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Cena 10 Sk. Pri pouličnej distribúcii je časopis zdarma, ale budeme radi, ke� jeho vydávanie podporíte sumou 10 Sk. Tým 
podporíte nie len vydanie �alšieho čísla, ale aj projekt budovania verejných kempov na Slovensku pre �udí v núdzi

www.priestorprezivot.skwww.priestorprezivot.sk
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Som proti vášmu časopisu, pretože
ste úplne zavrhli Pána Ježiša a Jeho
spasite�ské dielo. Nikto nie je doko-
nalý, svojím životom a skutkami sa
môžeme dosta� len do pekla. Milos�
dáva len Boh, skrze obe� Pána Ježiša.
Zavrhli ste kríž Kristov a je mi �úto,
ko�ko �udí zavádzate do bludu. Nech
Vám je Boh milostivý a nech môžete
spozna� vlastnú hriešnos�, aby ste vi-
deli potrebu pokánia a pochopili, čo
je skutočná láska prejavená na kríži.
On zomrel za nás, to je láska.

Mária
Milá Mária,
nevieme, čím sme zavrhli Pána Ježiša
Krista, ako uvádzate v liste, ani čím
znevažujeme jeho dielo. Vari Vám
vadia naše skutky a či sú v rozpore
s Ježišovým odkazom?

Mnoho �udí uvažuje ako Vy, Mária
a vôbec netušíme prečo. Ježiš sa obe-
toval tým, že vôbec zostúpil celým
stvorením až k nám a žil ako človek,
vediac, že ho �udia za Jeho posolstvo
Lásky sebecky zabijú, lebo im bude
prekáža�. A obetoval sa za nás, lebo
keby nám nedoniesol poznanie o Sve-
tle, už dávno by sme duchovne
celkom zaspali a stratili tak možnos�
návratu. Dnes už by tu už nebol asi
nikto, kto by ešte h�adal k nemu

cestu. No úžitok nám donesie iba
uvedenie Ježišovho učenia do vlast-
ného života, nie domýš�avá predsta-
va, že by vražda, dokonca Syna
Božieho mala donies� niečo dobré,
dokonca vykúpenie z hriechov. Skôr
opak je pravdou. Podobenstvo
v Biblii to hovorí jasne:

Bol človek—hospodár, ktorý vysadil
vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis,
vystavil vežu, vinicu prenajal vino-
hradníkom a odcestoval. Ke� sa pri-
blížil čas úrody, poslal k vinohrad-
níkom svojich sluhov, aby mu prevza-
li úrodu. Ale vinohradníci pochytali
sluhov, jedného zbili, iného zabili a i-
ného ukameňovali. Poslal zase iných
sluhov, a to viac ako predtým, ale aj
tým urobili podobne. Konečne poslal
k nim svojho syna mysliac si: Budú sa
ostýcha� môjho syna. Ale vinohradní-
ci, ke� uvideli syna, povedali si: Toto
je dedič; po�te, zabime ho a privlast-
níme si jeho dedičstvo. Chytili ho
teda, vyhodili z vinice a zabili. Čo
urobí pán vinice tým vinohradníkom,
ke� príde? Povedali Mu: Zlých zle
zahubí a vinicu prenajme iným vi-
nohradníkom, ktorí mu svojím časom
budú odovzdáva� úrodu.

Ohradené pole je svet a vinič sú
�udia. Čas úrody je čas dozrievania
�udských duchov a vinohradníkmi je
cirkev. Sluhovia Boží sú proroci.

Tuláci, žobráci, biedni — vždy tu
boli a zrejme vždy aj budú. Sú vizit-
kou spoločnosti, ktorá preferuje
nepravé hodnoty. Pomerne
často vídavam na sídlisku
návštevníkov kontajne-
rov. Sú mi milší, než vy-
berači daní a poplatkov.
Milší než vyobliekaní úradníci
v bankách s naučeným úsmevom. 

