 

O my�lienke jednotlivca a o sile kolektívneho mysleniaO my�lienke jednotlivca a o sile kolektívneho myslenia

Na prijatie akejkoľvek teórie, je dobré uviesť 
príklady, ako to funguje v praxi. Ak sa to bude zdať 
niekomu neuveriteľné a málo pravdepodobné, 
nezúfajte, v �ivote ste počuli a určite budete počuť 
e�te väč�ie absurdnosti. Ktosi múdry a uznávaný, 
nie len v kresťanskom svete nám stále pripomínal. 
Ste tvorcovia, ba čo viac stvoritelia vlastnej reality. 
Tohto sveta biedy, násilia, trápenia, ale aj LÁSKY. 
Čo vytvoríme a stvoríme dnes?

1. V oblasti, kde ľudia za�ili hladomor, táto emó-
cia- my�lienka pretrváva, matky oplakávajú svoje 
deti, deti svojich rodičov, spomienky na hlad sú 
stra�né, desí ich predstava, �e krajinu znovu zasi-
ahne sucho. Tisíce ľudí dni a noci myslí, či�e tvorí, 
desiatky a stovky dní a ich obava sa po dodaní 
určitého mno�stva my�lienok zhmotní do nového 
hladomoru.

Otázka skeptika: Niekto povie, preboha, ale tí 
ľudia to predsa nechceli. �iaľ, to si sami skoncen-
trovaním svojich my�lienok stvorili. Ich kolektívna 
my�lienka nebola väč�ia ako horčičné semienko, 
no svojou silou my�lienok odohnali v�etky mráčiky, 
s ktorých mohlo pr�ať.

2. V seizmickej oblasti, kde sa vyskytuje zeme-
trasenie, ľudia tie� �ijú v obavách a strachu. Strach 
je silná my�lienka a keď sila my�lienok prekoná 
kritickú hranicu, nastane stvorená realita. Nastane 
zemetrasenie.

Otázka skeptika: Čo keď je zemetrasenie v oblas-
tiach, kde nikdy nebolo? Vytvorenie určitej reality 
trvá niekedy dlho, aj celé generácie. Niekedy stačí, 
aby mýtus, �e jedna �dôveryhodná� babka pove-
dala pred niekoľkými stáročiami:�Krajinu postihne 
katastrofa�, nepovedala aká a po generácie je tento 
mýtus �ivený dostatočným mno�stvom ľudí, nasta-
ne skutočne stvorená �neznáma� katastrofa.

3. Budú vznikať ďal�ie povodne v Čechách, na 
Slovensku a západnej Európe? Vedci roz�írili, i keď 
pravdivý mýtus o globálnom otepľovaní. Je to síce 
fakt, no neznamená to, �e to nutne musí priná�ať 
katastrofálne záplavy. Ak si to bude myslieť stále 
väč�ie mno�stvo ľudí v Európe, �e globálne otepľo-
vanie je nutne spojené s katastrofálnymi záplava-
mi, tak sa to stane a nebude to vôľa bo�ia, ako by 
to chceli mnohí veriaci zvaliť na BOHA. A nebude to 
ani trest, bude to len ďal�ia nechcená skúsenosť, 
aby sme si uvedomili vlastnú zodpovednosť za 
seba, aj iných.

Otázka skeptika: Predsa globálne otepľovanie 
je fakt a daň za devastovanie prírody sú záplavy, 
to nemô�e byť ináč? Ná� vytvorený mýtus, �e za 
v�etko musíme byť potrestaní, je v nás tak silno za-
kódovaný, �e bude nesmierne ťa�ké ho prekonať. 
Mýtus je vyhlásená najvy��ia pravda. Znamená 
to, �e váha-hmotnosť ka�dého mýtu je obrovská. 
Zbaviť sa mýtov, �e musíme byť trestaný, bude naj-

ťa��ou preká�kou na ceste ná�ho poznania. Ak sa 
nezbavíme mýtov skutočne Európa a celý svet za-
�ije len samé katastrofy. Mo�no, �e chceme pre�iť 
svoju apokalypsu a určite je to tie� cesta k pravde, 
no verte, �e nie je to len jediná cesta. Jednu inú 
cestu bez katastrof sme naznačili, začať od seba.

4. My�lienky sú aj sny a na�e tú�by, �idia po 
stáročia tú�ili, aby sa objavil ich Mesiá� a napravil 
krivdy páchané na ich národe. Ich tú�ba sa naplni-
la, keď sa zjavil Kristus. Ich predstava o Mesiá�ovi 
bola diametrálne iná ako ju prezentoval Kristus, 
preto ho neprijali. No ich tú�ba sa stala skutočnos-
ťou. Keď sa po prvej svetovej vojne, nemecký ná-
rod nevedel spamätať z porá�ky, ktorá bola krutým 
prvkom ich národného podvedomia, Nemci snívali 
o mesiá�ovi, verili, �e vo veľkom mocnom národe 
sa objaví človek, ktorý im vráti sebadôveru, istotu. 

V povojnových rokoch v dobe veľkých otrasov a 
biedy, milióny Nemcov svojimi tú�bami �pracovalo� 
na vzniku svojho mesiá�a. Vysnívali si Hitlera. Ich 
sen sa stal skutočnosťou. Radi hľadáme vinníkov a 
zodpovedných za krutosti z histórie. Radi by sme 
odsúdili Hitlera, aj celý národ za krutosti fa�izmu. 
Nakoniec s na�ím súdením prestaneme, veľmi 
dobre si uvedomujeme, �e ani obete nevarovali 
ľudstvo pred silou kolektívneho myslenia. Prestá-
vame súdiť a odsudzovať, lebo nakoniec zistíme 
vlastnú zodpovednosť za to čo sa stalo, aj to čo 
sa deje.

Otázka skeptika: Čo keď je to len náhoda, zhoda 
okolností, �e sa objavili také polarity ako bol Kris-
tus, Hitler a mnohí iní? 

Radi sa zbavujeme zodpovednosti a radi pri-
znávame, �e v�etko je len vecou �ťastných alebo 
ne�ťastných náhod. Koniec koncov je táto Þ lozoÞ a 
veľmi populárna a roz�írená. Dáva nám mo�nosť 
zbaviť sa zodpovednosti. Radi hovoríme, �čo my 
mô�eme ovplyvniť? To tí hore, my nič.� Čo tak 
si pripomínať, �e my tvoríme politikov a politici si  
tvoria nás.

5. Ktosi múdri povedal: Ka�dý útok je volaním o 
pomoc alebo povedané inak, lep�ie by bolo opýtať 

sa útočníka čoho sa bojí. Ak niekto doká�e deÞ no-
vať svoj strach, mô�e stratiť motív svojho strachu. 
Opýtajme sa čoho sa bojí vláda USA, keď zaútočili 
na Afganistan a rozhodli sa zaútočiť  na Irak. Ak by 
sme neskúmali a� tak hlboko, určite prídeme na ko-
reň strachu, bohatých a mocných národov. Bohatí 
a mocní sa boja o svoje bohatstvo. Dobré by bolo 
keby sa bohaté a mocné národy podelili o svoje 
bohatstvo, no zrejme k tomu e�te dnes nemajú 
vôľu. Slávny Rím �nezakapal� chorobami, vojnou, 
ani biedou, bol zničený vlastným strachom o svoje 
bohatstvo tak, ako sa to deje dnes. 

Bin Ladin si vyslú�il nálepku terorista číslo jeden. 
Médiá ho spravili populárnym, aj nenávideným. 
Je paradoxné, �e nič nie je bli��ie k láske, ako 
nenávisť. A ľudia veria tým, čo ich nenávidia ale-
bo milujú. Bin Ladin vyu�il svoju popularitu, keď 

vyhlásil: Ameriku postihne 
katastrofa. Vedome pou�il 
tento �čierno-magický trik� 
ako spú�ťací mechanizmus 
katastrofy. Katastrofou nie je 
to čo povedal, no katastrofu 

mô�e spôsobiť myslenie miliónov Američanov, ktorí 
si tento výrok mô�u pripomínať. Myslieť = Tvoriť 
a prekročením kritického mno�stva, to katastrofu 
spôsobí. Američania v očakávaní ďal�ieho útoku 
nevedia, čo sa stane. Strach odkiaľ príde útok 
mô�e byť hrozivý a neočakávaný. Bin Ladin nemo-
hol vymyslieť nič dokonalej�ie ako sa pomstiť Ame-
ričanom, ak príjmu jeho hru. Zámerne sme pou�ili 
tohto príkladu, �e sila my�lienok hrá rozhodujúcu 
úlohu aj v tragických udalostiach, zvané vojny.

