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Cena èasopisu Priestor pre
�ivot je zdarma. Budeme

radi, keï vydávanie èasopi-
su podporíte sumou 10 Sk.

Touto sumou podporíte
nie len vydanie ïal�ieho
èísla, ale aj organizáciu,

ktorá ho vydáva.
Preto Vám za to ïakujeme.

http://proces3.webpark.sk

Úvahy hlúpeho Jana
Dnes opä� hlúpy Jano sudi, posudzuje, odsudzuje.

Hlúpy Jano je krá¾om aj �a�om svojej pece a navy�e
svojho suda. Preto priatelia aj na�i � nepriatelia �
vítajte vo svete rozporov. Svet je plný rozporov a pa-
radoxov, je plný zmien. Dajme priechod novému po-
znaniu, v�etko okolo nás sa mení aj my sa meníme.
Procesom zmien prechádza celý vesmír, preto priate-
lia aj �nepriatelia�, aj my buïme súèas�ou tohto pro-
cesu. Je to dobrodru�stvo ktoré èaká ¾udstvo v tre-
�om tisícroèí. Budeme poèu� o veciach ktoré oko ne-
videlo a ucho nepoèulo. Hlúpy Jano vám bude pre-
zrádza� pravdy skryté ale aj odmietnuté, múdre aj
hlúpe, nepríjemné aj radostné. V�dy bude tým, èo má
èo poveda� tomuto národu, hlúpy Jano sa skrýva v
ka�dom z nás. Hlúpy Jano má èo
poveda� aj Európe do ktorej sme sa
nedostali, ale v�dy v nej boli. Hlú-
py Jano nadstavuje zrkadlo nie len
hlupákom, ktorí èasto disponujú aj
vysoko�kolskými diplomami a mno-
hí z nich uvrhli tento svet do bez-
brehého konzumu, ale aj zaèínajúcim
chápajúcim, ktorí by nemali stráca�
pokoru a Lásku. Dne�nou témou bude
megalománia, veliká�stvo, strach.

(èítajte na strane 6.)

Sadenie stromkov v kempe

Ak v nejakom èasopise
príde obèas k redakènému
významovému omylu,
zvykneme vravie�, �e zasia-
hol redakèný �kriatok. Sta-
lo sa aj nám v minulom èís-
le 10 - PP� z februára 2004.

Tento malý huncút si
jednoducho privlastnil jed-
no malé �d� v na�om minu-
lom úvodníku.

Takému malému lapa-
jovi je úplne v�etko jedno
èi je to - redakèný básnik -
alebo reakèný.

Iba on vie, k èomu asi
potreboval to malé - déèko,

mo�no dodá �cé- a bude
ma� cédeèko.

Milí èitatelia, mô�ete sa
spo¾ahnú�, �e JO�i je bás-
nik redakèný teda patriaci
k redakcii v zmysle prípra-
vy � príspevkov rukopisov,
èiastoène mô�e by� aj reak-
tívny v zmysle vplyvu von-
kaj�ích popudov, av�ak nie
reakèný � v zmysle spiatoè-
níctva èi brzdy pokroku...

Veríme, �e na základe
jeho doteraj�ích príspevkov
si doplníte to malé � déèko
� ako treba.

-r-

Úvodník od Jo�iho

Milí èitatelia

OZNAMY
- Prepáète nám Vá�ení èitatelia �e na�e èlánky ne-

prechádzajú podrobnou korektúrou chýb ako aj �tylisti-
ky, budeme radi ak nám aj napriek tomu porozumiete.

- V�etky predchádzajúce èísla PP� sú uverejnené na
na�ej webovej stránke: proces3.webpark.sk. Omylom v
minulom èísle bola uverejnená zlá adresa webu.

Kedysi dávno pradávno,
¾udia si dali Slovo, slovo dalo
slovo a vznikli Slovania,
Slavjani, Slávi, Slaveni a
medzi nimi Slováci...

Svätoplukova poves� o
troch prútoch stále v nás
znie, nu� s touto ozvenou
rozvíjajme nám dané Slo-
vanské krásnosti, na�e ¾ud-
ské, Bohom a �ivou
Vesmírnou silou �ivené
nádeje a modlitby, kroje
vy�ívané a ¾úbozvuèné slo-
vanské melódie.

Nech ráèi uzna� ka�dý
jeden z nás, a najmä tí mi-
mo...SLOVAN berie do rúk
po¾né rydlo a pero, ...�ne,
èo zasadí... spieva na plné
hrdlo, neberie zbraò � pu�-
ku, my Slovania stromy a
kvety sadíme, vy�ívame
srdcom, du�ou na slovan-
ské kroje, ko�e¾u èi ruba�-
ku, my pod slobodným Sln-

kom sme �ili a �ijeme...!
My Slovania slávime

Boha, Slnko, Mesiac a
Hviezdy * V�ehomíru Svet,
tak vèera ako dnes Miluje-
me celú matièku Zem. Èis-
tú, èistú Vodu, nás �iví �iva,
zo Slnka �ivá sila a práca,
na�a Matka Zem, ka�do-
denný Chlieb, zemiaky a
kapusta, medovina, pivo a
chren, Láskou je pokrope-
né ka�dé die�a, mu�, �ena,
ka�dý Deò.

Ver Slovan ver, nám
neprospieva droga, koka-
kola, èi hamburger... to
klamlivý �epot toho cham-
tivého mamonu

 ...ochutnaj a skús... a
zanechá v tebe pustotu,
biedu a trus...

Slovania, dragi Slaveni
my djeca smo Ljubavi,
Boha, Zeme, Slnka, Vetrov
a Da�ïov plodonosných...

My Slovania, Slováci,
Èesi, Rusi, Ukrajinci, Rusí-
ni, Srbjanky i Srbi, Bielo-
rusi, Macedónci, Bulhari,
Poliaci,

Chorváti, Slovinci, Cr-
nogorci i Lu�ici... po celom
�írom svete Slovania...
�ime statoène a hrdo ako
Bo�ie deti

tejto planéty, v ka�dom
z nás, tak aj v Nebi, sú na�i
predkovia, nech sa za nás
nehanbia, �ime spolu v
Láske a Láskou budú �i� aj
Slovanov potomkovia...

�ime ! Vedome a bdelo,
nech v rovnováhe je my-
se¾, Srdce, Du�a, nech Duch
Slovanský dr�í na�e telo...

Napísané dòa 15. 11.
2001 o 03. 45 ráno v Popra-
de, platí to aj dnes a v�dy...
vá� JO�i *

V Poprade dòa
18032004, 10.00 h

PRE DU�E POETICKÝCH SLOVANOV
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Dòom 19022004 som bol uvedený do
redakèného kolektívu èasopisu, èi ak
chcete novín Priestor pre �ivot, kde mi
bola pridelená stránka F-4 so zamera-
ním najmä na poetické *Du�e* nás Slo-
vanov, bez oh¾adov na politiku, ekono-
miku, rasu, vierovyznanie èi iných sta-
ronových bludísk a podtlakov... tla-
kov... nátlakov..., ktoré pou�íva sú-
èastná tzv. civilizácia.

Myslím si � najmä cítim, �e
v�etko dôle�ité v na�om be�-
nom celodennom styku
tak aj  v texte písa-
nom, mohli by
sme vyjadro-
va� uvedome-
le, citlivo s
ve¾kým pís-
menom.

Áno, ¼udia
* Èitatelia,
ako oslovenie
Vás v tomto
liste, v tom
duchu niesli
sa v�etky
moje poetické
Odrobinky � malé
zrnká múdrosti v
na�om èasopise PP�
doteraz uverejnené.

To iba tak trochu pánu Danielovi
Di�kancovi � zodpovednému redakto-
rovi PP� pomáham  tlaèi�... �aha�... vo-
zík plný �ivota aj, keï v�etci máme tro-
chu vykrivené kolieska...

...trochu podvihnú�... od¾ahèi� ten �i-
votný batoh �archy... sebe, jemu, vám èi-
tatelia, aj bez domovskému kempu... aj
vám, ktorí �nemáte èas� pozrie� sa v sebe...
k Slnku...  aby, keï prídeme a� Tam... ten
tulácky � krá¾ovský batoh... bol prázdny!

A preèo Du�e Slovanov? Preto�e Slo-
vania v�dy �ili v nádhernej rieènej a hor-
skej �ivej Èistote, èloveku nablízku aj
okoliu svojmu, hoci, vraj pohania boli, s
Bohom �ili.

A mali èas díva� sa do seba... Neba...
hore k Oriónu *

Dnes je to �ia¾... aj mne a isto aj vám...,
je to tak, berú nám zvyky na�e, fujaru,
vala�ku, dúhové kroje, polia, nivy, rie-

ky aj
lesy a do

rúk dávajú
m a m o n á r s k y

frak a útoèný
prak...

Milí èitatelia,
Prispejte ak chcete,

na túto stránku... zrn-
kom va�ej ¾udskej Slovan-

skej bytosti,
Nebeské poklady toti� tvoríme... Te-

raz... a Tu... v na�ej pozemskej prítom-
nosti...

Dnes vám predstavujem humoristu
* priate¾a, ktorý je priam chodiaca zdra-
votná pohotovos�, bezplatná pois�ovòa,
na ka�dú boles� pohotový liek.

Osobne mu vïaèím za jeho humor,
ktorý priná�a teplú a citlivú ¾udskos�...
a horúci smiech... *** bude nás rozo-
smieva� pán Drahoslav Drago
Mika z Popradu. ***

Hrejme sa... smejme sa... na vozíku
na�om, vyrovnávajme kolieska batoh
ná�, nech je èo najprázdnej�í...nech je
nám Hej...

v Poprade 23022004
Vá� JO�i * Blahosej *

Milí ¾udia * Èitatelia
Listáreò

Milý Priestor pre �ivot
V�dy sa ve¾mi pote�ím, keï zbadám na ulici postáva� me-

dzi chodcami Vá�ho èlovieèika. Te�ím sa keï mô�em èíta� Vá�
èasopis a hlta� jeho obsah s úsmevom na tvári a s prikyvkáva-
ním. Málokedy sa doká�em s nieèím stoto�ni� ako s Vami. Je
to ú�asné. Som rada, �e sa takto dostanú zaujímavé my�lien-
ky, ktoré by inak mnohí nah¾adali takýmto jednoduchým
spôsobom. Va�e riadky tak dajú mnohým viac ako si mo�no
doká�u pripusti�. Prinútia ¾udí zamyslie� sa nad skutoènos-
�ou, ktorú si inak neuvedomujú, doká�u prehåbi� pocity, kto-
ré u� majú v srdciach, doká�u otvori� oèi, pozastavi� sa, poroz-
mý�¾a�, uvedomi� si to dobré v sebe. Ïakujem Vám, mám
Vás rada.                                                                                Eva

Vá�ení
Dostal sa mi do rúk vá� èasopis PPZ c. 4. Bol pre mòa trochu

prekvapením. Na jednej strane som rada, �e sa venujete du-
chovným otázkam. A v mnohých veciach s vami súhlasím, na
druhej strane ma v�ak boli, �e vo va�ich èlánkoch nachádzam
zavadzajúce informácie. Vy si mo�no myslite, �e pí�ete len
pravdu. Ale nie je to tak. Rada by som sa preto vyjadrila k
niektorým va�ím výrokom, ku ktorým mam výhrady.