Návštevníci kontajnerov sa hrabú
v našom odhodenom neporiadku.
Prehŕňajú sa v našich náladách,
�ahostajnosti, hneve, možno flus-

trácii i bolesti. Odhodené veci sú vi-
zitkou nás všetkých. Nakladajme
s vecami odsúdenými na vyhodenie
rozvážnejšie. Jedlo ponúknime, šat-
stvo darujme, alebo vyčleňme pre
návštevníkov našich sídlisk. Vo svo-
jej priamosti i pokore, často i zve-

davosti mi pripomínajú deti.
Majú svoj vlastný svet,
neza�ažený „nutnými“
povinnos�ami a stereoty-

pom. Sú často slobodnejší
než my ostatní, naháňajúci-

mi sa za zdanlivo dôležitými zále-
žitos�ami. Ke� zočím sídliskového
návštevníka, pousmejem sa a vra-
vím si — títo �udia vedia o našom
neporiadku svoje ...

OZMAMY:

• H�adáme spolupracovníkov do redakčného tímu do úloh: redaktor,
grafik, maliar—ilustrátor, web programátor/designer, tlmočník (angl.).

Ak vás možnos� spolupodiela� sa na tvorbe Priestore pre život oslovuje,
napíšte nám prosím na adresu: zod.redaktor@priestorprezivot.sk

• Ospravedlňujeme sa dopisovate�om, ktorých článok sme neuverej-
nili z dôvodu ve�kého rozsahu textu, alebo sme článok odložili do

�alšieho čísla. Niektoré články boli aj vyradené, prípadne umiestnené na
internetové stránky. Ak váš článok nevyšiel, čo sa nestáva často, môžete sa
naň informova� prostredníctvom mailu: zod.redaktor@priestorprezivot.sk

Tvrdá kritika

Vidia spoločnosti 
do duše
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ponúkame vám �alšie číslo Priestoru pre život. Vieme, nie je fareb-
ný a má  iba 8 strán, vytlačený na obyčajnom papieri. O to je však
pre pozorného čitate�a bohatší obsahom. V�aka za to patrí všetkým
tým, ktorí sa na tvorbe časopisu doposia� podie�ali. H�adáme však
i na�alej autorov článkov a  dopisovate�ov príbehov zo života, ktorí
sú ochotní zdie�a� svoje postrehy a pomôc� tak aj iným vidie� a rozo-
zna� skutočné hodnoty života. Ve� ako inak budeme môc� by� sami
š�astní, ke� bude okolo nás to�ko smutných a utrápených �udí?

Mrzí nás, že sme stále atakovaní neprajnými listami veriacich
cirkví kvôli článku o dedičnom hriechu, ktorý sme uverejnili.
Pisate�ov kritiky ani ve�mi nezaujíma o čom píšeme, len im vadí, že
si  dovo�ujeme tvrdi� niečo iné, ako cirkev, ku ktorej sa hlásia.
Aby sa ukázalo, ako je to s dedičným hriechom naozaj, spýtajte sa
teda milí veriaci u svojich duchovných, čo o tom hlása vaša cirkev
a napíšte nám. V článku, ktorý sme uverejnili my sa píše, že dedičný
hriech je život v rozume, do ktorého sa človek nas�ahoval. A trpí
ním každý už od narodenia, „v�aka“ viac „nafúknutej“ hlave s roz-
vinutejším „rozumom“, schopným vytvori� ešte dokonalejší „vir-
tuálny“ svet myšlienok — ale na úkor ducha. Preto sa nám problém
dedičného hriechu zdá ve�mi naliehavý a aj v tomto čísle uverejňu-
jeme články, ktoré odha�ujú jeho dosah. V článku o bdelom vnímaní
je ukázané, ako sa dedičného hriechu zbavi� a ži� v prítomnosti. Ve�
z každej šlamastiky vedie cesta spä�. Zatia�. Treba to teda využi�.
Aby ste nás nebrali príliš vážne, skúsime obrazne naznači� jednu
oblas� života, v ktorej sa dedičný hriech prejavuje:

Predstavte si miestnos�. V strede je rebrík a po celom strope sú
nainštalované sprchy, ktoré sa spustia automatickým spínačom
v momente, ke� niekto vylezie na vrch rebríka. Nad ten zaveste
ve�ký strapec banánov a vpustite dnu dvadsa� opíc. Ke� uvidia
banány a rebrík, dlho sa ponúka� nedajú. V momente, ke� prvá
opica vylezie skoro na dosah banánom, spustí sa prudká studená
sprcha. Po pár kúpe�och sa opice naučia, že po banány neradno

chodi� a treba sa uspokoji� s bežne
podávanou stravou. Ke� sa ešte

nejaká opica skúsi k rebríku
priblíži�, ostatné ju odoženú.

Nechcú predsa zaži� �alšiu
�adovú sprchu. Ke� sa presved-
číte, že opice už dajú banánom

pokoj, urobte experiment. K�udne
vypnite spínacie zariadenie na rebríku a vymeňte jednu opicu za
novú. Ke� uvidí banány, určite sa k nim tiež pokúsi dosta�. Narazí
však na odpor ostatných opíc, ktoré jej v tom dôrazne zabránia.
Potom vymeňte �alšiu opicu. Pri pokuse získa� maškrtu dostane
namiesto banánov od kolektívu bitku. A najviac ju bude bi� práve tá,
ktorá dostala naposledy, hoc ani nevedela prečo. Ve� čo je na tom
zlé, ke� chce niekto banán, navyše ak je to opica? Ke� postupne
vymeníte všetky zvieratá za nové, čudujete sa alebo nie, opice budú
stále dodržiava� pravidlo zákazu liez� na rebrík. Aj ke� nebudú
vôbec vedie� prečo, lebo žiadna z nich �adovú sprchu nezažila.
A aby sme nezabudli, automatický spínač je predsa vypnutý.

Prajeme Vám príjemné čítanie a ve�a priestoru pre život.
redakcia



Často si pripadám stratená, blú-
diaca týmto svetom. Zamotaná
v spleti predsudkov a očakávaní ...
Kráčam vpred a nesiem si svoju
�archu nerozhodných rozhodnutí.
Pohnutie duše, výkrik zanikajúci
v ozvenách tieňov. Kadia� ís�, ke�
mnohé sa javí tak nejednoznačné?
Čo je mnohým také jasné, mne
chmúry pred oči vnáša. Zovšadia�
prichádzali náznaky „počúvaj Ty
len svoj vnútorný hlas“. Ale kde
ho nájs�? Ako rozpozna� v zajatí
kvíliacich „proti“ hlasov? Prosila
som o ten dar. Pochopi�, kde robím
chybu. Čo vidím/počujem a predsa
to nevníma moje vnútro. Tak
ve�mi som chcela viac nezblúdi� ...

Raz som cestovala MHD. Tou
cestujem tak pár krát za rok.
Systém tunajšej MHD je v lístkoch
do a nad 5 zastávok. Tam, kam

som chcela ís�, je to 6 zastávok tam
a odtia� nazad 5, pretože autobus
ide inou cestou. Pretože zvyčajne
som chodievala len tou trasou
nazad, kúpila som si 2 lístky do 5
zastávok. Pri čakaní na
autobus som sa šla
pozrie� na čas prí-
chodu najbližšieho
spoja. Na tabu�ke
mi hne� udrela do
očí čiara, ktorá
poukazovala na
to, že moja ko-
nečná zastávka je až
šiesta. Tú myšlienku,
čo mi napadla, som zah-
nala. Ke� som nastúpila do
autobusu, rozmýš�ala som, či vys-
túpim o zastávku skôr. Napadlo
mi, že príde revízor. Ale zavrhla
som tú myšlienku. Na piatej
zastávke som sa zdvihla, že vys-
túpim. Ale zví�azila pohodlnos�

a predstava, že však prečo by mal
ís� revízor, ve� je to len jedna
zastávka a je to len pár metrov.
Dokonca tú �alšiu zastávku bolo
vidno aj z tejto. Tak som si znovu

sadla. Ako sa zavreli dvere
a autobus sa pohol,

zrazu sa spomedzi
sediacich �udí dvaja
postavili. Revízori.
Zostala som zasko-
čená. Takto som
bola prichytená pr-
vý krát v živote.