6. Uvedieme ďal�í príklad sily my�lienok, pou-
�ijeme príkladu z ľudových rozprávok. Poznáme 
rozprávku o hlúpom Janovi ako stal kráľom. Roz-
právky nás priťahujú, bez ohľadu na vek. Majú 
zvlá�tnu silu, ktorá nám v radosti pripomína, �e 
rozprávka je ďaleko pravdivej�ia a skutočnej�ia ako 
si myslíme. Deje v rozprávkach sú realizovateľné, 
no zatiaľ ná� racionálny rozum to odmieta. Hlúpy 
Jano za pecou tvoril, vysníval si svoje kráľovstvo, 
aj s krásnou princeznou. Múdry tej doby mu radili, 
aby sa venoval niečomu zmysluplnému. Radili mu, 
aby vy�iel spoza pece a robil to, čo ostatní. Hlúpy 
Jano nepočúvol múdrych tohto sveta, vedel, čo 
znamená sila my�lienky, vedel, �e nejestvuje nič, 
čo by si nevysníval. Za pecou pochopil, �e strach 
nejestvuje a vybral sa oslobodiť krásnu princeznú. 
Kráľovský synovia s �akademickým vzdelaním� zly-
hali pri oslobodzovaní princeznej, lebo ich opantal 
strach. Hlúpy Jano víťazí a stáva sa kráľom. V tejto 
rozprávke sú zakomponované informácie nie len o 
sile my�lienky, ale aj o poru�ovaní konvekčných 
pravidiel  o strachu a odvahe. V jednej rozprávke 
je toľko múdrosti, ako sa nenachádza v tisícoch 
traktátoch múdrosti múdrych tohto sveta. V�etky 
deje a súvislosti v rozprávkach sú realizovateľné. 
To vedia deti, vedia to aj starci, blázni, len nevedia, 
ako nato. Vieme to aj my ostatní, radosť v du�i je 
na�im svedkom, �e tieto slová neklamú.
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1.Príbehy o vymretých bezdomovcoch

Stovky bezdomovcov, ktorí pre�ili komunistické väzenia, odsú-
denýchpre § prí�ivníctva sa po revolúcii ocitli na uliciach. Stovky 
ľudí, ktorí nevedeli kradnúť, olupovať, znásilňovať ostali pod �írim 
nebom. Z väzníc sa stali takzvané �pionierske tábory� a títo ľudia 
sa nemali �ancu tam znovu dostať a aspoň prezimovať. Vytvorili si 
novú profesiu vyberači kontajnerov...

Mnohí z nich ako konzumenti OKENY a 
jablkového vína, �ili pre jedinú víziu, opiť 
sa a zabudnúť. Na pohľad, nič iného ich 
nezaujímalo. Verejnosť krútila hlavou, s 
povzdychom, ako sa mô�e niekto tak ni-
čiť? Ako mô�e niekto tak dopadnúť? Stali 
sa z nich bezočiví a drzí somráci, ktorí 
ak nenazbierali dostatok fľa�iek na dáv-
ku alkoholu, pýtali peniaze koho stretli. 
Opiť sa a zabudnúť, vízia pre ka�dý deň, 
hodinu a minútu. Dnes stovky týchto ľudí 
ne�ije, vymreli ako americký Indiáni. 
Napriek tomu, �e títo ľudia alebo mnohí 
z nich �ili odsúdeni-
ahodným �ivotom, 
aj oni nám ostatným 
priniesli posolstvo a 
ich �ivot nebol márny 
a zbytočný. Títo ľudia nám pripomínajú 
iné hodnoty �ivota. Čo keď ich slabosti 
ďaleko prevy�ujú ich cnosti? Nedajme sa 
zmiasť pozlátkom povrchu, poďme hlb�ie 
a objavíme tajomstvá, o ktorých sa nám 
ani nesníva. 

Príbeh o Petrovi 

Narodil sa normálnej rodine v 50 ro-
koch, asi v desiatich rokoch �ivota sa u 
neho objavil zvlá�tny fenomén, �ochorel 
na zvlá�tnu chorobu�, začal rozdávať. 
Rodičia mu kúpili sveter a komusi sa pá-
čil jeho sveter, tak mu ho daroval. Kúpili 
mu topánky, komusi sa páčili, tak ich vy-
zul a pri�iel domov bosí. Samozrejme, �e 
tieto darcovské aktivity nemohli rodičia 
pripustiť, nebolo normálne, aby sa niekto 
tak správal. Nechápal, keď mu rodičia 
dohovárali, keď ho za to bili, vyhodili z 
domu a nakoniec poslali do polep�ovne. 
Pre neho bolo normálne, aby v�etko čo 
mal, rozdal. Nikto ho za celý �ivot 

nepresvedčil o opaku. Od 12 rokov 
trávil v polep

�ovni, no so svojimi darcovskými aktivi-
tami neprestal. Viac ako polovicu �ivota 
strávil v krimináloch, raz sa vrátil z väze-
nia a vykradol samoobsluhu. Zobral plný 
ko�ík alkoholu, sladkostí. Kým pri�iel 
domov, stačil v�etko porozdávať. Poli-
cajti ho na�li s nedopitou fľa�ou alkoholu, 
dostal za to �tyri roky nepodmienečne. 
Keď sa vrátil z väzenia, urobil niečo 
podobné. Väzenie bolo jeho domovom, 
nikdy si nesťa�oval na svoj �krutý� osud. 

Po revolúcii nastali pre neho ťa�ké časy, 
do basy ho 

u� nechceli, nebol schopný niečo vyko-
nať, aby sa tam dostal. Keď som sa ho 
pýtal �Peter, prečo si to robil? Prečo si sa 
nedíval na následky?� Jeho odpoveďou 
boli len slzy. Vtedy som chcel od neho 
počuť slovné vysvetlenie, chcel som 
počuť slová sebakritiky a sebaľútosti. 
Vtedy som e�te nechápal, �e svojimi 
slzami povedal viac ako sa dá povedať 
slovami. Svojimi slzami povedal, �e v 
�ivote nikdy nič neľutoval. Chvíľa radosti, 
ktorú spôsobil svojim darcovstvom, mu 
stála za pár rokov kriminálu, stála mu za 
bitky od svojich rodičov, vychovávateľov, 
spoluväzňov. Raz spomínal, ako vo 
väzení vyrábal pre svojich spoluväzňov 
rôzne kombinácie liekov. Sám testoval 
účinky týchto chemických zlúčenín, ktoré 
nahradzovali drogy a iné omamné látky. 
Raz po pou�ití určitej kombinácie nie-
koľko dní nevedel o svete. Je zaujímavé, 

�e nikdy sa ničoho 
nebál. Bol ťa�kým 
alkoholikom, den-
ne vypil aj tri Oke-
ny. Raz sa ocitol 

v nemocnici, lekári mu odobrali vzorku 
pečene a zistili, �e má pečeň zdravú ako 
dieťa. Lekári krútili hlavou. 

V posledných rokoch �ivota vzbudzoval 
verejné pohor�enie. Bol stále agresívnej-
�í a stále robil niečo, aby upútal na seba 
pozornosť. Stra�ne kričal, zapáchal, 
ľudia sa mu zďaleka vyhýbali. Večne 
padal, mal stále rozbitú hlavu. Padal, 
kde sa dalo. Raz spadol do potoka a 
vytkol si členok, poskakoval na jednej 
nohe. �Čo s tebou?�  - pomyslel som si, 
bezdomovec s jednou nohou. Bolo mi ho 
ľúto, tak som ho zobral domov. Posteľ 
som mal len jednu a neostávalo mi nič, 
len ho okúpať. Keď som ho vyzliekal, ne-
bolo to nič príjemné. Keď som videl jeho 
nohy, čierne ako traktorové pneumatiky, 
musel som zaprieť sám seba, aby som to 
zvládol. Postavil som ho do vane a umyl 
som ho, aj jeho nohy. Pár dni si pole�al a 
nakoniec sa vrátil k svojej práci vyberača 
kontajnerov.

Odkiaľ pramení tento  fenomén  terorizmu ?  Z 
čoho  vznikol ?  A prečo  vznikol ?