U� v úvodníku ma zarazila veta: �Si ODVAHA sama...
nejestvuje niè, èoho sa bojí�. Niè, èo by ti mohlo ublí�i�.� Ako-
by ste popierali existenciu v�etkého toho zla, èo èíha na ¾udí.

Keï hovoríte o poriadku, v podstate s vami súhlasím. Je
dobre usilova� sa byt harmonickým èlovekom. Aj keï na 100
percent sa nám to asi nikdy nepodarí. K radám hlúpeho Jana
mam takúto poznámku: Treba ho brat vá�ne, keï je hlúpy?

Mne osobne sa napr. jeho odsudzovanie modernej medicí-
ny zdá prehnane. Veï mnohé jej metódy skutoène pomáhajú
- aj pri rakovine.

Zdá sa mi tie�, �e obèas pou�ívate citáty z Biblie trochu
nevhodne. Pôsobí to tam nejako neprirodzene, napr. �Kto
meèom bojuje, meèom aj zahynie.� Ïal�ia vec, v ktorej s hlú-
pym Janom zasadne nesúhlasím, je otázka existencie diabla.
Myslím, �e satanovi to vyhovuje, keï si lúdia myslia, �e nee-
xistuje. Myslia si, �e keï nie je, nemô�e im ani u�kodi� a preto
sú menej opatrní. A nenazýval by som falo�nými prorokmi
v�etkých tých, èo upozoròujú èasto na reálne hrozby. Veï
mnohí to robia s naozaj dobrým úmyslom - boja sa o ¾udí. A
takisto pravých prorokov nemo�no rozoznáva� len pod¾a toho,
èí ne�íria strach. Veï ne�írenie strachu e�te nezaruèuje prav-
divos� ich posolstva. Aj oni mô�u prekrúca� pravdu. (a keï
porovnávame jeleòa a vola, �a�ko poveda�, kto sa ma lep�ie)

Aj Janove názory na samovra�dy sa mi vidia pomýlené. Ja
tento druh úteku od problémov neobdivujem. Ja v tom vidím
predov�etkým zbytoènú stratu �ivota. A úplne som pobúre-
ná, �e nazývate Je�i�a samovrahom. Veï on sa predsa nechal
zabi� z lásky k nám, aby sme mohli vecne �i� v nebi. Asi ste
celkom nepochopili jeho poslanie. Èo sa týka levitácie, ne-
myslím si, �e by sme k ��astiu potrebovali práve takéto �lieta-
nie�. Naèo sa to uèi�? (a za�i� pritom to¾ko bolestných pádov)
A kto je tým uèite¾om v na�om srdci? Ste si isti, �e to je dobrý
ucitel? (lebo je mo�né, �e i satan tam ma svoj vplyv - hoci
tomu aj neveríte)

K odpovedi pre Katarínu vo va�ej listárni by som tie� chcela
nieèo podotknú�. Ona sa vám sna�ila vysvetli�, �e aj kres�a-
nia (rovnako ako ostatní ¾udia) sú slabí a nedoká�u �i� bez
toho, aby nerobili chyby (a èasto i tie iste dookola). Majú v�ak
tu výhodu, �e veria v Bo�ie odpustenie.

Viem, �e slova o krí�i sa vám nepoèúvajú prijemne. Ale
Je�í� nás svojim krí�om zachránil = spasil = vykúpil (zaplatil
výkupné svojou krvou) a o tom kres�ania nemô�u mlèa�.

Krátko sa chcem vyjadri� i k tej urologickej zále�itosti na
strane 7. Nechce sa mi veri�, �e to bolo naozaj tak, ako sa tam
tvrdí. Preèo by mal prís� práve vek Vodnara ? (vlastne ani
neviem, èo to znamená) A nemyslite, �e práve A�tar je falo�-
ným prorokom? Hovorí, �e hlas pravdy mô�eme poèu� v na-
�om vnútri. S tým súhlasím, no niekedy tam poèu� i iné hlasy
a nie je v�dy ¾ahké rozozna� ten správny. No a posledná
A�tartova veta ma u� �dorazila�. Vraj �Buïte po�ehnaní Naj-
vy��ou láskou a Pravdou ducha.� �e sa niekto nehanbi zne-
u�íva� Bo�ie meno!

Moja posledná poznámka sa bude týka� poslednej strany.
Priala by som si, aby si autor tzv. úvahy h¾adania pravdy...
tro�ku poopravil názor na Boha. Nech si nemysli, �e Boh na
¾udí zabudol. Necháva na nich síce dopada� �a�ivé následky
zneu�itia slobodnej ¾udskej vole (ktorú on re�pektuje), ale
pravda je i to, �e sa o nás neustále stará. (Je mojim ve¾kým

* Nechodím na koncerty. Staèí, keï mi Cigáni v bruchu vyhrávajú.
* Vraj za v�etkým h¾adaj �enu. Pozrel som za skriòu, a niè.
* Za v�etkým h¾adaj �enu. Iba za svojou biedou vládu. *Keï bieda klope na

dvere, �iadny zámok nepomô�e.
* Máme potentnú vládu � potentuje èo sa dá. * Peter zaprel Krista a na�a

vláda Rozum.
* Urobte opaène, ako chcú politici, a v�etko bude dobre. *Vláda sa pominie,

Humor zostane.
* Èím ïalej, tým sa máme lep�ie. Èím bli��ie, tým sa máme hor�ie.
* Kto doslú�il, ide na zaslú�ený odpoèinok. Kto dopracoval, ide kade ¾ah�ie.
* Politici majú k nám blízko- èo by kameòom dohodil. * �tát zadå�ila vláda,

ale dlhy splácame v�etci.
* Vláda je opitá mocou � pije na�u krv zmie�anú s alkoholom.
* Slovensko ide do Európy, Slováci ostávajú doma.
* By� chudobným nie je hanbou. A ná� �tát sa tým priam hrdí,

* Kde je chorá spoloènos�, zdravotníctvo nepomô�e
Vá� Drago Mika

Bodlaèie Draga Miku
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�ivot Slováka
je ako rastlina,
rastie a vyschýòaale je znovuzrodený.
Slovák je ako cibu¾a,
hoc, oèi rozplaèe
je krá¾ovná kuchyne
u� celé veky.

Slovák je Slovák,
z abecedy sú slová,
Slová Slovákove
hrejú a smejú sa
aj ukrutne bolia...

Slováci,
hromadne sme Slovaè,
ubli�ujeme sami sebe,
keï iných nasledujeme.
Tak�e, milý Slovák,
ak sebe � iným krivdí�,
tak si poplaè...

�ivot Slováka
máva aj iné, ne�
z cibule slzy,
Slovák je ako so¾,
bez nej chlieb nechutí,
so¾ v oèiach v�ak
bolestne páli...

Slovák
spieva od kolísky,
plaèe, robí, trpí,
stále v�ak verí...
Má to v podvedomí �
Bohom vyvolený
a oèistený...

Slovenka � Slovák
majú kroj ¾udový,
jedineèný � Slovenský.
Tak statného junáka
aj dedinskej devy.
Ka�dého obdobia kvety
farebné stuhy vlajú,
Bo�ské znaky nesú
od drevenej kolísky,
javorových huslièiek,
cez stôl dubový,
po krí� pod lipou
do zeme vsadený...

Slováka
sa netreba bá�.
Slovák vydr�í
�i�, pi�, robi�,
vie horúco milova�
Boha, Èloveka a jedlo.

Nebuï slovákofób
neboj sa Slovákov,buï slovákofil �
miluj Slovákov.
Bolo povedané:
�Nebuï otrokom!�
krá¾ov, politikov.
Buï slobodný,
slobodný ¾udomil.

Slovák, ten vie
o cibuliach dos�,
�e �upa �upu kryje,
sukòa na sukòu patrí,
�e zo srdca vychádza
Lásky a cudnosti
Vesmírny most...

Slovák ú�asný dar
od Boha dostáva,
�e smeje sa - plaèe
trpezlivo zná�a stav,
�e prázdne vrecká má.
Preto v du�i snáï
ka�dé kvie�a má,
Slováci sú vedomí,
to najcennej�ie
je ��astné Die�a.

Slovák o �ivote vie,
o politike panskej,
hlúpej nadutosti
kde ruka z ruky myje
podvodnícke pomyje,
a pácha krutosti...

Slovák,
nepodliehaj zvodom
lakomosti a mamonu,
u� prichádza Deò
a BOH sa pýta:
�Slovák, èo si to �il,
preèo si ten �ivý
kroj ¾udový odlo�il ?
Z lesov, polí, od riek,
z hô¾ si odi�iel...
na ucho mobil nasadil
poèúval hlúpe reklamy,
�e hanburger je lep�í
ne� bryndzové halu�ky.�

Tak�e, milí Slováci,
Èo my nato...?
Dr�me sa Pravdy,
SOÅ NAD ZLATO...!

Slovákom venuje
Jozef Ondrej �krabák

20052000, Poprad

�IVOT SLOVÁKA
Listáreò

�elaním, aby o tejto nesmierne ve¾kej Bo�ej láske ku ka�dé-
mu èloveku vedelo èo najviac ¾udí.) Veï On miluje ka�dého
èloveka a chce nám len dobre.

Ïakujem za pozornos�, ktorú ste venovali èítaniu toho, o
èom som ja presvedèená.                                   Jana Pafcová

Odpoveï na�ej redakcie

Milá pani Pafcová
Reagujete síce na na�e star�ie èíslo PP�, ktoré bolo vytvo-

rené s trochu poburujúcimi témami ktoré boli prijaté èas�ou
verejnosti ako rozporuplnné alebo zavádzajúce. Mo�no je preto
dobré, vráti� sa k týmto háklivým témam. Budeme Vá� list
pova�ova� ako otázky pre nás a h¾ada� v òom spoloèné pou-
èenie.

- Viackrát sme pripomínali �e pí�eme èi publikujeme na�e
malé pravdy èi polopravdy alebo pravdy ná�ho vnímania sve-
ta. A mo�no aj klameme a zavádzame, nemáme problém to aj
prizna�. Sú ¾udia ktorých na�e názory poburujú a sú aj takí,
ktorí na�e názory prímajú. Je mo�no dobré, �e na�e publiko-
vané názory vzbudzujú diskusiu.

- Skutoène veríme, �e v�etko zlé, èo èíha na èloveka nepo-
chádza z vonka, ale v�etko zlé pochádza z jeho nepochopenia
�ivota a aj smrti. Èlovek sa v svojej podstate nièoho nebojí, je
odvaha sama. U� to je dôkaz �e ¾udia sa v krízových situáci-
ách doká�u obetova�, aj za cenu svojho �ivota. V�etko nepo-
chopenie nepochádza od diabla ale od vlastných predsudkov,
mýtov, strachu, nepochopenia. A kto �íri predsudky, mýty,
strach, nepochopenie , je otázka pre Vás a pre mnohých iných.

- K radám Hlúpeho Jana nám kladiete otázku, �e keï je
hlúpy èi ho musíme bra� vá�ne ?