Pani revízorka bola
ve�mi sympatická a ko-

nala si svoju povinnos�.
A ja som sa po prvotnom

hneve na seba, začala zrazu smia�.
Bola to úprimná rados� z toho, že
prišla odpove�, ktorú som tak
ve�mi chcela nájs�, čo robím „zle“.
Konečne som zistila, ako funguje
ten môj vnútorný hlások, ktorý mi
chce pomôc� a ja ho ignorujem.

Tie tri upozornenia pred pri-

chytením som vedome potlačila
a radšej rozumovo zdôvodňovala
prečo áno, prečo nie, prečo by aj.
Tak mi treba. Tých peňazí mi bolo
chví�u �úto, ale poznanie vnú-
torného hlasu je nezaplatite�né.
Som Bohu v�ačná za to, že má so
mnou to�ko trpezlivosti a aj na-
priek mojej tvrdej hlave mi stále
pomáha. 

Možno by sa zdalo, že som už
navždy našla svoj vnútorný hlas
a tak už viem kadia� ís�. No nie je
to také jednoduché uvies� do
praxe, lebo ke� ten tichý hlások
doznie, prídu iné, hlasnejšie — pro-
tihlasy a je znovu �ahké skĺznu� do
roviny boja „za“ i „proti“.

Dostala som do daru schopnos�
„vidie� a spozna�“ ... je už len na
mne, ako s tým naložím. Odhod-
lanie by aj bolo, chýba však pevná
vô�a. A tak stále dos� bojujem
s „nerozhodnos�ou“.  Prajem všet-
kým ve�a lásky a odpustenia.

Morgana

Tento môj „sen“ plný emócií, kto-
ré človeka nielen posilňujú, ale
vnášajú do neho nevysvetlite�ný
Pokoj, sa stal v deň splnu — piatok
6. februára 2004. Pokoj, ktorý
vedia chápa� iba tí, ktorí
sa niekedy zúčastnili na
vedomom či nevedo-
mom splynutí s Bohom
a nezabudli naň.

Bol deň. Chodila som
pol dňa po cestách, ktoré
som nepoznala. Svoj
zrak som celý čas nezd-
vihla k nebu, až pred
obedom som sa pozrela
hore. Odrazu, ako keby to malo by�
mojou povinnos�ou díva� sa na
oblohu ... pozrela som sa a uvidela
som mrak: bol gu�atý, pozrela som
sa lepšie: a vidím palác — krá�ov-
stvo — chrám.

Vtedy človek odrazu vie, že to
nie je iba mrak, ktorý jemu a jeho
fantázii umožňuje vidie� ve�a va-
riácií podoby mračna na oblohe.
Dívala som sa s úžasom na ten
výjav a začala som v ňom rozlišo-
va� podoby �udí, ich tvárí. Boli tam
všetci: od počiatku stvorenia —
všetci, ktorí našli cestu k Bohu.

V strede v tomto paláci, ktorý sa
na prvý poh�ad mohol zda� ako
Koloseum, bol Ježiš. Najskôr som
si myslela, že je to výjav z posled-
nej večere, ale potom, ke� som si
zobrala �alekoh�ad, videla som, že
je to Boží Chrám — Nebeské
Krá�ovstvo. Aj ke� tam Ježiš bol,
cítila som, že nijako nechce pre-
vyšova� ostatných, netúžil po tom.
Chcel, aby si tam všetci boli rovní.
A aj ke� som jasne nevidela sa-
motného Ježiša do tváre, bolo jas-
né, že ich prevyšuje. Ten kruh naz-
načoval, že je v ich strede. Opýtala
som sa ich — duchom: „Odkedy ste
tu ?“ Odpovedali mi: „My sme tu

stále — stačí sa iba vedie� díva�“.
Videla som už ve�a vecí aj

v snoch, aj som zažila ve�a
nevysvetlite�ných príhod, ale niečo
tak úžasné, kde človek vidí cestu:
takú rovnú a jasnú cestu do toho
Krá�ovstva som ešte nevidela.
Pozrela som sa teda „tam“ cez