Niekde  na ďalekom  východe, vo vlaku metra  
akýsi  človek  podpálil  krabicu z mlieka a ňou  
podpálil  rozliatu  
horľavinu. Do�lo 
k po�iaru, ktorý 
vyvolal  desiatky  
zranených, ako aj veľké materiálne �kody. K 
svojmu �teroristickému  činu� nepotreboval ani  
zbrane  hromadného   ničenia,   proti ktorým sa 
vedie  masívna  kampaň v celosvetovom    me-
radle. Tomuto  človeku, ktorého   deÞ novali ako  
�blázna� stačilo k spáchaniu  teroristického  činu  
tri  pomôcky. Zapaľovač,  krabica z mlieka a liter  
benzínu. Agentúry  sucho skon�tatovali daný 
fakt  a nikto sa  nepýta,  prečo  človek, ktorého  
nazvali  blázon, spáchal  tento  trestuhodný čin ?  
Čo ho  motivovalo k tomu, aby spôsobil po�iar s 
tragickými  následkami ?  Aj  tento kvázi teroris-
ta   pre�íval  svoj  �ivot,  kto sa  zaujímal  o jeho   
problémy ?  Na�a  nev�ímavosť a ľahostajnosť 
produkuje  ďal�ích   potencionálnych  teroristov.  
Teroristom sa  mô�e stať ka�dý, nepochopený,  
neuznaný, ignorovaný človek na na�ej   planéte.  
Zbrane  hromadného   ničenia, proti  ktorým   sa 

vedie  ťa�enie na úrovni mocností,  mô�u byť len  
ne�kodným   prakom  proti  na�ej  ignorancii, 
hlúposti  a bezohľadnosti.

Mnohí si myslíme,  �e  terorizmus  existuje len  
ďaleko od  nás,  v 
iných  krajinách 
a regiónoch. 
Na�a  arogancia 

a bezohľadnosť sa  vyrovnáva  krajinám  �vy-
spelého  kapitalizmu�. Ľudský  prístup, ktorý 
neochromila ani  existencia  komunizmu, sa na 
Slovensku  stráca. Kultúrna revolúcia  západu, 
prezentovaná médiami, presvedčila  mnohých 
doteraz e�te nepresvedčených, �e  sila  víťazí.  
E�te stále je čas, aby sme si to  uvedomili, e�te 
stále  je v mnohých z nás  ľudský  prístup. E�te 
stále  v mnohých z nás  �driemu� ĽUDIA. Ak si 
to neuvedomí dostatočné mno�stvo   ľudí, aj u 
nás  budú horieť vlaky v tuneloch, vybuchovať 
plyn, veď zbraní je  poruke dosť a nemusia to byť 
zbrane   hromadného   ničenia.

  Ak sa začneme  zodpovedne  zaujímať o 
problémy  aj tých  najposlednej�ích  jednotlivcov, 
skupín a národov, vojnu s terorizmom  máme 
dopredu  vyhranú.  Ide len o to a nehovorme,  �e 
to ka�dý z nás  nemô�e  ovplyvniť.

Terorizmus, téma doby?
Milióny ľudí po celom svete protestujú proti vojne. 

Mnohí sú ochotní precestovať stovky kilometrov, aby 
vyjadrili svoj názor, postoj k akémukoľvek násiliu. 
Státisíce ľudí vy�lo do ulíc vo veľkých mestách vo 
svete, aj tých, ktoré podporujú takzvané vojenské 
rie�enie. Státisíce ľudí v metropolách sveta vyjadrili 
svoj postoj k vojne. Postoj nenásilný, no odhodlaný. 
Kto tvrdí, �e svet je len zlý, klame seba, aj  druhých.  
Ako  dôkaz,  �e  dobro   víťazí v tejto  dobe, je  fakt, 
�e  väč�ina   obyvateľstva národov  sveta je  proti 
vojne. To dokazujú prieskumy  verejnej mienky. To  
platí aj o národoch, o ktorých sa hovorí, �e si  �elajú  
vojnu. Preto   ďakujeme  Vám   milióny demon�t-
rantov z celého  sveta, za  Va�e  odhodlanie a vieru. 
Ďakujeme  a ostávame s Vami, aj keď len s tichou  

podporou.

Svet proti vojne
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Od svojich troch rokoch bol v ústavnej starostlivosti detského 
domova. Jeho, matku, aj sestru postihol rovnaký osud, akurát 
ka�dý bol v inom ústave. Napriek oddeleniu, my�lienkami boli 
stále spolu. Hovorí sa, �e osud sa vie divne hrať a toto pri-
rovnanie bezpochyby platí aj pre Juraja Kubičku, tohto času 
obyvateľa azylového domu v �iline.

Rozhovor s jedným zo �ilinských bezdomovcov

Otázka: Z tvojho rozprávania ako si sa ocitol 
v detskom domove, zaváňajú divné praktiky, 
takmer ako v starých kon�piračných Þ lmov?

Odpoveď: Samozrejme sa na to nepa-
mätám, mal som len tri roky. Poznám to len 
z rozprávania rôznych ľudí a mnohí u� ne�ijú. 
Stručne to bolo asi 
tak, �e nás �po-
chytali�, nalo�ili do 
áut a rozviezli do 
v�etkých kútov Slovenska. Celé to má trochu 
divné pozadie ako keby zatým niekto stál, 
viem, �e sa raz dozviem viac o svojej rodine 
a tým aj o sebe.

Otázka: Ako si spomína� na roky v ústave?
Odpoveď: Keď tak rozmý�ľam, po rokoch, 

na �ivot v detskom domove, mám utkvelú 
predstavu, �e som sa tam cítil ako �číslo� 
alebo� kus�. Vychovávatelia boli síce vzdelaní 
pedagógovia, no pramálo sa zaujímali o na�e 
city. Bolo to ich povolanie a nemô�em sa 
zbaviť pocitu, �e sme boli materiál, ktorí len 
potrebujú pre svoje povolanie. Ak sa vyskytli 
výnimky bolo to často povrchné a nie moc 
úprimné. V 17 - tich som odi�iel z detského 
domova a sna�il sa stáť na vlastných nohách. 
Nebolo to ľahké, �ivot v domove ma nepripra-
vil dosť dobre na �ivot v realite. Je to ako ľa-
dová sprcha alebo ako keď vás hodia do vody 
a učte sa plávať. 

Otázka: �ivot ťa 
naučil spoliehať sa 
sám na seba, no  
bola to pre teba tvr-
dá skúsenosť?

Odpoveď: Určite 
je iné, keď má niek-
to rodinu, na ktorú 
sa mô�e v kritických 

situáciách oprieť. Ja som to �ťastie nemal. Za-
�il som veľkú �ivotnú krízu, v mojom prípade 
to bola ne�ťastná láska, po siedmich rokoch 
známosti sa mi v�etko zrútilo. Bol to veľký 
krach môjho �ivota. Zosypal som sa, únik som 
na�iel v heroíne. Denne trikrát dávka a nič vás 

nebolí a netrápi. Na�ťastie som mal dobrú 
prácu a nebol som nútený kradnúť a podvád-
zať. Bolo to �ťastie v ne�ťastí, lebo dnes by 
som bol niekde inde. Po roku som na�iel od-
hodlanie a asi odvahu zbaviť sa závislosti. No 
dnes viem, �e bez cudzej pomoci je to ťa�ko 
mo�né. Jeden priateľ, diakon v Bratislave mi 
pomohol tak, �e ma zavrel a tri mesiace ma 
nevypustil von, po troch mesiacoch som vy�iel 
čistý a od vtedy som sám sebou. Môjmu pria-
teľovi som za to veľmi vďačný, pomohol vtedy, 
keď bolo treba.

Otázka: Má� svoje �ivotné skúsenosti, čo je 
pre teba dôle�ité, čo si myslí�, �e je dôle�ité 
aj pre druhých?

Odpoveď: Dostal som od �ivota veľa faciek, 
nebolo to ľahké. Pochodil som za prácou po 
Slovensku, aj v zahraničí, veľa ľudí ma okla-
malo, aj sklamalo. No dnes viem, �e keď som 
bol veľakrát na dne, niekto sa zrazu na�iel a 

pomohol. Mo�no to nebola veľká pomoc, no 
určite to bola pomoc v pravú 

chvíľu, viem , čo to znamená. �ivot je aj o 
tom alebo hlavne o tom.

Otázka: Tvoje záľuby ti dávajú motiváciu aj 
na realizovanie v ďal�om �ivote, povedz nám 
o nich?

Odpoveď: Vyrábam ko�ené prívesky, sú 
upletené �mojou� technológiou. Je v nich 
zapletený kamienok. V Tatrách som predal 
jednému obchodníkovi mno�stvo takýchto 
príveskov, cudzinci ich veľmi radi kupovali. 
Mo�no by som sa tým aj u�ivil, ktovie? No mo-
jou srdcovou zále�itosťou sú indicko - africké 
bubny. Tieto bubny zvané Junby, vyjadrujú nie 
len rytmus ako by sme si mohli mysleť, je to 
Þ lozoÞ a, je v tom niečo, čo sa nedá vyjadriť 
slovami. Môj sen je kúpiť si tieto bubny alebo 
ich vyrobiť a samozrejme, aj na ne hrať.