Samozrejme �e ho nemusíme bra� vá�ne, jeho úvahy sú
mo�no hlúpe a nezmyselné a predsa u nikoho vzbudzujú
pozornos� a mo�né úvahy. Múdry s ním nechcú diskutova�,
nako¾ko múdry sa nebavia s hlupákmi, je to pod ich úroveò.
Vrana k vrane sadá, múdry h¾adá múdreho a hlupák s hlu-
pákom si rozumejú, len nikdy nie je isté, v ktorej skupine je
viac �múdrych� a v ktorej viac �hlupákov�.

 Zásadne nesúhlasíte s hlúpym Janom èo sa týka existen-
cie diabla a satana. Hlúpy Jano naopak dupe nohou a krièí
celému svetu, �e diabol a satan nejestvujú. Hád�e sa o zem,
trucuje a tvrdí �e existujú len na�e diabolské a satanské schop-
nosti a vlastnosti. Ani jeho trucovanie nepomô�e aby niektorí
tomu uverili. Skutoène máte pravdu, pre mnohých ¾udí sa-
tan a diabol existovali a zrejme aj budú existova�.

Pí�ete nám, �e názory na samovra�dy sa Vám zdajú pomý-
lené a zavádzajúce. Ste pobúrená keï hlúpy Jano nazval Je-
�i�a samovrahom. Je pravdou �e Je�i�a zavra�dili no Je�i�
vedel �e za jeho názory ho zavra�dia a mohol sa skry� alebo
utiec�, dobrovo¾ne sa vydal na smr� a to zaváòa samovra�-
dou. To nespochybòuje jeho historickú úlohu a jeho lásku k
nám, tým, �e nám ukázal cestu.

- Èo sa týka Levitácie o ktorej hovoríte, �e naèo sú nám
bolestné pády, naèo sa to máme uèi� a pod. Táto téma je v
dne�nej dobe málo pochopite¾ná, u� len preto, �e sa levitácia
skutoène nauèi� nedá. Nauèi� sa mô�eme len nieèo èo bolo
vymyslené ako matematika, filozofia, medicína, dejepis, a v�et-
ko mo�né. No to neznamená, �e sa levitácia nedá zvládnu� a to
je nieèo iné. K tejto téme sa e�te vrátime a verte, �e to bude
téma zaujímavej�ia ako v�etko èo ste doteraz poèuli alebo vide-
li. Táto téma bude hýba� celým svetom, je to nieèo èo je v
starých knihách opísané ako: �Oko nevidelo, ucho nepoèulo�,
je to nieèo èo vyrie�i energetické problémy ¾udstva, vyrie�i
hlad a biedu, zamedzí vojnám a mnohé iné. Uèite¾ v na�om
srdci je tichý nepoèute¾ný hlas a �a�ko si ho mô�eme zameni�
so satanom. Keï Je�i� chodil po vode alebo sv. Franti�ek sa
vzná�al, �a�ko ich mô�eme podozrieva� s paktovaním s diab-
lom. Preto by bolo dobré Je�i�ove skutky, mo�no aj levitáciu,
pova�ova� ako jeho odkaz: �Èiòte to, èo som robil ja�!

- Pí�ete nám, �e si máme dáva� pozor na uèite¾a v na�om
srdci, �e to mô�e by� aj satan èi diabol. Neveríme, �e v srdci
kde sídli ná� pokoj, sa nájde miesto pre satana a diabla. Sa-
tanské a diabolské my�lienky mô�u ovládnu� na�u myse¾, no
sami sme ich tvorcovia. Staèí si myslie� ,�e existujú, sami si
ich tvoríme a zmohutòujeme.

- Viete, �e slová o krí�i sa nám nepoèúvajú prijemne ?
Máte pravdu, kri�ovania, vyliatej krvi bolo u� dos�. Tie� nera-
di poèúvame o zachránení, spasení, vykúpení a pod. Tie� ne-
radi poèúvame ako kres�ania hovoria o týchto termínoch,
hovoria, ale nekonajú.. Reèí a búchaní do pàs o pravovernosti

- Ïakujeme ¾uïom ktorí ná� skrom-
ný èasopis nezahodia a dajú ho preèíta�
známemu èi neznámemu susedovi.

- Ïakujeme v�etkým prispievate¾om
v doporuèenej sume 10 Sk za ich ocho-
tu. Polovicou tejto sumy prispievate dis-
tribútorovi a polovicou na�ej organizá-
cii. Ïakujeme Vám.

- Ïakujeme na�im stálym aj nestá-
lym dopisovate¾om za príspevky ktoré
obohacujú ná� èasopis

- jeden Èlovek nám poslal na úèet
�nehoráznu� sumu 50.000 Slovenských

korún. Za tieto peniaze sme investovali
do výstavby malej skladacej oteplenej
chatky, výstavby cesty a prístupových
chodníkov a mnohých iných vecí. Ïa-
kujeme Vám milý sponzor, ktorý ne-
chce by� menovaný, za podporu.

- Jedna pani na námestí darovala
ná�mu zdru�eniu sumu 10.000 Sk s
odvovodnením: �Keï pomáham svojím
de�om, preèo by som nepomohla aj
Vám�? Ïakujeme milá darkyòa, ktorá
sa mimochodom pohybuje na barlách,
za Vá� �¾achetný èin.

POÏAKOVANIE
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kres�anov, je a bolo dos�. Viete, nazýva� sa kres�anmi, o sebe
nemô�eme poveda�. Nie sme kres�ania, nie preto �e by uzná-
vali iné nábo�enstvo, nie preto, �e sa nám kres�anstvo nepá-
èi. Ale len preto, �e poveda� o sebe, Som kres�an, vy�aduje
presvedèenie a hlavne obrovskú zodpovednos�. Nedisponu-
jeme týmito vlastnos�ami a preto sa nepova�ujeme za kres-
�anov. Sme len h¾adajúci na ceste, èiastoène ovládajúci teó-
riu, len ïaleko od praktického pochopenia

- Pí�ete, �e neveríte ufologickéj zále�itosti na strane 7 PP�
è.4. Viete, �e sa hovorí, �e lep�ie je veri� ako neveri� ? V
na�om èasopise sme sa zaviazali �e uverejníme ka�dý názor,
ktorý podporuje lásku k blí�nemu. Uverejnili sme príspevok
ktorý evidentne podporoval lásku k blí�nemu. Sami nie sme
ufológii zvlá�� naklonení, no spravi� s A�tara falo�ného pro-
roka nemusí by� pravdivé. Vraj Vás �dorazila� A�tarova veta:
�Budete po�ehnaní Najvy��ou láskou a Pravdou ducha�. V
èom Vás táto veta pobúrila? Preèo si myslíte, �e bolo týmto
zneu�ité Bo�ie meno? Ak niekto praje komuko¾vek to naj-
lep�ie, je to zneu�itie slova Bo�ieho?

Vo va�om liste nás zaujala najkraj�ia my�lienka uverej-
nená na konci listu. �Je mojím ve¾kým �elaním, aby o tejto
nesmiernej a ve¾kej Bo�ej láske ku ka�dému èloveku vedelo
èo najviac ¾udí�. Viete, �e ka�dé dobré prianie sa v�dy vyplní ?
Mnohé veci nie sú ani nám jasné, stále sa uèíme, vzájomne aj
od Vás pani Jana. Mo�no vzájomnou diskusiou mnoho vecí a
súvislostí prehodnotíme, bude nám mo�no za�a�ko nieèoho
sa vzdáva�, opú��a� staré pravdy, no veríme �e spoloènými
silami sa nám to podarí.

A mimochodom, Va�e �elanie o nesmiernej Bo�ej láske sa
tie� pokú�ame naplni�, aspoò tým, �e uverejòujeme Vá� list a
na�u odpoveï.

S pozdravom za red. PP� Daniel Di�kanec

Dostávame mnoho prosieb o mo�nos� ubytovania v
na�om kempe. �ia¾ teraz na�e kapacity sú minimálne.
Napriek tomu sa sna�íme pomôc� ka�dému, vidiac a
cítiac potrebu. Tri listy s prosbou o pomoc uverejòuje-
me, prvý od pani z Pova�skej Bystrice a druhý od pani
ktorá pracuje v internátnom uèili�ti ako sociálna pra-
covníèka a tretí od Èloveka s Trenèína. Keï sme èasto
bezmocní, aspoò si zanadávame, aspoò sa nám na chví¾u
u¾aví a potom, zas aspoò mútime vodu...

Vá�ená redakcia � èlenovia èasopisu Priestor pre
�ivot.

Na zaèiatku mojich písaných riadkov Vás pozdravujeme a
od Pána Boha vyprosujem dobré bo�ie po�ehnanie na my�-
lienkach , slovách, skutkoch a ve¾kú silu na vykonávanie tak
namáhavej práce pre tých, èo sa starajú o ¾udí èo pomoc potre-
bujú, hlavne strechu nad hlavou a denne chleba a teplej vody.
Sú to ¾udia èo prepadli alkoholu, drogám, no i takí èo stratili
nádej a pomý�¾ajú, �e si zoberú �ivot, keï vláda� nebudú a
nebudú im pomáha� iní. Uvediem môj príklad:

Pracovala som s mladou dievèinou. Preto�e vedela pekne
písa� na stroji, bola neskôr prijatá na zodpovedné miesto, kde
ako dôle�itá úloha bola zachytáva�, ka�dé vypovedané slovo.
Viac som sa s òou nestretla, aj keï bývame v jednom meste.
Pred sviatkami som i�la v doprovode môjho syna (som chorá),
sedela som na lavièke, pri�la k nám jedna �ena okolo 45-50
rokov, tak som ju hodnotila. Na moje prekvapenie ona sa na
mòa obrátila otázkou: �Ty ma nepozná� ? Zmenila som sa,
pravda�? Priznala som sa, �e na vzh¾ad mi je známa no neviem
o koho sa jedná. Povedala mi priezvisko za slobodna a potom
som si spomenula �e je to moja po mne nastupujúca pracovníè-
ka. (Ja som i�la na materskú dovolenku). Zarozprávala sa a v
skratke vylíèila celý svoj �ivot od èasu, keï pri�la pracova�
miesto mòa, a� po okamih èo sa mi prihovorila. Priznáva �e
prepadla alkoholu a bez cigarety nemô�e by� ani dòa. Bola 2
krát vydatá, má vydatú dcéru a 12-roèného syna v ústave.
Dom predala a i�la býva� na internát no neplatila a bola vys�a-
hovaná na ulicu. Pýtala radu, poslala som ju do azylového
internátu, tam u� nie je miesto vraj sú tam len mu�i. Do cha-
rity ani ne�la, je to vraj pre deti...chodí, prosí aspoò na tý�deò,
je na poloviènom invalidnom dôchodku. Teraz som sa dozve-
dela �e prebýva, kto ju uchýli (u mu�ov) a to len na pár dní.
Vedomá si je, �e tento stav si spôsobila sama, akosi prestala
myslie�, myslí, aby nazamrzla vonku, aby mala cigaretku, aj
keï sa nebude ma� za èo najes�. Pri�la viackrát za mnou, aj sa
vyjadrila, �e pomý�¾a na smr� vlastnou rukou. Ako pomôc�?
Napadla ma my�lienka, �e Vám napí�em, nie ako ohováranie,

Vá�ená redakcia PP�
Rozhodol som sa Vám napísa� je-

den príbeh, ktorý sa stal, lep�ie po-
vedané, ktorý som pre�il, t. j. precí-
til vo svojom vnútri, aj keï nie v èase,
keï sa odohrával, ale s odstupom nie-
ko¾kých rokov a skúsenos� s tohto
príbehu sa stala mojím presvedèe-
ním. Presvedèením, ktoré èlovek
nemô�e získa� èítaním, videním, po-
èutím, ale iba svojím vlastným pre-
�itím. Chcem to napísa�, ako dôkaz
pravdivosti èlánkov, ktoré èasto mô-
�em èíta� vo va�om èasopise, a na
ktoré smerujú i Va�e poznámky o
opakujúcich sa veciach v èlánkoch.
Je to dôkaz o sile my�lienky a ná-
sledkoch my�lienok. Viem, �e tieto
èlánky, alebo deje (skutoènosti) ne-
potrebujú �iadne dôkazy, ale dne�ný
svet Bohu �ia¾ neakceptuje skoro
niè, èo sa nedá dokáza�, vidie�,
ohmata�... Viem, �e dôkazy týchto
dejov mô�e pre�i� ka�dý, kto len tro-
chu chce.