�alekoh�ad a utvrdila som sa
v tom, že ten „mrak“ stále stojí na
tom istom mieste, že sa neroztápa,
že nemení svoj vzh�ad, že to nie je
iba chví�kový okamih, v ktorom
človek vidí to, čo mu dovo�uje jeho
fantázia. Zložila som si z očí ten
prístroj, čo predlžuje videnie, a môj
zrak sa zrazu vyjasnil. Videla som
tak zrete�ne, ako je len možne
vidie� okom a srdcom zároveň —
ako je možné vidie� myšlienkou
i citom. Cítila som poh�ady všet-
kých tých, ktorí sú v tom krá-
�ovstve, cítila som čistotu ich duší,
cítila som ve�kos� ich lásky. Ako
keby tam boli stále, celú večnos�.
Ako keby sa na nás dívali od
nepamäti. Ticho čakali na každý
náš poh�ad. Na každý náš jasný
poh�ad, a boli v�ační každému
oku, ktoré uzrie to, čo som uzrela
v ten deň ja. Tak silnú erupciu to�-
kej lásky človek pocíti iba vtedy,
ak uzrie Božie Krá�ovstvo ... všetci
po ňom túžime. Aj ke� ve�akrát len
vo svojom nevedomí. Zvyčajne
h�adáme v nesprávnom náručí, to,
čo podvedome cítime, že niekde vo
Vesmíre existuje. H�adáme v objatí
tých, ktorí nám tú pravú lásku
nikdy nemôžu da�. Stačí jeden

okamih, jeden jediný prúd energie
z tohto chrámu, ktorú človek pocíti
v sebe a pochopí to, čo nikdy do-
vtedy možno skutočne nechápal.

Nikto nikoho neobsluhoval, a  ...
panny tam nepobehovali v Evinom
ruchu,  aj ke� to mnohým mohlo
spríjemni� pobyt:-) Ale aj ke�

nikto nikoho neob-
sluhoval, mala som
pocit, že všetci sú
služobníci. Boží slu-
žobníci. Nemám ra-
da slovko „služob-
ník“, ale vtedy som
ich vnímala ako
služobníkov. Možno
mali iba jednu prá-
cu: čaka�, kedy sa

oko človeka dvihne k nebu a u-
zrie ich čisté tváre, a v tvárach ich
čisté duše.

Nerobili rozdiely medzi dobrým
a zlým človekom, bohatým či
chudobným. Človekom kajúcim
sa a človekom, ktorý nikdy
nesklonil svoju hlavu. Vedeli, že
každý z nás má svoje trápenia, a že
každý z nás poznal noci bezsenné,
v ktorých trpel — on sám so sebou.
Nerobili rozdiel medzi vrahmi
a samaritánmi, lebo vedeli, že ak
človek nikoho nezabil, ešte nezna-
mená, že nezabíja seba ... Tieto
čisté bytosti čakali pokorne, s lás-
kou, na poh�ad, ktorým ich my,
�udia Zeme, uzrieme ...