....... tento mladík získal za pár rokov �ivotnú 
skúsenosť zdatného päťdesiatnika, �esťdesi-
atnika, či sedemdesiatnika? Nemá od �ivota 
veľké očakávania, mo�no sníva o svojich 
bubnoch, mo�no sníva o oáze svojho pokoja, 
ktovie čo si vysníva vo svojom ďal�om �ivote.

List od pána z Pova�skej BystriceList od pána z Pova�skej Bystrice

ListáreňListáreň

Priestor pre �ivot

�Kto sa chce dozvedieť múdrosť z týchto riad-
kov, musí ich čítať srdcom spoza očí�.

Osud sa so mnou zahral - �Postavil som dom 
a zostal som sám v ňom�. 

V jedno krásne, slnečné a mrazivé febru-
árové dopoludnie som sa vracal od zubárky 
- trhala mi zub. Ubolený na tele, no e�te viac 
ubolený na du�i. Som zamestnaný v jednej sú-
kromnej Þ rme, kde môj hrubý mesačný príjem 
predstavuje 10 000 Sk BRUTTO. Pri teraj�ích 
zvý�ených cenách energií, potravín, spo-
trebného tovaru? � zase pri�iel �ek - jeden, 
druhý, veď doma mám jeden nezaplatený a to 
e�te dcéra Evička a synovia Palko a Milanko 
majú narodeniny. �Bo�e čakám na výplatu�. Bol 
som v banke, na účte zase nič do�lo - som pod 
limitom. Aspoň pani pri okienku ma ute�ila, �e 
mo�no e�te niečo príde, �e keby mi to pomohlo 
pofúkať mi ubolenú tvár � �Ďa-kujem vám 
pani, máte krásne srdce, vliali ste mi silu a 
lásku do môjho srdca, aby som mohol ísť ďalej. 
I�iel som. I�iel som za známymi podnikateľmi, 
bývalými kolegami. �Prosím vás, pomô�te mi, 
aspoň nejakú brigádu popri zamestnaní, niečo 
si privyrobiť na pre�itie�. Nedá sa - ka�dý mi len 
radil čo mám robiť, ako mám robiť. �Ale veď ja 
som pri�iel prosiť o prácu, nie o radu�. A tak som 

i�iel ďalej s bôľom v srdci, o �ivotnú skúsenosť 
bohat�í a múdrej�í. �Neraď inému to, čo si sám 
nepre�il, lebo ho zvedie� z jeho pravej cesty a 
na slepú cestu ho privedie��. Ako vo sne som 
kráčal ulicou, kde zrazu zo sna, hlas človeka 
ma vytrhol. �Pomô�te, podporte bezdomov-
cov, aspoň 10 Sk a dával mi do ruky časopis 
- Priestor pre �ivot č. 1 - zdarma. Mal som vo 
svojej peňa�enke tak málo, ale moje svedomie 
sa ozvalo. Dal som a bol som �ťastný, bohat�í 
a múdrej�í o ďal�iu �ivotnú skúsenosť. 

�Keď pomô�e� sebe si rád, keď pomô�e� dru-
hému - si �ťastný. Daj si otázku - čo je �ťastie?� 
Pri�iel som k synovi na dru�stevný byt, ktorý 
sme mu s man�elkou darovali. Sadol som si na 
balkón, dal som si koňak, zapálil si cigaretu a 
začal som čítať. Vtedy som e�te nevedel koľko 

lásky, ne�ťastia, bôľu, ľudskej zloby a závisti sa 
skrýva v riadkoch týchto �tyroch dvojstránkach 
časopisu, nie väč�ích ako veľký zo�it. Čítal 
som, plakal som, čítal som. �Plačú oči - čistia 
srdce, plače srdce - čistí rozum�. Časopis 
som prečítal s malými prestávkami od A po Z 
a na�iel som tu aj sám seba. Zistil som, �e je 
v ňom ulo�ená dobrá, múdra a veľká my�lien-
ka. Preto človek, ktorý ju tam ulo�il musí byť: 
dobrý, múdry a veľký. Moja intuícia ma ťahala, 
aby som sa s týmto človekom stretol. Syn mi 
po�ičal mobil a spojil som sa s týmto človekom 
- pánom Danielom Di�kancom. Dohodli sme si 
stretnutie hneď na druhý deň - v deň svätého 
Valentína. Pricestoval som rýchlikom z Pova�-
skej Bystrice o 11 hod. do Vrútok. Na stanici 
ma čakal človek - urastený, s bradou a fúzami, 
skromne oblečený. Pozdravili sme sa, podali si 

ruky a i�li sme si sadnúť do re�taurácie. Roz-
právali sme sa. Ja som mu otvoril moje srdce a 
on mne svoje. Čas bol mimo nás. Dobre sa mi s 
ním rozprávalo. Ani neviem ako ubehlo 5 hodín 
ná�ho rozhovoru. Po�iadal ma: �Napí� niečo 
pre ná� časopis. A čo by to malo byť? Pýtam 
sa. Nevedel som. �V�ak ty u� bude� vedieť 
čo napísať�.Teraz u� viem, �e prvý dojem ma 
nesklamal. Stretol som sa s človekom, ktorý 
ne�ije len sám pre seba a svoju rodinu. Ja som 
odchádzal spokojný, �ťastný a bohat�í o ďal�iu 
�ivotnú skúsenosť a múdrosť. �Egoista si myslí, 
�e �ije len pre svoje deti a svojich najbli��ích, 
ale múdry človek �ije pre v�etkých�. Rozlúčili 
sme sa a ja mu e�te raz ďakujem za v�etko, 
čo mi dal. �Ďakujem, pán Di�kanec, ďakujem 
Daniel�. 

�ivot sám 
mi priniesol 
veľa múdrostí. 
Toľko lásky i 
sklamaní, toľko 

�ťastia i ne�ťastia, toľko dobra i zla, koľko som 
si zaslú�il. A preto začal som si vá�iť a milovať 
celý �ivot - a pohŕdať  strachom a smrťou. 
�Múdrosť pramení zo �ivota a �ivot - pane bo�e 
z teba�. Mojím �ivotným krédom je vlastná 
my�lienka: program je: 

�Kto pýta, prosí, �iada zo srdca - treba mu 
dať, treba mu pomôcť. Kto dáva a chce pomôcť 
zo srdca - treba si zobrať�. Môj otec, ktorý veľmi 
rád čítal a rozprával rozprávky ma naučil:

�Milan, vá� si ka�dého človeka, či je biely 
alebo čierny, evanjelik alebo katolík..., bohatý 
alebo chudobný - len aby bol človek.

Pokračovanie listu 
na strane 5  
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Motto
�Kto príde do tohto domu s láskou 

- znásobenú si odnesie, kto príde so
 zlobou - nech si ju nezabudne odniesť�.

Pokračovanie zo strany 4

A v�etko čo robí�, rob svojim krásnym 
a dobrým srdcom, a� potom príde� na 
to, čoho si pre seba a ostatných dar-
com�. E�te niekoľko odkazov: 

Odkaz pre pani �... Anonym. �Pani, 
dali ste si otázku, kto je anonym? Moja 
deÞ nícia anonyma je: �Je to človek, 
ktorý sa bojí pozrieť sám sebe do očí�. 
Mo�no preto, �e by tam videl to svoje 
brvno. �Pani, poznáte desatoro bo�ích 
prikázaní? Áno? Tak sa podľa nich 
riaďte. Nie? Tak sa ich naučte! �ivot je 
zmena a zmena je �ivot� Aj Je�i� pove-
dal: Mám väč�iu radosť, keď si ku mne 
nájde cestu jedna zablúdená ovca�... 

Tou zablúdenou ovcou sme mo�no ka�-
dý z nás ..., no je veľmi zle pre nás, keď 
tú cestu nechceme nájsť.

Odkaz pre radných pánov:
Keď idete do politiky, máte svoj voleb-

ný program. Dajte si otázku �čo je to vo-
lebný program�? Vá� volebný program 
je: sľuby, sľuby a e�te raz sľuby... 

�Sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú� 
(detská riekanka). Volebný program 
ka�dého múdreho politika nemô�e byť 
papier a slová, ale jeho srdce, ktoré ho 
ťahá medzi ľudí a podľa nich sa chová. 