Stalo sa to niekedy zaèiatkom osem-
desiatych rokov, mal som vtedy 13 ro-
kov a v jeden deò som musel ís� k leká-
rovi s vysokými horúèkami a ve¾kou
opuchlinou na ¾avom líci. Lekár po nie-
ko¾kých vy�etreniach nariadil okam�i-
tú hospitalizáciu v nemocnici s diagnó-
zou � hnisavý zápal mozgových blán.
Priebeh choroby bol ve¾mi rýchly, nasle-
dovalo nasadenie antibiotík, èistenie prí-
nosových dutín, odoberanie �miechové-
ho moku�, èistenie oka, atï., atï., pri-
èom nenastávalo oèakávané zlep�enie.
Zaèínal som ochrnieva� na pravú èas�
tela, prestal som vedie� rozpráva� a ho-
rúèky i�li e�te vy��ie. V tento deò lekári
po ïal�ích vy�etreniach ihneï kontak-
tovali moju Mamu, �e ak ma chce e�te
vidie�, aby pri�la urýchlene do nemocni-
ce, �e je ve¾ký predpoklad, �e zomriem.
A tu sa zaèína onen príbeh, konèiaci pre-
svedèením o neochvejnom fungovaní
prírodných zákonov.

Mama sa okam�ite s plaèom vybrala
do nemocnice. Keï prechádzala námes-
tím, my�lienkami pohrú�ená do tohto
deja, oèi jej padli na kostol, kde sa zasta-
vila, pravdepodobne nabra� silu k stret-
nutiu so mnou. Keï vo�la do kostola, jej
vnútro preniklo presvedèenie � môj syn
bude �i�, nech si ka�dý hovorí èo chce a
myslí si èo chce, len musím by� sústavne
pri òom. Ja chcem, aby môj syn �il. Pre-
stala plaka�, nabrala k¾ud, ktorý mô�e
prameni� iba z presvedèenia a viery vo
svoju my�lienku. A s týmto presvedèe-
ním pokraèovala do nemocnice. Po prí-
chode do nemocnice lekári nerozumeli
jej k¾udu, nebola vôbec zhrozená, ani zlo-
mená a povedala lekárom jediné: môj
syn bude �i�, len s ním musím zosta� (po-
dotýkam, �e Mama nebola nijaká silná
kres�anka, ani �iadna sektárka èi �aman-
ka, bola úplne �obyèajná� �ena, ktorá
verila v �ivot svojho syna). Najprv nevi-
deli reálne situáciu, aby zostala pri mne
na detskom oddelení, av�ak po ve¾kom
naliehaní ju prijali ako pacientku, dali
jej prenosné lô�ko, ktoré si dala ved¾a
mojej postele. Od tej chvíle akoby pre-
brala osud do vlastných rúk a svojou
prítomnos�ou mi v�tepovala vô¾u a tú�-
bu �i�. V�tepovala mi svoje presvedèenie
o mojom �ivote, myslela za mòa a mnou.
Zrazu sa v�etky okolnosti, súvisiace s

mojím prípadom zaèali vyvíja� tým sme-
rom, aby som �il.

Môj stav sa sústavne zhor�oval, no
prítomnos� Mamy v lekároch vyburco-
vala ïal�ie iniciatívy. Rozhodli o operácii
hlavy. Sna�ili sa vybavi� vrtu¾ník do Hrad-
ca Králové, kde takéto operácie vyko-
návali, av�ak vrtu¾ník sa nedal vybavi�.
Vzh¾adom na krátkos� èasu lekári roz-
hodli, �e operácia sa musí uskutoèni� stoj,
èo stoj, v èo najkrat�om èase a keï�e
prevoz do Hradca Králove bol sanitkou
pridlhý, rozhodli sa, �e ma budú opero-
va� v Bratislave. Telefonicky v�etko vy-
bavili, aby sa operácia mohla uskutoèni�
ihneï po príchode. Vyrazili sme sanit-
kou do Bratislavy (Mama samozrejme
so mnou), prièom Mamu lekári pripra-
vovali na to, �e aj keï sa operácia podarí,
pravdepodobne zostanem pripútaný na
vozíku. To bolo v�ak pre Mamu neprija-
te¾né. I v najhor�om bola presvedèená,
�e to bude v poriadku. Celú cestu, èo
Mama sedela ved¾a mòa v sanitke, svo-
jim chcením �presvedèila� okolnosti, �e
operácia nebude potrebná. A èo sa udia-
lo? Po príchode do Bratislavy bol u� celý
tím lekárov pripravený na operáciu, keï
k prípadu pri�iel jeden lekár - neurológ z
Kanady (zahranièný slovák, ktorý prá-
ve pricestoval na náv�tevu známeho le-
kára do nemocnice v Bratislave), krát-
ko sa oboznámil s prípadom, prezrel si
röntgenové snímky hlavy a prehlásil:
operácia nebude potrebná.

Ujal sa môjho prípadu. O krátky èas
som síce e�te nevedel rozpráva�, neve-
del som písa�, èíta�, ale som sa u� vedel
postavi� na nohy. Na tretí deò po hospi-
talizácii v Bratislave som sa vracal do
domovskej nemocnice. Poèas 11. tý�-
dòov, ktoré som bol e�te v nemocnici
som sa uèil rozpráva�, èíta�, písa�. Aj keï
Mama po dvoch tý�dòoch s k¾udom opus-
tila nemocnicu, denne ma nav�tevovala
a nenúteným spôsobom mi stále v�tepo-
vala u� nie vô¾u �i�, ale chcenie nauèi� sa
písa�, èíta�, rozpráva�, komunikova�, pros-
te �i� plnohodnotným �ivotom. Poèas �ab-
solvovania� tohto uzdravovania lekári
kon�tatovali, �e robím zázraky, veï som
bol pod¾a nich prípad, pri ktorom pre�ije
iba jeden pacient zo sto a aj ten zostane
na vozíku. Mama si vypoèula e�te ve¾a
rôznych upozornení a oèakávaní leká-
rov na odozvu po chorobe, av�ak �iadne
z ich �tatistických �proroctiev� sa nespl-
nilo. Myslím, �e ma nevylieèili ani lekári,
ani �iadne lieky alebo akéko¾vek iné
prostriedky, ale uzdravila ma moja
Mama silou svojej my�lienky a svojou
vierou v svoju my�lienku. Ve¾a krát ma
ve¾mi mrzí, �e nemám v sebe takúto sil-
nú vieru, ako mala moja Mama v tomto
prípade, a �ijem �ivotom, ktorý je skôr
zlý ako dobrý, no sna�ím sa v�íma� tých
pár jednoduchých zákonov prírody, kto-
ré nám boli dané k dispozícii, no e�te ma
èaká nauèi� sa pod¾a nich �i�. Je to mo�-
no �a�ké, v tejto uponáh¾anej dobe obrá-
ti� svoju myse¾ i na nieèo iné, ako sú
be�né starosti, väè�inou spojené iba so
zbytoènos�ami, ale oplatí sa to skúsi�, keï
nie pre druhých, tak aspoò pre seba a
svoje presvedèenie. Èasom musíme sami
spozna�, �e �ivot je o nieèom inom, ako o
nadobúdaní nezmyselností, ktoré keï
máme, zistíme, �e sú nám nie a� také
potrebné, ako sa zdali by� na zaèiatku.
Skúste si zrekapitulova� deje vo svojom

Napísali nám èitatelia
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veï meno nepí�em, ale èo keby ste dali malièkú èas�- priestor
v inzeráte, kde by ste ponúkli takýchto ¾udí, sú to ¾udia zdra-
votne aj du�evne postihnutí, navzájom ste sa spájali s takými
organizáciami èo sa starajú o takýchto ¾udí, �e by ich prijali ako
pracovné sily, ale zároveò by tam bývali i za cenu, �e by ve¾a
neurobili, no budú ma� mo�nos� sa spamäta�, keï budú vidie�,
�e sú hor�í od nich po stránke zdravotnej aj du�evnej. Pokia¾
sa im nepodá pomocná ruka zabárajú sa do bahna e�te hlb�ie
a my nevládzeme im po materiálnej stránke pomôc�. Tu u�
neplatí povzbudenie du�evné slovami, ale zavá�ia len skutky.

Èitate¾ka s Pova�skej Bystrice

Vá�ená redakcia
Iba náhoda zapracovala , �e sa mi dostal do rúk Vá� èasopis.

Pred nieko¾kými rokmi som sa iba z filmov a útr�kovitých
zahranièných správ dozvedela o bezdomovcoch. Zaèala som sa
zamý�¾a�, �Preèo ?�. Dodnes som nena�la jednoznaènú odpo-
veï. Myslím si, �e je to asi tým, �e sú to ¾udia, ktorí rezignovali
na dennodenný zápas o stabilitu svojej pozície, o prácu ktorej
je èoraz menej, o zvládnutie platenia nájomného, inkasa a
iných poplatkov, ktorých vý�ka je èoraz vy��ia. Keï sa k tomu
pridru�í závislos� na alkohole, drogách, ktoré nerie�ia prob-
lém, ale naopak, tak bezdomovec je na svete. Verím v�ak,
alebo povedané chcem tomu veri�, �e niektorým sa dá e�te
pomôc�, �e sa chytia podávanej ruky a postavia sa na vlastné
nohy. Je tu toti� riziko, �e niè nerobenie a apatické prímanie
pomoci je jednoduché. Fascinuje ma v�ak okruh ¾udí, ktorí
veria, �e pomocnú ruku sa oplatí poda� a vymý�¾ajú rôzne
spôsoby aby pomoc bola úèinná. Bojujú s veternými mlynmi a
úspech v takomto prípade je nezaplatitelný.

Pracujem ako sociálna pracovníèka Odborného uèili��a in-
ternátneho v Prakovciach./zatia¾ hrozí �e na�a �kola zanikne
na tie� budem bez práce/. V na�om zariadení sú chovanci s
nariadenou ústavnou výchovou s intelektom v pásme mentál-
neho postihnutia. Chovanci ktorí vyrastali v detských domo-
voch, nemajú rodièov alebo kontakt s nimi. Sú plne odkázaní
na na�u pomoc. Pri odchode zo zariadenia, je mojou povinnos-
�ou, zabezpeèi� im azylový dom, charitný dom, kam nastúpia
po skonèení �túdia. Vzh¾adom na mentálny postih a rôznoro-
dos� ich charakterových èàt, je pre pedagógov s nimi práca
namáhavá. S praxe viem, �e bezproblémovým chovancom sa
mi, ako tak podarí nájs� azylový dom. Máme v�ak chovancov,
ktorých povaha je znaène komplikovaná. Keï�e chceme v
práci postupova� férovo, pri �iadosti o umiestnenie napí�eme
aj pravdivú charakteristiku a v takomto prípade sa v�etky
dvere zatvárajú. A teraz konkrétne:

V júni 2004 ukonèí �túdium v na�om zariadení chovanec
Ivan Berky, trvale bytom Vrútky, ktorý celý �ivot vyrastal bez
rodièov a máva èasté depresie, ktoré sa pri dobrej vôli dajú
zvládnu�. Potrebuje by� stále vypoèutý, ale cíti� autoritu. Je
navonok mierny, iba ve¾mi smutný, plaèlivý a keï si nevie
rady sám so sebou má sklony k sebaubli�ovaniu, ktoré v�ak
nikdy nie je naozaj, je to forma sebaupozornenia, �som tu,
mám depresiu, je mi �a�ko a� tak, �e som si porezal ruku�.
Chovanec je ambulantne lieèený na psychiatrickej ambulancii
s obèasnými hospitalizáciami.

Èo s ním, keï ukonèí v júni �kolu ? Otec je v domove dô-
chodcov, matka migruje, azylové domy, ktoré v�ak na stred-
nom Slovensku nie sú, a� na mo�no malé výnimky a tie sú vraj
plné. �iadosti ktoré som rozposlala pri zmienke, �e sa lieèil na
psychiatrii dávajú zápornú odpoveï. Po rozhovore s lekármi a
primárom psychiatrického oddelenia, kde bol lieèený, jedno-
znaène tvrdí, �e jeho stav nespåòa podmienky na udelenie
invalidity, respektíve prijatie do trvalého pobytu do ústavu.
Akú �ancu má ná� chovanec ? Mnohé charitné zariadenia
majú iba poradenskú èinnos�, alebo vývarovne. Telefonicky aj
písomne sme u� oslovili Azylový dom Vranov nad Top¾ov, Spi�-
ské Vlachy, Mestský úrad Vrútky, Martin, telefonicky charity
Trstená, Zázrivá, Janovce, Liptovský Mikulá� � skú�ame ïa-
lej.

Na základe týchto skutoèností, za�lite nám Va�e stanovis-
ko o prijatie do Vá�ho kempu. Prikladáme aj charakteristiku
ná�ho chovanca.

Jana Matzová, soc. pracovníèka OUI Prakovce

Srdeène Vás zdravím
Tam kde bývam poznám bezdomovca a volá sa Bla�ej. Je

ve¾mi zúbo�enom stave, má zapálené obidve nohy, do nemoc-
nice a do azylového domu ho odmietajú zobra�. Je zav�ivave-
ný. 12.4. som si zobral vaòu a umyl som ho, dal som mu èisté

Sedeli sme na káve. Zrazu vbehol
dnu mladík. Porozdával po stoloch malé
sádrové so�ky a kartièky, na ktorých
nám oznamoval, �e je hluchonemý a
týmto vlastne �iada o pomoc, o príspe-
vok. Cestou na spä� zozbieral kartièky
a so�ky, prípadne peniaze od tých, kto-
rí chceli. Ja som sa rozhodla prispie�,
ale mala som s neho taký zvlá�tny po-
cit. Obchodník a celkom �ikovný, po-

myslela som si. Keï mi v�ak poïako-
val, ú�asným nemým úsmevom a roz-
�iarenými oèkami, moje srdce zmäklo
a ten zlý pocit sa rozplynul. Èlovek ne-
doká�e darova� niè kraj�ie a jednoduch-
�ie ako je úsmev. Nie nadarmo sa ho-
vorí- úsmev ako dar. A v tomto sme si
v�etci rovní - hluchonemí, slepí aj my
zdraví - úsmev doká�eme darova� v�etci
a preto ním ne�etrime!                    Eva

Úsmev

Neïaleko kostola v jednom meste
ponúkal ná� distribútor èasopis. V�imol
si ¾udí ktorí sa pri poh¾ade na kostol a
krí� s ukri�ovaným Kristom sa úctivo a
zbo�ne pre�ehnávali. Títo ¾udia, a� na
malé výnimky, svorne nejavili záujem
o ná� èasopis aj napriek osloveniu ná�ho

distribútora. Ako keby ukri�ovaný
Kristus pred kostolom vy�adoval väè-
�iu pozornos� a záujem ako �ivý èlovek
pred kostolom. Nekres�ania ktorí pre-
chádzali okolo kostola bez pre�ehnania
ochotne podporili ná�ho distribútora a
mnohí tak urobili rados�ou.

Perlièky s distribúcie èasopisu PP�

�ivote a da� si odpovede na otázky, preèo
sa udialo práve to, èo sa udialo a verím,
�e nájdete jednoznaèné odpovede pra-
meniace v týchto prazákonoch stvore-
nia. A spoznáte �vzorec� svojho osudu,
ktorý si budete vedie� ovplyvòova� sami
� po tomto presvedèení musí by� lep�í.
Väè�inou takéto silné my�lienky, ako
mala moja Mama, prichádzajú k èlove-
ku buï vo ve¾kom �iali, kedy sa otvára
priestor pre pôsobenie ducha � ktorý je

ove¾a silnej�í, ako v�etko materiálne
(napr. moje telo), alebo vo ve¾kej rados-
ti, na ktorú sme u� väè�inou zabudli.
��astný mô�e by� ten, kto vytvorí takúto
silnú my�lienku, ktorá sa stane presved-
èením, slobodne a vedome pre blaho seba
i druhých a nie len v silnom �iali prípad-
ne ve¾kej radosti.

Na záver Vám chcem �iba�
poïakova� za to �e �STE�.

¼ubo

No tak�e, by� a èi neby�? - No povedz. A
e�te predtým ne� odpovie�, sám seba sa spý-
taj: Ktorá je biela a ktorá èierna? Kedy je deò a
kedy noc? Kde je raj a kde je peklo? Ako je
dobre, ako zle? Preèo áno a preèo nie? Èo je
zaèiatok, èo koniec? Kto som ja? Kto si ty?

A teraz pýtam sa: by�, èi neby�? By�, èi
neby�?

Ako? Nekoneèná dilema. Presne tá, ktorá
je tu odjak�iva a pre�íva aj naïalej v nás. Na jej
dôkaz sa raz za èas objaví hlas, ktorý zahalí �a
otázkou a to je sie�, z ktorej cesty spä� niet. Ty
preto odpovedá� a pod¾a odpovede dostáva�
karty a hrá�. Smer si vyberá�, prièom: priama
a �iroká je cesta konèiaca peklom a úzka a
k¾ukatá je tá, ktorá smeruje za svetlom. No a
keï�e ani minca nepadá na hranu, preto aj ty
musí� zvoli� svoju stranu, len tebou vytvorenú
a tie� tebou zastavanú. Preto �e, ka�dý z nás
sám si je tu osudu strojcom, �ivota tvorcom a
my�lienok vládcom.

Druhý mô�e ti by� radcom alebo zradcom,
preto�e tu ka�dý má to svoje. No a väè�inu
absolútne nezaujíma tvoje, to sú presne tie
zdroje, kvôli ktorým �ivot predstavuje neustále
boje. A to nie sú iba moje paranoje, ale obrov-
ské bludisko, východisko blízko, ja neopustím
bojisko. Pokým ty sám pravdu nespozná�,
neuzná�, �e to èo rozdá�, dá�, daruje�, patrí ti
viac ako v�etko èo zoberie�. Ale aj tak v�dy len
pod¾a seba vyberie�, sám dileme odpovie�.
No a preto je svet presne taký, aký si ho vytvo-
rí�. No tak mal by si to u� koneène zaèa� chá-
pa�, oèi si otvára� a od záporu klad rozoznáva�
a ¾udí od ¾udí rozpoznáva�. Keï tak uèiní�, zis-
tí�, �e klope� na dvere a pritom len ty sám má�
k¾úè. No tak sa vo viere daj po sfére k vy��ej
sfére, s odvahou, s ktorou svete¾ný lúè vybe-
rie sa hrdo krutou temnotou v ka�dej jednej
diere.

¼udská myse¾, ako to miesto nekoneèných

súbojov opaèných pólov, protikladov. Nieke-
dy pod nadvládou kladov, ale pravdou je èastá
nadradenos� zákonu, èlovek ale dostal ten dar.
A Ty si dostal ten dar a rozhoduje� na základe
vlastného výberu. Svojho vlastného (vlastné-
ho!) výberu.

V�etky my�lienky vytvárajú slová, no a slo-
vá podnecujú èiny, niè na svete nedeje sa len
tak bez príèiny. V�etky akcie doèkajú sa reak-
cie. No a v�etci ¾udia èo súdia sa raz prebudia
a zistia, �e bezcie¾ne blúdia nekoneènou tmou.
A �e �ivot u� prestal by� hrou, rí�ou snov, a stal
sa ostrou odvetou ich èinov a poslednou
métou ich �ivotov. Sami sebe stali sa �achylo-
vou pätou�, zasiahnutou práve touto vetou,
�e: �ka�dý raz doèká sa plodov� a následky
bude musie� zná�a�. A preto sna� sa farbu
vná�a� do �ivotov iných, sivých, tých druhých,
ktorých my�lienok zmocnila sa moc a maje-
tok...

Tak�e tu a teraz, vítam �a do vy��ej rí�e,
ïaleko za hranicami. Skutoènos�, svet bez roz-
dielností, ktorý bol vytvorený za úèasti pred-
stavivosti dvoch bytostí, ktorým ale vypomohla
fantázia, vrcholná dimenzia èloveka a vïaka
nej preniká tu teraz do va�ich u�í a du�í invázia
pravdy. Explózia slov, ktoré prekonali hradby
vystavané mys¾ou a stali sa zmyslom, podsta-
tou va�ich �ivotov a tie� aj príèinou èinov, ktoré
postupne vykry�talizovali do spolupráce, kedy
spojili sa èastice z ulice do ucelenej dvojice tiel,
jeden diel, jeden cie¾. A to preskoèi� stereoty-
pom vytvorené hranice a nájs� tam to miesto
kde len my�lienka je stavebný kameò, neko-
neèný prameò a plameò, ktorý doká�e nièi�
alebo tvori�. Musí� zvoli� èo robi�, hovori� ako
�i� a vôbec pre�i�, by�, èi neby�. By�, èi neby�?

No tak èo? Na�iel si odpoveï? Ak áno, no
tak povedz. Kde je vlastne rozdiel medzi tebou
a mnou, medzi svetlom a tmou? No a to je
presne mojou nekoneènou dilemou.