�Keď hrá� divadlo, rozmý�ľaj, či diváci 
nie sú väč�í herci ako si ty�. �Nie je ume-
nie rozdeliť sa s tým, čoho má� veľa, ale 
s tým, čoho má� málo�. Ľudský ego-
izmus - keď mám málo, dajte mi, keď 

mám veľa - neberte mi. Ľudské srdce 
- keď mám málo, rozdelím sa, keď mám 
veľa, dám, lebo to patrí aj vám. 

Moja mamička ma učila: �Milan, rozdeľ 
sa so v�etkým čo má�, aj s tým málom. 
Podeľ sa o to aj s posledným �obrá-
kom�. Dám vám e�te jednu otázku? �Čo 
myslíte, kto vyrába bezdomovcov?

To Vám odkazujem
PS: �Postavil som dom a zostal som 

sám v ňom, nemám na platby v ňom a 
preto som bezdomovcom�.

Priestor pre �ivot

Ná� časopis distribuujeme po rôznych mestách Slovenska a sna�íme 
sa aj o akúsi osvetu v tomto smere. Na�e postrehy, sme zaznamenali 
a pokú�ame sa odpovedať na mnohé aj nevyslovené otázky občanov. 
Zaradili sme oslovených do určitých skupín.

O distribúcii časopisu

1. Ľahostajní, ktorí nechcú počuť a vidieť. 
Prejavujú sa tak, �e  obchádzajú distribútora 
zrýchleným  krokom. Bez  slova  uháňajú ďalej 
a kamenná tvár  hovorí, � mňa sa to netýka�.

Odkaz  distribútora:   Milí uháňajúci  ľahos-
tajní, tento   problém je aj  vá�  problém, vy 
to viete a preto sa tak   ponáhľate. Milí �uhá-
najúci�,  pristavte sa, nič vám neujde. Mô�e 
sa  stat, �e na svojom  úteku  pred sebou 
samým,  

stratíte samého seba.
2. Ľahostajní, ktorí stihnú gestom alebo 

slovom vyjadriť svoju  nespokojnosť. Výrok-
mi ako : �Mne kto pomô�e�? � Mô�u si za to 
sami.�  �O�ranom  �pinavým  mám   pomáhať 
�? A pod.

Odkaz  distribútora: Nespokojní,  ľahostajní 
občania  Slovenska, skutočne sa mô�e stat, 
�e keď budete vy potrebovať pomoc, ka�dý sa 
na  vás  �vyka�le�. Akou  mierou  meriate vy, aj  
vám  bude nadelené. Medzi vami  milí nespo-
kojní je veľa takých,  čo  pomohli  vytvoriť na  
Slovensku veľa  �o�ranov�, svojim  odsúdením 
svedčíte  sami  proti sebe. Ponúkam  vám  
mo�nosť ako sa nestať  �pinavým  o�ranom, 
nesúďte a neodsudzujte a mo�no aj vďaka 
tomu sa nestanete tým, čo nemáte radi.

3. �Podporujem iných, čo si to  zaslú�ia, sta-
rých, chorých, deti,  cirkvi,  �port,  podporovať  
bezdomovcov ?  Poznám ich, to teda  nie.�

Odkaz  distribútora:  Milí ľudia s charizmou,  
v�etci  tí biední,  chorí, si  určite  zaslú�ia  va�u   
pozornosť, to je nepochybné.  No  často sa 
stáva, �e  podporujeme  vlka skrytého v ov-
čom   rúchu.  No  niekedy sa stáva aj  opak, �e  
bezmocná ovečka sa skryje vo  vlčom   ko�u-
chu,  aby  pre�ila medzi   vlkmi.  Na to  pozor, 
milí charizmatický  obetavci.  Nie je  zlato  
v�etko čo sa bly�ťí.

4. � Podporím  
vás,  no  čítať to 
nebudem,  mám  iné 
dôle�ité starosti �.

Odkaz  distibútora 
:  Mo�no   práve  vy,  
by ste si  mali   pre-

čítať  ná�  časopis,  keď máte  toľko  starostí.  
Mo�no   práve  vy, po  prečítaní  časopisu,  by 
ste  tých starostí mali  menej. Venujeme mno-
ho  pozornosti  nepodstatným   veciam a tie 
podstatné sú pre nás v nedohľadne. Tým,  �e  
�zaplatíte�,  veľa  toho  nepochopíte.

5. � Podporím  vás   preto, �e sa  mô�e stat,  
�e aj  ja  budem   bezdomovec�.

Odkaz  distribútora: Nepochybne  ste  u�  
pochopili, zrejme  na  základe  vlastnej skú-
senosti, �e:  nikdy nehovorme  nikdy.  Mnohí 

e�te  nepre�li  touto   skúsenosťou. A určite ich  
táto  skúsenosť čaká. No aj tak  vám  chcem 
odkázať, �e  ak je  motiváciou  va�ej  pomoci 
strach, tak  zle  robíte.  Nech je  va�ou  moti-
váciou LÁSKA,  nič iné.

6.  �Je to  pre mňa veľmi  smutné, nemô�em 
to čítať�!

Odkaz  distribútora:  Milí veselí ľudia  Slo-
venska, mo�no �e  sú to  smutné témy, no  
smutné sú preto,  �e  na�u  vnútornú  prázd-
notu chceme prekričať falo�nou  veselosťou. 
Verte,  �e keď otvoríte  oči,  budete  vidieť  
veci, o ktorých sa  vám ani  nesníva a za�ijete  
radosť du�e a tá nie je toto�ná  s va�ou falo�-
nou veselostou.

7.  �Vy ste  Jehovisti  alebo  nejaká  sekta ?  
Preč od  Vás.

Odkaz distribútora: Vá�ení občania, ktorí z 
du�e nenávidíte Jehovistov alebo rôzne   sek-
ty. Aj  keby sme aj  boli  členmi  nejakej  sekty,  
mo�no aj  tej  najradikálnej�ej, tak by sme sa 
mali  najskôr zaujímať  o  ich  skutky  a a� 
potom ich  súdiť. To  platí aj o rôznych  rehoľ-
ných rádoch, ktoré v nás  vidia  potencionál-
nych  diablov a  satanov. Mo�no�e  vyzeráme  
menej  kultivovane a dôveryhodne,  no rohy  
nám  e�te  nenarástli. Nie sme  členmi �iad-
neho nábo�enského spoločenstva ani  sekty, 
preto  sa nebojte,  nábo�enské spoločenstvá  
a sekty, �e ľudí odvádzame od pravej viery a 
podporte  na�e  aktivity. Lebo, kto pole moje 
orie, je priateľ  môj,  �etrí môj pluh. A ka�dé 
nábo�enské spoločenstvo  je  silné vtedy, keď  
�ehná a po�ehnáva.

8. �Zadarmo si vá� časopis  zoberiem, pe-
niaze  vám  nedám�

Odkaz  distribútora: Veľa ľudom sme  daro-

vali  časopis  zadarmo, veľa ľudí dalo viac ako  
malo. Nie sme reklamný leták, ktorí skončí v 
ko�i. Peniaze sú len symbolickou cenou, �e 
niekedy musíme za niečo zaplatiť. V na�om  
časopise nie je  reklama a niečo nás stojí aj  
tlač. Postavili sme chatku pre bezdomovcov, 
na  dlh a chceli by sme postaviť  ďal�iu. Aj na 
to  ide  Vá�  príspevok.  

9. �Choďte si pýtať od Dzurindu, nech on   
vám dá, nakradli dosť. �

Odkaz  distribútora: Častá replika obyvateľov  
Slovenska. Mo�no�e  pôjdeme  �pýtať� aj od 
neho, ak sa k nemu  dostaneme.  Nejde  nám 
len  o vyrie�enie  problémov   pár  bezdomov-
cov na  Slovensku. Ide  nám aj o prebudenie  
svedomia  spolupatričnosti,  zodpovednosti 
za seba, aj  iných. A to  musíme  osloviť vás,  
občania  Slovenska. Bohatí a majetní  neradi 
dávajú. A keď dávajú, robia to tak, aby v�etci  
videli, �e  dali. Vy  obyčajní ľudia dávate málo 
a nikto o tom ani  nevie.  A o to  má vá� dar  pre 
nás väč�iu cenu.

10.  � Choďte  za   primátorom,  mestá nech 
to  rie�ia, stavajú útulky pre  psov, nech stava-
jú aj  útulky  pre  ľudí.