DILEMA
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Listáreò
obleèenie aby tak nesmrdel. Ja viacej mu nemô�em pomôc�.
Ale bez pomoci zomrie, je ve¾mi zoslabnutý a sotva sa vleèie.
Keby ste mohli pohnú� nejakými pákami ako mu pomôc�,
odpí�te!         Balog Ondrej, Hurbanova 37, Trenèín

Odpoveï na�ej redakcie

Vïaka Vám ¾udia za ochotu pomáha� známym èi nezná-
mym, chovancom ktorí �ijú èasto v inej prítomnosti a realita je
pre nich neznámym svetom. Te�í nás ochota ktorá èasto pre-
kraèuje rámce povinností, kompetencií a niekedy aj mo�ností.
Na�e rie�enie aj kemp nie je jediné rie�enie a zariadenie na
Slovensku. Nie sme Spasitelia v�etkých chudákov. V na�om
malom kempe sa v súèasnosti tlaèí v dvoch malých chatkách a
kempovej Avii 13 ¾udí a hlásia sa nám ïal�í. Radi vyhovieme
ka�dému a poskytneme mu aspoò najnutnej�ie 2 metre �tvor-
cové na prespanie. Roz�irovanie kempu je podmienené sta-
vebným povolením, ktoré e�te nemáme a navy�e sa nemô�e-
me nazýva� ani zariadením, ktoré mnohí chápu ako in�titúciu
ktorá funguje s akejsi podpory èi dotácií. Zatia¾ fungujeme ako
znaèné provizóriom v znaène provizórnych podmienkach. Mo�-
no najväè�ou mo�nos�ou je vydávanie ná�ho èasopisu PP�
ktoré èiastoène financujú na�e skromné aktivity. Ani na�a èi
iná medializácia neprispieva moc na pomoc takzvaným �skra-
chovaným existenciám� ako nazývame alkoholikov, psychiat-
rické prípady a pod. No veríme �e sa nám podarí prekona� aj
túto bariéru. Pani z Pova�skej Bystrice ktorá chce pomôc�
svojej bývalej kolegyni, mo�no nieèo vysvetlí list od sociálnej
pracovníèky z Prakoviec. Dnes sa stráca podpora ochota ktorá
nám bola e�te v nedávnej dobe viac vlastná. Kedysi viac mocní
pomáhali bezmocným, dnes to vypadá skôr naopak, �e bez-
mocný pomáhajú bezmocným. Pán Balog okúpal zav�ivave-
ného bezdomovca, jeho snaha je hodná obdivu a úcty. Jeho
obetavos� je príkladná a hodná poïakovania nás v�etkých. No
veríme, �e aj to sa zmení, �e mocní pochopia, �e miesto exklu-
zívnych dovoleniek, luxusných aut, dotácií do �portu, investo-
vanie do bezbrehej reklamy a iných �investícií� bude viac azy-
lových domov, mo�no viac kempov. Mo�no, �e mocní pochopia,
�e v týchto zariadeniach sa mô�u ocitnú� aj ich deti a potomko-
via ktorí nezvládnu konzumný �ivot, alebo aj oni sami. Mo�no,
�e mocní pochopia, �e svoje svedomie si neoèistia �iadnou ex-
kluzívnou dovolenkou na konci sveta, �e pote�enie nenájdu v
�iadnom luxusnom prepychu.

Èasto sa cítime bezmocní a slabí, na�a bezmocnos� nás nie-
kedy núti si zanadáva�, mô�eme pou�i� arzenál slov hranièia-
cich s nenávis�ou ktorá nie je vlastná bezdomovcom, skôr be�-
nej populácii. Pou�ijeme tento �arzenál�, pre zamyslenie nás
v�etkých. Lebo nikto nie je bez viny a odhalenie svojich slabos-
tí je niekedy bolestivé a nepríjemné ale zároveò aj pouèné.

Hej vy, �hajzlíci,� ktorí sa radujete so svojich falo�ných pote-
�ení, va�a rados� je pokrytectvo a nikdy svoju falo�nú rados�
nemô�ete uspokoji�. Nech sa vyberiete na lov do Afrických
saván, èi na plá�e ïalekých ostrovov va�e svedomie sa vám raz
ozve. Stane sa tak vtedy keï vás zaène �ra� rakovina ktorú ste
si svojou pa�ravos�ou vyslú�ili. Stane sa tak vtedy keï ochr-
niete na mozgovú màtvicu a stanete sa bezmocným a slabým.
Pred tým ste sa cítili silný, boli ste bezoh¾adní a dnes vám ktosi
preba¾uje plienky. Vtedy pochopíte �e ste nemuseli takto do-
padnú�, �e staèilo vníma� svet okolo seba. � staèilo pomáha� a
da� so svojho neúmerného prebytku tam kde treba. A necí�te
sa �hajzlíci� ako mecená�i a dobrodinci, lebo dne�ní bezmocní
dávajú viac vám. Nie je pre Vás viac, aby ste do�ili svoj �ivot
dôstojne a neodkázane ? Neschováte sa pred týmito slovami,
svedomie vyrukuje v pravú chví¾u a v pravý èas a polo�í na
lopatky aj toho najväè�ieho zurvalca. Neklamte a nepodvá-
dzajte �tát ani nikoho na tomto svete. Ak nie, nájde sa nieto èo
okradne a podvedie vás. Za Va�e nakradnuté prebytky ktoré
míòate na neúèelné radovánky raz nieèím vzácnym zaplatí-
te...

A tak by sme mohli pokraèova�, no aj tak nám to nepomô-
�e, ak sa nebudeme spolieha� na vlastné mo�nosti a mo�no, �e
to tak má by�. Veríme, �e tieto slová �nenávisti� padnú na
úrodnú pôdu, aj keï nechceme zatracova� v�etkých. Mo�no�e
nie je vhodné spája� alkoholikov s psychiatrickými prípadmi,
no �ia¾ keï treba pomôc�, forma sa v�dy nájde. Kto k nám
príde je vítaný. Neveríme na náhodu, keï sa nikto ocitne pred
bránou kempu tak vieme èo treba urobi� a úsilie prís� a po�ia-
da� je ve¾mi dôle�ité. Bez tejto základnej snahy neradi nieèo
sprostredkovávame. A tak to bude aj s týmito ¾uïmi o ktorých
pí�u na�i obetaví èitatelia.                                 Redakcia PP�

1. TÉMA
Otvorený list podnikate¾om, anorek-

tickým sekretárkam, právnikom a exe-
kútorom a iným vlkom odetým v ov-
èom rúchu.

Ja hlúpy Jano odkazujem Vám �pod-
nikatelia� ktorí sa oháòate svojou zod-
povednos�ou a úmornou prácou, �e va�e
poèínanie hranièí èasto s ú�erou, tvr-
dým vykoris�ovaním a podvodom. Väè-
�ina va�ich zamestnancov pracuje za
minimálne mzdy no Vám nie je ¾úto
vozi� seba v miliónových autách. Va�e
anorektické sekretárky a milenky nie-
kedy aj man�elky, vozia svoje �tyridsa�
kilogramové zadky v robustných d�í-
poch èi drahých autách a sále viac vás
nav�tevuje vzdialené konèiny sveta.
Va�e dovolenky v Afrike, Ázii, na vzdia-
lených ostrovoch sa �plhajú do obrov-
ských súm. V nedávnej minulosti ob-
rovských ziskov dosahovali veksláci,
díleri drog no dnes je podvod a ú�era
legálnou súèas�ou �tátu.

Mnohí z vás nemajú hanby, cti, o
charaktere nehovoriac, vykoris-
�ova� svojich podriadených a
zneu�íva� ich strach a bezná-
dej. Dnes sa uvádza priemer-
ná mzda v národnom hos-
podárstve okolo 13.000
Sk, no tento priemer do-
sahuje len málokto, ale-
bo èas� pracujúcich. Kto
zvy�uje priemer, keï
pod¾a ankiet dosahu-
je úroveò platov ïale-
ko ni��iu úroveò ?
Podvod a ohlupova-
nie nejestvuje len u
podnikate¾ov, ktorí
èasto neokrádajú len
vlastných zamestnan-
cov ale aj robia podvody
s nezaplatenými faktúra-
mi, daòami a pod. ale aj u
�tátnych in�titúcií, ktoré si
vymý�¾ajú vlastné �tatisti-
ky, vlastné prieskumy verejnej mien-
ky. Klamstvo je pracovným nástrojom
aj mnohých politikov, klamanie do oèí
sa stalo módou a vraj aj nutnos�ou.

Preto ja hlúpy Jano vám odkazujem,
skonèite s tvrdým a bezoh¾adným vy-
koris�ovaním, lebo skôr èi neskôr
niekto o�obráèi vás, boháèi a nena�ran-
ci. Mnohí odchovaní kapitalisti ná�ho
veku skonèili ako �obráci a vy si ne-
myslite, �e na vás existuje výnimka.

Preto anorektické sekretárky a mi-
lenky podnikate¾ov vzdajte sa svojich
dvojtonových táto�ov alebo ich vyu�í-
vajte ako kyvadlovú prepravu pre po-
èestných nezamestnaných, ktorí nema-
jú na cestovné. Svoje �tyridsa� kilogra-
mové telá o�ité v ko�i v pohode odve-
ziete aj v men�ích a ¾ah�ích autách a
navy�e u�etríte ¾udstvo od nadmernej
spotreby drahých palív, emisií, mno�-
stva materiálu ktoré boli pou�ité na va�e
automobily. Odteraz bude pre vás han-
bou vozi� sa na ve¾kých a drahých au-
tách, chápajúci spoluobèania vám to
budú pripomína� chápajúcim úsmevom.
Zapamätajte si, �e skromnos� nie je
hanbou ale cnos�ou! Pripomínajte to
svojim �éfom, ktorí to tie� kedysi vede-
li, dnes na to len zabudli.

Pripomínajte svojim �éfom, �e naj-

prv nech dajú zodpovednú plácu ¾uïom,
ktorí tvoria hodnoty a potom nech si
kupujú drahé autá, luxusné domy a
exkluzívne dovolenky. Toto krédo by
malo by� prvoradé pre pánov podnika-
te¾ov. Nepochybne aj medzi podnika-
te¾mi sú výnimky a túto zásadu dodr-
�ujú, no módou sa stal pravý opak. Svo-
je svedomie si neoèistíte na �iadnej naj-
lep�ej a najdrah�ej dovolenke, preto tie-
to peniaze s rados�ou investujte do ¾ud-
ského potenciálu a budete dobre spá-
va�, neskosí vás infarkt ani màtvica èi
rakovina èi nepredvídaná nehoda. Nie
je to pre vás viac ?

 2.TÉMA
Otvorený list ozbrojujúcim zbohatlí-

kom ktorí si na svoju obranu kupujú
zbrane, bojových psov a drahé kamero-
vé bezpeènostné systémy.

Vraj sa bojíte a na svoju obranu ste
ochotný investova� tisíce. Nestaèia vám
revolvery nebývalých rá�í a mnohí keby

to bolo mo�né, by ste sa radi
ozbrojili kanónmi, obrnenými

transportérmi, èi bojovými
vrtu¾níkmi pod¾a vzoru ame-
rických filmov. Mnohí s vás
vypú��ajú na svoje dvory
svorky psov s ovisnutými
ganbami, ktorých nazýva-
me bojovými plemenami,
aby vás chránili pred
lumpami ktorými sa vraj
hem�í svet. Majetnej�í si
najímate bodygardov,
ktorí so svojimi vyhole-
nými a zvráskavenými
lepkami vyzerajú hro-
zivo podobne ako pred-
chádzajúce plemená.
Mnohí s vás si vybavili
domy a záhrady kame-
rovými systémami nebý-
valých mo�ností, kde je

zaznamenaný ka�dý po-
hyb. Mnohí z vás si pod¾a

vzoru amerických filmov
predstavujú potencionálnych lumpov a
zlodejov ktorí ohrozujú vás a va�ich mi-
lovaných blízkych.

Èoho sa bojíte ? Mnohí s vás tvrdia
�e nikoho neokrádate, �e �ijete pocti-
vým �ivotom len celý svet chce ohrozi�
a okradnú� vás. Mnohí s vás si nevedia
spomenú� ako okrádajú druhých, èi u�
neúmerným ziskom alebo ú�erou. Ne-
úmerným ziskom, ktorí si �pribíjate� na
rôzne tovary a slu�by sú dobrým dôvo-
dom, �e vás okradnú. Pamätajte si, zlo-
deji okrádajú zlodejov, preto prestaòte
kradnú� a nebudete vidie� v dôchodcovi
ktorého okrádate na ka�dom kroku
svojimi tovarmi a slu�bami potencionál-
neho nepriate¾a. V Rómovi na ulici na
ktorého podozrivo pozeráte, nebudete
vidie� zlodeja, lebo zlodeji okrádajú zlo-
dejov. Ak sa stane obèas výnimka, tak
potvrdí pravidlo.

Tak�e milí militaristi a zbohatlíci,
va�e investície do ochrany èi obrany sú
vyhodené milióny. Miesto zbraní inves-
tujte do základných �ivotných potrieb
¾udí ktorých dnes nazývame lumpami.
Miesto psov nakàmte Rómske deti,
miesto drahých kamerových systémov
investujte do osvety � a hlavne prestaòte
kradnú� � a celý svet prestane kradnú�
a ohrozova� vás.

Rady hlúpeho Jana
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Listáreò
Reakcia na èlánok v è. 9, O politikoch.
V postrehoch na politiku ná�ho �tátu autor

pravdepodobne opísal pocity mnohých ¾udí.
Skutoène obèan ktorý pracuje, ka�dý deò od
svitu do mrku nezarobí ani to¾ko aby mohol
spokojne ( nie nad�tandartne) �i�. Neustále zvy-
�ovanie cien nás núti premý�¾a� nad ka�dou
korunou. Neistota a strach vedie ¾udí k podrá�-
denosti a nev�ímavosti . Neèudo , �e je ka�dé-
mu bli��ia vlastná boles� ako cudzia. Ale aby
som sa dostala k tomu preèo vlastne pí�em do
Va�ej redakcie: V èlánku ma zarazila otázka:
�Kde speje spoloènos�, ktorá uznáva bankových
a iných úradníkov s platmi na úrovni Európ-
skej únie a neuznáva krivdu biednych, ktorým
postaèí zlomok platu bankového úradníka, aby
vôbec pre�ili ?�

Nemohla som potlaèi� rozhorèenie a zlos� po
predèítaní týchto riadkov a tak som sa rozhodla
reagova�. Som banková úradníèka, ktorej nie
sú ¾ahostajní ¾udia, reagujem na problémy
iných, som proste taká, aký má by� èlovek pod-
¾a predstáv autora èlánku. Ale mám jednu chy-
bu- som banková úradníèka. Hoci s platom, kto-
rý ani zïaleka nemo�no porovna� s platmi na
úrovni EÚ, ktorý pokryje výdavky spojené s
bývaním a stravou. Nezainteresovaní by si
mohli myslie�, �e bankoví úradníci zarábajú
nehorázne peniaze, o ktorých sa nemô�e èlove-
ku ani sníva�. To, �e pracujú od rána do nesko-
rého popoludnia, majú zodpovednos� a radia
¾uïom ako najviac u�etri� na tom èi onom, po-
rovnávajú, analyzujú a poèúvajú problémy iných
¾udí s porozumením to je asi ved¾aj�ie. Nie je
bankový úradníka ako bankový úradník a pre-
èo nás hád�e autor do jedného vreca, je pre
mòa nepochopite¾né. Ak sa majú poskytova�
objektívne informácie o situácii, malo by sa bli�-
�ie �pecifikova� kto je kto. Jednostranný po-
h¾ad vyvoláva u ¾udí jednostranný poh¾ad. No-
viny majú moc, �e mô�u ovplyvòova� názory
¾udí. Tak preèo ich objektívne neinformova� ?!

S pozdravom Èitate¾ka s Nitry

ODPOVEÏ NA�EJ REDAKCIE
Na�u odpoveï milá pani zaèneme od konca

Vá�ho listu. Chceme Vás upozorni� na dôle�itú
vec: Nikdy sme na�im èitate¾om nes¾ubovali
objektívne informovanie. Viac krát sme dôraz-
ne pripomínali, �e na�e �pravdy� sú len na�e
pravdy, a od skutoènej Pravdy sú ve¾mi ïaleko.
Naopak na�im èitate¾om s¾ubujeme, �e na�a
objektivita konèí pri ka�dej obhajobe, alkoholi-
kov, narkomanov, lenivcov, prostitútok a
v�etkých ktorých vnímame ako nepotrebné zlo.
V�etky ostatné médiá s¾ubujú , �e budú objek-
tívny, spravodlivý, pravdivý, no my s¾ubujeme
pravý opak. My s¾ubujeme, �e budeme kritizo-
va� �dobrých� aj �spravodlivých� a zrejme sa im
to nebude moc páèi�. Ak sa Vás ná� èlánok do-
tkol, èi pobúril, mrzí nás to, no s¾uby sa tie�
sna�íme plni�. Èi majú niektorí bankoví a iní
úradníci platy na úrovni EÚ nie je a� také dôle-
�ité. Dôle�itej�ie je, �e sú ¾udia ktorí zarábajú
obrovské peniaze, a sú ¾udia ktorí ledva pre�ijú.
A viete milá pani, �e títo �bohatí� sú ne��astní
¾udia ? �e nadbytok ktorý majú ich raz bude
bolie�, ak ich to u� dnes nebolí ? Týchto ¾udí
vidia na námestiach na�i distribútori, poznáme
ich ¾ahko, sú v neustálom zhone lebo keby sa
zastavili zrejme by ich pokú�alo svedomie, tvá-
ria sa nev�ímavo a arogantne. Sú ochotní mi-
nú� mno�stvo peòazí na znaèkové veci èi iné
èaèky a sraèky, no pomôc� chudákovi pár drob-
nými je pre nich neúèelné míòanie peòazí. Niek-
torí sa pri tomto obdarúvaní tvária stra�ne dô-
le�ito a nále�íte pový�enecky.

Èo tak Vám pripomenú� nafúkaný potentá-
ti, �e v�etky peniaze ktoré prehajdákate na
neúèelné a drahé nezmysly vám vôbec nepat-

ria ? Viete , �e patria tým, ktorých pový�enecky
prehliadate? Ináè by ste sa tak okolo nich nerú-
tili, mo�no by ste si obzreli aj svojich darcov.

Tieto slová kritiky patria v�etkým, kto sa tvári
nev�ímavo a arogantne.

Nechceme posudzova� Va�u prácu bankovej
úradníèky, ani hodnoti� jej dôle�itos�, skôr sme
chceli pripomenú�, �e niektoré profesie sú nad-
�tandartne ohodnotené a niektoré ve¾mi málo.
Kedysi nám pripomínali, �e ka�dá práca by mala
by� dôle�itá a potrebná, no dnes sú vraj niektoré
dôle�itej�ie a potrebnej�ie. O èo je dôle�itej�ia
práca vyberaèa kontajnerov ktorý �etrí �ivotné
prostredie a zbiera druhotné suroviny, ako prá-
ca úradníka /nie len bankového / ktorý skôr míòa
ako produkuje?     S pozdravom redakcia PP�

Milá redakcia PP�
Rada by som reagovala na èlánok v listárni

kde ste odpovedali pani Duchoòovej. Rada by
som prispela k tejto téme aj svojím názorom,
ktorí som získala s vlastnej skúsenosti. Snáï po-
chopíte, �e keï nenávidím alkoholikov, nie som
bezcitná a duchovne prázdna.

Vyrastala som v úplnej rodine na dedine. Pri
spomienke na moje detstvo vidím môjho agre-
sívneho otca potácajúceho po dome. Otec je al-
koholikom pribli�ne 15 rokov. Alkohol nevie
odmietnu�, dokonca ho prekladá pivom, aby sa
dostal najrýchlej�ie do alkoholickej agónie. Pa-
mätám si veèer, keï som mu ako teenegerka
navrhla lieèbu. Sna�ila som sa mu vysvetli� , �e
to bude najlep�ie rie�enie. Jeho odpoveïou bola
názorná uká�ka ako ma bude �krti�, keï mu to
navrhnem znova.

Pravidelne víkendové noci prichádzal domov
pod vplyvom alkoholu. Budievala som sa na
krik a nadávky, búchanie po stole. Schúlená
pod perinou som to poèúvala. Vystra�ená, stu-
dená a trasúca sa.

Pokraèoval fackami a udieraním do na�ej
mamy. Bitka bola sprevádzaná oplzlými nadáv-
kami. Spolu s bratom sme ju bránili vlastnými
detskými telami v py�amkách. Doteraz cítim ten
krèmový pach. Je pravdou , �e nás nezbil, no
myslíme , �e tie rany by boleli menej ako poh¾ad
na na�u zbitú usedavo plaèúcu mamu. Detská
du�a je ve¾mi hlboká a zapamätá si toho ve¾a.
Vyvraciam va�e tvrdenia , �e opití vedia milova�.
To predsa neboli prejavy lásky, ale èistej nená-
visti, bezcitnosti a zla.

Otec vyhadzoval mamu z domu. Vyhádzal jej
veci zo skrine, periny von oknom. Do domu sme
ju pustili s bratom keï zaspal. Chodili sme po
dome ako my�ky a modlili sme sa, aby sa nezo-
budil. Kto by miloval èloveka, èo týra takto mamu
pred jeho oèami ? Kto ? Bolo toho viac, ale tie
spomienky sú pre mòa ve¾mi bolestivé. Trvá to
do teraz, no nie tak èasto ako v minulosti. Otec
pokraèuje v pití a nezabúda obèas mamu potupi�
a poní�i�, Celých 15 rokov jej robí tieto �iarlivost-
né scény, neoprávnene. Mama je slu�ná a sta-
rostlivá �ena. Dobre nás vychovala a starala sa o
nás. Nikdy neodmietla pomoc ani otcovi.. Mys-
lím si, �e zo strachu, èi povinnosti. Veï lásku k
nemu z nej dávno vybil. Mám 26 rokov a som u�
vydatá. Mám pekné man�elstvo. K svojmu otco-
vi som si doteraz nevytvorila priate¾ský vz�ah.
Beriem ho ako otca no som k nemu citovo od-
meraná. Príli� si toho pamätám, aby to bolo inak.

Dúfam, �e aj naïalej zostaneme v kontakte.
Rada si preèítam vá� èasopis a rada prispejem
svojimi názormi. Za mo�nos� vyjadri� sa ïakujem
a �elám ve¾a úspechov. Na záver Vás chcem po-
prosi�, nezverejòujte moje celé meno. Ïakujem.