Odkaz  disrtibútora:  Nav�tívili sme aj  ich,  
�iaľ často vidia v nás konkurentov alebo  na�e 
aktivity ignorujú.  Ignorancia  je príznačná  
pre túto  dobu, v duchu  hesla,  � My rie�ime 
dôle�itej�ie a podstatnej�ie  problémy�. Zlo�ité 
rie�enia  majú zelenú,  jednoduché a efektív-
ne,sú nepotrebné. Zatiaľ je to tak, dokedy ? To 
je  otázka  pre vás. Podobné otázky  zazneli  
na  námestiach  Slovenských  miest,  no  viac 
ich  bolo  tých   pozitívnych,  uverejníme jeden  
dialóg, ktorý nám dáva   nádej   a prekryje  
stovky odmietavých  postojov a predsudkov.

Pár  darcov,  nám  chtiac  nechtiac  navodilo 
situáciu, kedy tiekli slzy.  Boli to slzy  pocho-
penia, radosti, obdivu aj  smútku. Slzy tiekli na  
oboch stranách.

Dialóg star�ieho pána z Prievidze s distrib-
útorom:

�Čo to  máte za noviny ?  A o čom to je �? 
Po odpovedi hovorí : �Podporím  vás�. Vyberie 
malú o�úchanú peňa�enku a z nej  dve mince, 
desať korunu a desaťhaliernik. �Jedna z nich 
je Va�a�, hovorí, �desať halierov ostane mne�, 
hovorí pán.  Núkali sme mu  časopis zdarma, 
nedal sa odbiť. Urobil to s takou samozrej-
mosťou, ako keby to  robil celý �ivot.  Radi  
hovoríme, �e svet je  zlý, ľudia sú zlí. Tento  
človek z Prievidze, mo�no spadol z neba, 
aby nás presvedčil, �e to nie je pravda. Na  
námestiach  miest Slovenska sme  stretli  po-
dozrivo veľa ľudí �čo spadli z neba�. Mnohí  to  
navonok nevyjadrili, mo�no�e skrývali svoje 
city, no oni sú medzi nami. A kto tomu neverí, 
nech sa postaví na  námestie a ponúka  ná� 
časopis. 
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Rozostúpenie sa mora pred Moj�i�om

V minulom   čísle sme   písali o formách   levitácie. Povedali sme aj to, �e  levi-
táciu sa  nemô�eme   naučiť, no levitáciu   mô�eme   zvládnuť alebo   ovládať. 
Nejestvuje   človek na svete, ktorý by  nezvládol  určitú  formu   levitácie alebo   
antigravitácie.  Nejestvuje  vekové, intelektové,  spoločenské, ani  morálne   ob-
medzenie pre zvládnutie  levitácie alebo  antigravitácie. 

Pokračovanie o levitácii alebo čo je antigravitáciaPokračovanie o levitácii alebo čo je antigravitácia

Pou�ili sme  nový termín  antigravitácia.  Antigravitácia je  synony-
mum  slova  levitácia.  Najväč�ou  doteraj�ou   zábranou na  zvlád-
nutí  levitácie je   obyčajný  záujem, ľudí o tento fenomén. Mnohí sú  
presvedčení, �e  levitácia  nemá s reálnym �ivotom  nič  spoločné. 
Je to  omyl,  antigravitácia  je  súčasťou  ná�ho �ivota. Tri  veľké  py-
ramídy v Gíze  boli   postavené antigravitačnou technológiou. Stovky 
ich  napodobenín  pozdĺ� celého  Nílu, boli stavané  klasickou  tech-
nológiou.  Tri veľké  pyramídy boli stavané niekoľko  tisícročí skôr, 
ako ich  napodobeniny.  Napodobeniny  nikdy  nedosiahli  presnosť, 
veľkosť,  dokonalosť ich  vzorov.  Túto  teóriu   potvrdili aj  niektoré 
vedecké  autority. 

Ale  vráťme sa k súčasnosti, do reálneho dne�ného   �ivota. Na  
objavenie  svojich  antigravitačných  
schopností, stačí ísť do  na�ich  
spomienok alebo spomienok na-
�ich  blízkych. Ak  začnete  hovoriť 
o tejto  téme, medzi  blízkymi,  
známymi, určite si  niekto  spome-
nie na svoj   zá�itok s levitácou-
-antigravitáciou. Uvedieme  pár 
príkladov:

-  chodenie   po  povrchu  snehu, 
niekto sa stretol s touto   skúsenos-
ťou  ktorú racionálnym  rozumom   
pova�ujeme  za  normálnu, za  
určitých   podmienok je  to mo�né, 
ak  je  zmrznutá povrchová vrstva. 
No  sú zá�itky, napríklad  zimných   
turistov,  kedy to dosiahli  zmene-
ným  stavom  vedomia,  čo je nutné 
k levitácii. Zmenený stav  vedomia  
je aj  eufória,  radosť, o čom sme   
písali  v predchádzajúcom   čísle. 
Ďal�ím  príkladom  je  chodenie  
po   ľadovej  vrstve. Človek  nevie  
odhadnúť hrúbku   ľadu a to dalo  
mnohým  ľudom  schopnosť chodiť  
po  ľadovej   vrstve, ktorá bola  ten-
ká len  niekoľko  milimetrov. Mnohí 
si  to pri svojom  zá�itku ani  ne-
uvedomili, a tým  fakticky   zvládli  
chodenie  po vode. Ak  budete   
pátrať vo svojom  okolí,  určite  
nájdete   ľudí s touto skúsenosťou. 
Zázraky  sa dejú  ka�dý deň, len   
málo  kedy si to  uvedomujeme, 
ako  napríklad,  padla vám  tehla  
na  hlavu, a vy  �ijete.  Padnete 
z vý�ky, a vy nie ste  dolámaný. 
Pre�ijete  autohaváriu bez  väč�ej  
ujmy. V krízových  situáciách  čas-
to krát   za�ívame  prvky  levitácie 
alebo antigravitácie, a vôbec si to 
neuvedomujeme. Doká�eme  tvr-
diť, �e  levitácia  je  podvod, ilúzia 
a s reálnym   �ivotom to nesúvisí. 
Doká�eme   popierať samých seba 
a o svojich  reálnych   zá�itkoch  a 
skúsenostiach doká�eme  tvrdiť, 
�e je to  podvod a ilúzia ?

Levitáciou-antigravitáciou   mô-
�eme  vyrie�iť energetické  problé-
my  ľudstva na  ďal�ie  tisícročia. V dne�nej  dobe  to vypadá ako  
značná  utópia.  Utópie  mô�u jedných  pobúriť a druhých  zaujať, v 
konečnom  dôsledku to  neublí�i   nikomu. Ale  vráťme sa do  histórie  
levitácie  alebo  antigravitácie. Biblický  príbeh  Moj�i�a  pri  exode    
�idov z Egypta, kedy nechal  rozostúpiť  more, je  typickým  prvkom 
antigravitácie.   Niektorí budú namietať, to sa nemohlo stať, je to 

len  príbeh a pod. Druhí  mô�u  namietať, �e 
Moj�i� to  dokázal, no  pre nás  smrteľníkov je 
to nemo�né. Čo tak  pripustiť,  �e to čo  dokázal  
Moj�i�, je 

schopný dokázať, ka�dý človek. 
Otázka:  Akou  silou  dne�nej  technológie 

by sme dokázali  udr�ať vzduté more len na  
okamih .

Ak  Davida  CopperfÞ elda nazveme  podvodníkom a iluzionistom 
, určite si to nedovolíme v prípade  Moj�i�a a Je�i�a. Zámerne sme  
pou�ili  Moj�i�ov   príbeh, ktorý vyjadruje  stupeň  �obtia�nosti�. In-
dický fakír, (o ktorých sme   písali v minulom  čísle  PP�)  ktorý vztý-
či   povraz do vzduchoprázdna a po ňom sa  vy�plhá  človek alebo   
opička, sa  pri  tomto  kúsku  �nezapotí � viac ako  sa zapotil   Moj�i�, 
ktorý nechal  rozostúpiť more. Indický  fakír na základe vlastného 
poznania, pripú�ťa, �e vztýčený povraz  udr�í len jedného človeka 
alebo opičku. Ťa�ko ho niekto presvedčí, �e  vztýčený  povraz  udr�í 
aj tonu  alebo stovky ton. Na  zvládnutie  tohto  nepotrebuje  väč�iu  
vieru,  potrebuje  MAŤ vieru. To, čo je  vyjadrené v predchádzajúcej  
vete, vôbec nevyjadruje  stupeň nedosiahnuteľnosti, naopak, je to 

tak  blízko pri  nás, �e to  vôbec  
nevidíme. Niekedy sa stáva, �e 
niečo nevidíme  preto  lebo sme 
veľmi  ďaleko. S levitáciou je to 
naopak, nevidíme   preto,  �e je   
blízko.