Marcela

ODPOVEÏ NA�EJ REDAKCIE
Milá Marcela, ïakujeme za va�e vyznanie a

krutú skúsenos�. Verte, �e veríme, �e keï èlo-

vek nenávidí, nemô�e by� prázdny a bezcitný.
Lebo niè nie je bli��ie k Láske ako nenávis� a to
nie je fráza, to je fakt. Ak budeme odvíja� na�u
odpoveï s tohto postulátu, spoloène dospejeme
k novému poznaniu a pochopeniu. Pod Láskou
si v�etci predstavujeme, �e sa v�etci budeme
správa� ako anjeli, budeme k sebe tolerantní,
milí, láskaví, obetaví a pod. Milá Marcela chce-
me Vám pripomenú�, �e Láska má tisíce iných
podôb. Ve¾ká Láska má aj podobu násilia, kru-
tosti, bezbrehého egoizmu. Mô�eme aj poveda�,
�e v�etka neláska je tie� prejavom Lásky. Tvoj
otec bol príkladom takejto nelásky alebo krutej
Lásky. Tvoj otec vedome èi nevedome prijal na
seba bremeno alkoholika a násilníka, nemal
zábrany pou�i� svoje metódy aj na deti. Spolu s
bratom ste pre�ívali obrovský stres, dnes to vi-
díte ako nieèo stra�né, vzbudzujúce nenávis�
voèi Vá�mu otcovi. Èo keï je to v�etko inak ?
Ste ochotná pripusti� aj inú skúsenos� s tohoto
zá�itku ? Ak nie neèítajte ïalej, ak áno budeme
pokraèova�.

Pokúsime sa pripomenú� to dobré èo ste do-
stali, tým, �e ste pre�ili svoju nepríjemnú skú-
senos�. Ste èlovek vnímavý a aj súcitný, nezau-
jímali by ste sa o problémy druhých ak by ste
ich sama nepre�ila. A vy ste v detstve pre�ila
problémy s otcom a situácie ktoré ste za�ívali
stmelili celú rodinu. Situácie boli dramatické,
mo�no pre Vás aj hororové, do dnes ste ich vnú-
torne neprijali. Odstupom èasu aj tak zistíme �e
nejestvuje situácia ktorá je taká dramatická, �e
by sme ju vnútorne neprijali. Prijatie situácie je
aj odpustením a niè nie je dôle�itej�ie ako od-
pustenie sebe aj druhým. Po dlhých úvahách
zistíme, �e ka�dá stresová situácia nás nieèím
obohatila. Myslíte si, �e deti z ideálnych rodín
chápu súvislosti ktoré sú Vám jasné? Po dlhých
úvahách zistíte, �e ste bohatý èlovek, bohatý
poznaním. E�te si myslíte, �e otec Vám do �ivo-
ta niè nedal ?

 Pre Vás by bolo dobré, odpusti� mu a vidie�
ho ako otca ktorý daroval mo�no svoju nená-
vis�, zlobu, agresivitu, no verte, èlovek ktorý
nenávidí, vlastne miluje. Máte milujúceho otca,
no jeho Láska má tvár netvora a nie anjela ako
by sme ju v�etci chceli vidie�. A pokia¾ ostanete
nenávidie� svojho otca, niè sa vo va�om vz�ahu
nemení, lebo Láska ostáva a v�etko ostatné
pominie. Láska je vraj veèná.
S pozdravom redakcia PP�

Vá�ení!
Dostal sa mi do rúk Vá� èasopis a hoci

obdivujem Va�e u�¾achtilé snahy, nedá mi,
aby som komentoval èlánok z èísla 9, kde sa
niekto vyjadruje k islamu.

Hovorí, �e islam si plne zaslú�i na�u po-
zornos�, preto�e je nábo�enstvom tolerant-
ným a spravodlivým.../?/

Kedysi som pre�tudoval v�etku dostupnú
literatúru o rozlièných nábo�enstvách a snáï
preto sa k �iadnemu nehlásim. Podotýkam,
�e som nebol komunista a nikdy som nebol
èlenom �iadnej politickej strany !

Nábo�enstvá, reprezentované rozliènými
cirkvami napáchali v minulosti ve¾a zla, mno-
hé zlo doteraz pretrváva. Mnohé cirkvi sa
dnes sna�ia ospravedlni� za v�etko utrpenie,
ktoré spôsobili � ale to sa netýka islamu !

Ako mô�e niekto ospravedlòova� nábo-
�enstvo ktoré �ehná svätým vojnám, fatve a
samovra�edným atentátnikom ? !

Nábo�enstvo vymyslené schizofrenikom,
ktorý neváhal pou�i� prvky jemu známych
nábo�enstiev a ktoré hlása nezná�anlivos�
proti �d�aurom�!?

Pisate¾ èlánku sa nepodpísal - nepodpisu-
jem sa ani ja...

P.S. Ale ináè Vám dr�ím palce !
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V na�om kempe vyrástla nová chatka...

... u� aj skleník slú�i na�im obyvate¾om...

... budujeme prístupovu cestu.

ODPOVEÏ NA�EJ REDAKCIE
Ïakujeme Vám milý neznámy pisate¾ za Va�u reakciu na ná�

èlánok. Na�e èlánky nepodpisujeme a neznaèkujeme ako býva zvy-
kom, no nie je pre nás problém zverejni� meno autora. Zvykli sme si
nepodpisova� èlánky a uvádza� mená autorov, sna�íme viac prezen-
tova� názor ako mená autorov èi spoluautorov. No nie je pre nás
problém, toto pravidlo poru�i�, ak budeme cíti�, �e to bude prospe�-
né. Autorom tohto èlánku je 23 roèný èerstvý absolvent právnickej
fakulty Vladko Ka�uba. Pre nás bolo obdivuhodné, �e mladý èlovek
dokázal pomenova� jednoduchým spôsobom, èo Islám vlastne je. O
Isláme sme napísali aj preto, �e sa èasto mystifikuje toto nábo�en-
stvo a zbytoène sa vyvoláva vlna nenávisti. Túto nenávis� èasto vy-
volávajú aj médiá, kde takmer ka�dý deò poèujeme o samovra�ed-
ných atentátnikoch, o terorizme a pod. ¼udí poburujú tieto prejavy,
no plytkos� ich vnímania, neskúma príèiny týchto javov a to je zvlá��
nebezpeèné. Pova�ujeme za potrebné ukazova� na hlb�ie súvislosti.
Ak skutoène hlása Islám nenávis� voèi d�aurom, (neveriacim) ako
pí�ete, je múdre a prospe�né nehlása� nenávis� voèi Islamu, nemys-
líte pán neznámy pisate¾ ? Úlohou ná�ho èasopisu je okrem iného,
zmieròova� a obrusova� rôzne druhy nenávistí a predsudkov, a jed-
ným z nich je urèité nepochopenie hranièiace s nenávis�ou, je aj
názor na Islám. Je to nepochybne nábo�enstvo ktoré vyznáva mi-
liarda ¾udí planéty a zatrati� milióny radových moslimov, ktorí �ijú
èasto èestnej�ie a statoènej�ie ako mnohí �pravoverní� kres�ania by
bolo ve¾kou chybou. Preto pod¾a pár tisíc extrémistov, nemô�eme
odsúdi� milióny statoèných moslimov.

Zaujala nás pasá� vo Va�om liste kde pí�ete, �e ste nebol komu-
nista ani èlenom �iadnej strany. Dnes ve¾a ¾udí zdôrazòuje podobnú
skúsenos� a nevieme preèo, po to¾kých rokoch, od pádu komuniz-
mu. Pisate¾ tejto odpovede poznal èloveka, ktorý sa sna�il zubami
nechtami dosta� do Komunistickej strany, no komunisti ho do stra-
ny nezobrali, vraj pre jeho nemorálny profil. Po ne�nej revolúcii si
tento èlovek postavil kariéru na neustálom tvrdení: �Nikdy som
nebol komunista�, a s týmto tvrdením absolvoval politickú kariéru
vo v�etkých mo�ných stranách a v politike pôsobí do dnes. V dne�nej
politike je mnoho ¾udí tohto typu a �ia¾ so stavom ekonomiky a
megalomanského rozkrádania to priamo súvisí. Komunisti aspoò
skúmali kádrový profil a mo�no niekedy aj dobre odhadli, no dnes
by sme mali posudzova� ¾udí pod¾a iných kritérií. Keï niektorí inte-
lektuáli dostávali od komunistov po nose, /èasto aj preto, �e boli
hor�í ako predajné dievky/ dnes sa títo intelektuáli vyhlasujú za
pravicových politikov. Skutoèný intelektuál nemô�e by� zástancom
pravicovej re�trikènej politiky. Skutoèný intelektuál vníma aj soci-
álne prvky, nako¾ko sa sám pova�uje za vzdelaného a následne,
nevylieva s vodou aj die�a. Skutoèný intelektuál je v prvom rade
humanista, èi�e Èlovek ktorý vníma celé spektrum �ivota, �e aj
slabé a bezmocné robí silných silnými. Mimochodom poznáte ¾udí,
ktorí sa nazývajú pravicovými intelektuálmi ?

V dne�nej dobe by sme sa mali viac sústredi� na pozitívne prvky
�ivota, aj toho nepoznaného ktorý radi odsudzujeme skôr zo stra-
chu ako objektívnych príèin. Zvykneme si na urèitú rétoriku a do
zblbnutia opakujeme tie isté frázy. Keï túto problematiku zaèneme
hlb�ie skúma�, zistíme nové skutoènosti a vôbec nemusia by� toto�-
né s doteraj�ím ponúkaným poznaním.

Aj nás by mnohí radi za�katu¾kovali za utajených komunistov,
dnes nás mo�no podozrievajú, �e paktujeme s islamskou funda-
mentalistickou organizáciou, vèera keï sme obhajovali Rómov pre
mnohých to mô�e znamena�, �e sme ich utajení agenti a pripravuje-
me ich exodus do Európy. Keï sa v na�om èasopise objaví èlánok o
cirkvi, ktorá vlastní desa�tisíce hektárov pôdy a chudákom ktorí by
ju obrábali nedá ani medzu, tak nás nazvú nebezpeènou sektou
ktorá vháòa oveèky do rúk diabla.

Milý sèítaný neznámy pisate¾ listu, kie� by sme videli za v�etkým
menej nebezpeèenstva, nenávisti, predsudkov. Viete, �e sa ani ne-
bránime vysvet¾ovaniu, �e nie sme komunisti, Rómsky agenti, Sek-
tári, Islamský fundamentalisti, aj tak by nám nikto neveril. K v�et-
kému sa verejne priznávame, aj k tomu èo sme e�te nespáchali. A
mimochodom, aj my Vám dr�íme palce a ka�dý èitate¾ tohto èasopi-
su a verte, �e to budete cíti�.

S pozdravom a poïakovaním redakcia PP�

O Z N A M
Oznamujeme na�im sympatizantom z celého Slovenska �e na�e zdru-

�enie organizuje na 19. júna 2004 stretnutie na�ich sympatizantov. Pokú-
sime sa pripravi� pre Vás program ktorý sa uskutoèní na lúke Verejného
kempu v Priekope pri Martine v èase od 10.00 h do neurèita. Je mo�né
prespa� v stane do druhého dòa. Te�íme sa na stretnutie.