Pre tých  čo sú  ochotní pripustiť, 
�e  levitácia nie je  a� taká utópia  
polo�íme  tieto   otázky:

l. Ak  zvládneme, aj keď často 
nevedomé chodenie  po  povr-
chu snehu,  nemô�me  zvládnuť 
viac ? 

2. Ak  zvládneme  chodenie  po 
tenkom  ľade, len  preto �e si  
myslíme, �e  ľad je hrubý a dosta-
točne  pevný, a pritom  to  nemusí 
byť tak,  nemô�eme   zvládnuť 
viac ?

3.  Mnohí, čo  za�ili, takzvaný 
fenomén  druhého  dychu,  za�ili 
stav  ľahkosti a uvoľnenia. Vedeli, 
�e nebe�ia  oni, ale to  be�í samo. 
Fenomén  �druhého  dychu�  ne-
učí �iadna  univerzita  na svete, 
a predsa  tento  stav  existuje, 
znamená to,  �e  nemô�eme   
zvládnuť  viac ?

4.David  CopperfÞ eld sa  vzná�a 
nad  obecenstvom alebo nad  ka-
ňonom  hôr, myslíme si, �e  nemô-
�eme   zvládnuť viac ?

5. Zdvihnúť predmet, ktorý mô�e  
vá�iť niekoľko  ton, myslíme si,  �e 
sa nedá zvládnuť viac?

6. Nechať  rozostúpiť more, a 
suchou  nohou  vkročiť na  jeho 
dno,  myslíme si,  �e sa nedá 
zvládnuť viac ?

Na dosiahnutie  rozostúpenia  mora  
nepotrebujeme  väč�iu  vieru ako je  
horčičné semiačko. Čo by sme  mohli 
dokázať, keby sme  mali  vieru  veľkú 
ako   zemiak ? V minulom  čísle sme 
písali, �e si  povieme  o tom, ako sa 
dá zvládnuť alebo  ovládať levitácia. 

Prvý krok,  je  zaujímať sa vo svojom  okolí, spomenúť si na svoje  
zá�itky, počúvať zá�itky  druhých a veriť rozprávkam.  Prvý malý krô-
čik sme  urobili u� tým,  �e  sme prijali  informácie v tomto   článku.  A 
keby nič,  čo  tu je  napísané nebola  pravda,  tak  nebude to  zbytočná 
strata  času. Kto s nami  vydr�í,  budeme   pokračovať,  máme si e�te 
čo  povedať.
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Súhvezdie citu, iskričky neba
to nie je nános pozlátky

pochop tú silu, je i pre teba.
Nezahoď svoj čas, je krátky.

Ako teba i mňa bolesť pritlačí,
rútim sa v beznádej priepastnú

v tŕni i prachu mi srdce kľačí
hviezdy citu v�ak nezhasnú.
Neudri zlobou a nenadávaj, 
nájdi cieľ zo skú�ky čo kynie

víťazným vavrínom du�e zamávaj
pamätaj v�etko raz pominie

�ťastie si hľadaj
 len v �ivej studni,

odkiaľ vytryská láska pre ľudí
rozdávať vôkol ju nezabudni,

tým pocit �ťastia prebudí�
pre v�etkých

Katka

�ťastie II�ťastie II

Mo�no �e ná� článok  pobúri  puritánov, no aj ná� pohľad  
mô�e  mnohé objasniť a vysvetliť. V médiách  začala mohut-
ná kampaň na ochranu domáceho  násilia. Kto je obeťou? 
kto je vinníkom? Na�e  povrchné  hodnotenia  rýchlo a bez  
rozmyslu  odhaľujú vinníkov aj obete. Čo tak pripustiť, �e 
obeť nie je bez viny, a vinník  mô�e byť aj  obeťou.

O alkoholizme trochu inak

O alkohole sa hovorí, �e je  metlou ľud-
stva,  väč�ina z nás toto prirovnanie hodnotí 
v negatívnom   zmysle. No  metla  mô�e  
symbolizovať aj  nástroj  na  zametanie, teda 
čistenie. V konečnom dôsledku zametanie a 
čistenie nie je a� také zbytočné. Ka�dý z nás 
sa stretol s takzvanými �silnými osobnosťami�, 
ktorí pod vplyvom  alkoholu zametajú a čistia 
svoje  vnútro. Títo ľudia v období svojej 
abstinencie  ne�ijú podla svojho svedo-
mia, klamú,  zavádzajú, intrigujú a pod. 
Ak sa Þ lter  emócií zanesie, z času na 
čas treba  čistiť, zametať a alkohol dáva 
výbornú  príle�itosť � otvoriť sa�.  No sú 
aj   ľudia, ktorí klamú, zavádzajú, zdierajú a 
nemajú odvahu ani  ochotu, utopiť svoje  emó-
cie v alkohole.  Títo sú na tom  e�te hor�ie ako   
príle�itostní  alkoholici. Preto sa hovorí, �e do 
jednej slzy sa zmestí  milión  emócií, milión  
prehre�kov  voči  na�emu  svedomiu.  Tí, čo 
sa nedoká�u  zbaviť svojich  emócií ich ukla-
dajú do  regálikov svojho vnútra  a dotyčnému   
pukne srdce na vysoký krvný tlak.  Poznáme 
ich  aj podla  vačkov pod  očami,  keď obličky  
nestačia  Þ ltrovať  prehtnuté  emócie a ľadviny   
ako   Þ lter  produkujú jedovaté  látky a človek   
trpí bolesťami  krí�ov,  kĺbov a pod. 

Kto z týchto  spomenutých  typov je na  tom  
lep�ie ? Alkoholik či abstinent ? Zrejme nie je  
komu čo závidieť. Najjednoduch�ie by bolo  
�iť podľa svojho   svedomia, podľa  základ-
ných dávno  určených  zásad a nemuseli by 
sme  hľadať úniky v alkohole  alebo sa stať  
hltačom svojich emócií. Ale  vráťme sa  k téme  
obetí a vinníkov  alkoholu.  Uvedieme   pár   
príkladov:

l. Na  zastávke  autobusu  čakajú dvaja  
neznámi.  Opitý mu� a mladá �ena. �ena v 
dôsledku u�  predchádzajúcich  skúseností 

má strach,  �e  opitý mu� ju bude  obťa�ovať. 
�enina  nervozita   rastie, STRACH sa stupňu-
je. Opitý mu� ju skutočne   začne   obťa�ovať.   
Kto je  vinník  násilia v tomto  prípade ?  Väč-
�ina z nás vykríkne, no predsa to je jasné, je 
to  mu�.. Niekto  vychytralej�í, aby  nesúdil, 
povie: �na vine je  alkohol�.  Mno�stvo   ľudí 
si za svoj  �ivot v�imlo, �e  opití ľudia  majú 

�otvorené emociálne   vnímanie�, to znamená, 
�e  opitý človek  reaguje na na�e  my�lienky  
či u� pozitívne alebo  negatívne.  Opitý člo-
vek  zacíti na�e  my�lienky   strachu,  odporu, 
nedôvery aj na niekoľko desiatok  metrov, aj 
kilometrov.  Ak by  �ena na  zastávke autobu-
su  �nevy�iarila�  dávku strachu, nemuselo k 
obťa�ovaniu   dôjsť.

Milujme opitých a aj keby sme stretli na  
zastávke  niekoľko násobného  vraha a násil-
níka,  nikdy  nám  neublí�i. Veľa  ľudí, aj  �ien   
miluje  opitých a nestretli  sa s násilím voči 
nim. Či u� to nie je  dôkaz ?  A ak by sa  vy-
skytla  výnimka, potvrdí pravidlo,  �e   láskou  
neublí�ime sebe, ani druhým.

KTO  JE  VINNÍK ?       KTO JE  OBEŤ ?
2.  Man�elka sedí doma a nenávistne   oča-

káva   príchod   partnera,  vie,  �e   príde   opitý.   
Opitý  mu� reagujúci na  nenávistné my�lienky  
�eny  odďaľuje   príchod  domov. Hrá karty,  
automaty, len aby  �nezachytával�  my�lienky 
svojej  man�elky. Vie,  �e keď sa vráti,  bude  
zase  peklo.  To  peklo  toľko krát   pre�ité a 
nenávidené, keby sa dalo tomu  vyhnúť., myslí 
si  mu�. Kým je  človek v krčme tak je  dobre,  
kamaráti  pomô�u  na čas  zabudnúť  na toľko 

krát  pre�ité scény, myslí 
si  mu�.  Ako  oddialiť to 
divadlo, tú hystériu, krik  
�eny,  detí,  susedov,  tá 
stra�ná hanba.  Keď je  za 
čo, dopiť sa do nemoty a 
nič ťa  netrápi a nebolí. 
Hovoria o mne,  �e som  
slaboch a sám  neviem  
prečo to robím. Tak a 
podobne  uva�ujú mnohí 
mu�i,  v krčmách  Sloven-
ska a celého  sveta.  Mu�a  
svet nazval   vinníkom, 
on je   príčinou  v�etkého  
násilia,  v�etci   dohovárajú  
mu�ovi,   aby sa polep�il a  
nepil a tým  neubli�oval  
svojim  blízkym. Najčas-
tej�ou  otázkou  partnerov,  
okolia, spoločnosti je otáz-
ka  PREČO ? Prečo mu� 
alebo  �ena  pijú,  prečo sa 
vzájomne  �zabíjajú�,  pre-
čo  tým  trápia deti,  rodiny, 
susedov a pod. Na  na�e  

PREČO, existuje  odpoveď, je to 
tajomstvo  tajomstiev, ktoré sa dá zhrnúť do 

jednej vety: Partner  robí v�dy to čo je pre nás  
najlep�ie, je to absurdné, ale je to tak.  Kydá-
me  hnoj na  hlavy  v�et

kých   opilcov  a oni  si  sypú popol na  hlavu, 
a v�etku vinu  berú na seba, kedy  u� začne-
me  hľadať vinu aj u nenávistných �ien, nieke-
dy aj mu�ov, ktorí hrajú rolu  obete?

Nejestvuje  obeť bez  viny,  obeť je  vinná za 
svoj strach a nenávisť, kto odsúdi  ju ?

Strach a nenávisť je  silnou  emóciou  odpo-
ru a následne  NÁSILIA.

Vá�ené man�elky  opilcov na  Slovensku aj 
inde,  naučte sa  milovať man�elovu  neresť,  
ak je  s priateľmi alebo v krčme,  myslite 
na neho s láskou, vycíti to a poponáhľa sa 
domov.  Keď sa vráti  domov, v akomkoľvek 
stave, buďte  pokojná a milujúca. Verte, �e  

nejedna  �ena  zvládla aj  toho najväč-
�ieho  opilca,  jedine   láskou. Zoberi-
ete  mu  motív jeho  slabosti.

 Vá�ené  man�elky  (man�elia),  
ktoré /í/  sa  nepoučia  z predchádzajúcej   
rady, nedivte sa peklu čo pre�ívate. Toto   ad-
resujeme   ka�dému   piatemu  man�elstvu  
na Slovensku,  kde  je  fyzické,  psychické,  
sexuálne, ekonomické  násilie.  

Vá�ené feministky  Slovenska, ktoré ste sa 
vydali na  vzteč proti nehodnému   mu�skému   
pokoleniu, masívnou televíznou a inou rekla-
mou, zastavte  reklamu na  podporu  obetí 
domáceho  násilia.  Zahoďte  svoje  meče  
do  �ita a bojujte LÁSKOU, učte to  svoje deti,  
robte na to  masívnu  reklamu a učte to  va�e 
�takzvané�  obete.
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Oznamy

Proces- 3

kto  bude  chcieť zaslať ďal�ie  číslo  PP�, alebo  
predchádzajúce, po�lite  nám  obálku  so  známkou a 
pár drobných  a radi  Vám  ho  po�leme a� domov. 

- niekedy z technických, ekonomických   príčin  sa 
nám  nepodarí pripraviť nové číslo  v termíne.

-Hľadáme spojencov a ľudí, ktorých zaujmú na�e 
my�lienky, ozvite sa nám.

-chceme sa ospravedlniť čitateľom, �e ná�  mesačník 
nevychádza  periodicky raz za  mesiac. 
 hľadáme  distribútorov   ná�ho  časopisu.  Dobré  by  
bolo, keby to  boli   ľudia zo sociálne  slab�ích  skupín 
obyvateľstva  a aj takto  by si mohli zlep�iť Þ nančnú 
situáciu. V prípade záujmu volajte ná�ho   hlavného  
distribútora  tel. 0905 563024, 0903033677

- stále   hľadáme  dopisovateľov, spolupracovníkov 
z celého  Slovenska. Po�lite  nám  svoje   príbehy,  
názory, postrehy.

- Ďakujeme v�etkým ľuďom v rôznych mestách Slo-
venska za podporu na�ej organizácie.

Občianske zdru�enie Proces 3 je pokračovateľom Nadácie pre pomoc zdravotne postih-
nutých a ľudí hľadajúcich alternatívne metódy rie�enia sociálnych, zdravotných, etických a 
morálnych problé-

mov, ktorá vznikla v roju 1995 a pracovala do roku 1998, kedy bola následkom legislatívy 
zru�ená. Zakladatelia tejto spomenutej nadácie zalo�ili v roku 2002 OZ Proces 3. Občianske 
zdru�enie Proces 3 sa sna�í rie�iť problémy v sociálnej oblasti, konkrétne, problémy bezdo-
movcov, sociálne slab�ích ľudí. Na�ím cieľom je pomôcť rie�iť chudobu, nezamestnanosť, 
biedu, bezdomovectvo s vyu�itím pôdy na nevyu�itých pozemkoch na pestovanie poľnohos-
podárskych plodín a chov domácich zvierat. Snaha je zapájať týchto ľudí znovu do spoločnos-
ti ako jej plnohodnotných členov. Podať im pomocnú ruku a vrátiť ich sebe samým.

Jednou z priorít je aj komunikácia a následné legislatívne zmeny práca so �tátnymi, obec-
nými in�titúciami, ktoré by mali byť priamo zodpovedné za rie�enie týchto spomínaných 
problémov. 

Dôle�itou súčasťou v na�ich cieľoch je aj kladné ovplyvňovanie verejnej mienky, mediali-
zácia a rozpútanie verejnej diskusie s cieľom zapojiť čo najviac ľudí do rie�enia problémov 
bezdomovectva a u� vy��ie spomínaných problémov na�ej spoločnosti.

Niečo o na�ich aktivitách
V na�om projekte je určitá komplexnosť slu�ieb, kde nejde len o rie�enie ubytovania tohto 

problémového segmentu, ale aj o vytvorenie pracovných mo�ností a systematická práca s 
týmito ľuďmi na ich opätovné začlenenie do spoločnosti.

Verejný kemp pre bezdomovcov a sociálne slab�ích obyvateľov sme začali budovať v 
Martine lokalite Priekopa. Je to začiatok ná�ho dlhodobej�ieho plánu budovania týchto alter-
natívnych spôsobov bývania pre túto skupinu ľudí na celom území Slovenska. Stretávame 
sa s veľkým nepochopením hlavne zo strany predstaviteľov mestskej samosprávy a ni��ích 
zlo�iek �tátnej správy. Títo predstavitelia vyrábajú mno�stvo problémov pri rôznych adminis-
tratívnych úkonoch.. Napriek problémom, ktoré nás brzdia pri rýchlej�om napredovaní sme 
dokázali rozprúdiť určitú diskusiu a poukázať na tento chúlostivý, celospoločenský problém, 

ktorý odrá�a stav na�ej spoločnosti. Počas diskusií v rôz-
nych elektronických a tlačových médiách sme dokázali 
pritiahnuť veľké mno�stvo ľudí k tomu, aby sa začali tro�ku 
viacej zaujímať o sociálne problémy a problémy bezdomo-
vectva. Je to dôle�ité, preto�e vyspelosť ka�dej spoločnos-
ti určuje to, ako sa doká�e postarať o tých najmen�ích z 
pomedzi nich. 

V chatke bývajú momentálne 4 ľudia bez domova. V tejto 
poschodovej chatke bývali u� niekoľký bezdomovci, ktorí si 
po čase odi�li k priateľkam a lebo si na�li podnájom, lebo si 
na�li nejakú robotu s lep�ím príjmom.

Verejný kemp sa nachádza na skoro hektárovom po-
zemku. Chceli by sme si v budúcnosti pestovať zeleninu, 
zemiaky a chovať hospodárske zvieratá. Je tu miesto aj 
na vybudovanie píly, kde by sme si sami vyrábali materiál 
na výstavbu chatiek. Na obrábanie pôdy budeme vyu�ívať 

malú mechanizáciu, vlastnoručne 
vyrobenú.

Táto vývesná tabuľa je umiest-
nená pri vstupe do verejného 
kempu. Na tabuli je napísané 
poďakovanie v�etkým ochotným 
ľuďom, ktorí pomohli pri realizá-
cii tohto kempu. A ďalej je tam 
uvedený tento výrok: Ka�dý kto 
prichádza v dobrom je vítaný.