Chodila som celý deň pomedzi
�udí. Vtedy sa mi zdalo, že ten deň,
ako keby bol môj život: polovicu
z dňa som sa dívala iba pred seba
a za seba. Nedvíhala som oči
k Nebesiam — a preto som ani
nemohla vidie� to, čo som videla
v tú hodinu. Oázu Pokoja, ktorú
raz všetci musíme nájs�. Možno
v nie ten istý deň, kedy som ju
našla ja — možno mnohí z �udí
budú musie� zaži� stovky rán
a stovky nocí — desiatky narodení
a desiatky koncov možnosti nájs�

správny uhol a správne oko,
ktorým uvidia tú nádheru. Chodila
som zvyšok dňa pomedzi �udí
a vravela som im: „Pozrite sa na
Nebo! Je tam nádherný úkaz, ktorý
svedčí o existencii Boha!“ Tí,
čo sa pozreli, neuvideli hne�,
niektorí sa usmiali nad fantáziou
mojej hlavy, lebo tam nič nevideli.
Tí, čo tam na chví�ku naozaj zazre-
li niečo ako Zámok, sa ma snažili
presviedča�, že je to iba mrak a že
sa to o chví�ku rozptýli. Tým som
povedala: „Ak to budete pozoro-
va�, ak si dáte tú námahu, zistíte,
že sa to za celý deň ani nepohlo,
že to tam je stále — na tom istom
mieste na Nebi!“

Len málokomu záležalo na tom
nájs� Pravdu. Bu� sa iba letmo
pozreli, a aj ke� to tam uvideli, išli
si �alej po svojom, alebo tam nič
nevideli. Nečakala som a ani som
sa nedívala, čo s touto informáciou
budú robi�. Je to na každom z nás,
na každom z nich, ko�ko západov
slnka budeme chcie� ešte vidie�.
Nenútila som nikoho nasilu vidie�
to, čo som videla ja. Ja som sa iba
chcela podeli� o krásu, ktorú som
vtedy prežívala. Vtedy, ke� som sa
dívala na Nebo. Iba som sa chcela
s nimi podeli�, lebo kto zažil to, čo
som zažila ja v tú noc splnu vie, že
už nie je v slepej uličke a že jeho
cesta je vysvietená tými najkrajší-
mi emóciami, emóciami, ktoré
mnohí z nás poznajú ako euforické
zamilovanie sa, ako dotyk pier
človeka, ktorého �úbime, ako prvý
poh�ad na svoje die�a, ako š�astie,
ktoré sa nás zmocní v okamihu,
ke� sme dobehli ako ví�azi do
cie�a. Všetky tieto emócie a mno-
hé také, ktoré sme nemali možnos�
ani zaži�, všetky tieto emócie sa
stanú jediným prúdom Lásky,
ktorý nás dvihne na tuto cestu
Poznania, ktorou sa dostaneme
priamo k Bohu ...

S Láskou, Anka

www.priestorprezivot.sk2

Nebeský výjav

Vnútorný hlas



Ako pravidelný čitate�
a občasný prispievate� som
sa rozhodol napísa� Vám pár
riadkov. Som si vopred vedomý
skutočnosti, že to, čo sa dá vy-
jadri� jednoduchými slovami člo-
vek bu� nevie, alebo nechce správ-
ne pochopi� a prija� vecný obsah povedaného. Človek
je zvyknutý chápa� väčšinou len to, čo je dostatočne zložité
a patrične „obkecané“. Čím je nejaká skutočnos� zložitejšia
a nepochopite�nejšia, tým jej je prikladaná väčšia dôležitos�
a vážnos�. Človek je k takýmto veciam prístupnejší a k „zlo-
žitým“ problémom zvoláva sympózia a vedecké spoločnos-
ti, ktoré nakoniec vynesú záverečný verdikt, ktorý musí by�
pre plnú dôveryhodnos� záverov podpísaný dlhými titulo-
vanými menami.

Jednoduché pravdy však platia bez oh�adu na to, či sú
podpísané zvučnými menami, alebo nie sú podpísané
vôbec. Platia bez oh�adu na to, či „fungujú“ na Slovensku,
v Amerike, na Marse či v inej galaxii, lebo fungujú ako aj
v malej rastlinke, v človeku, v kameni, tak aj v iných čas-
tiach stvorenia, ktoré nedokážeme našimi piatimi zmyslami
postrehnú� a dajú sa iba vycíti�. 

Týchto právd je skutočne málo a sú také jednoduché, že
ich, ako som spomínal nedokážeme správne pochopi�
a prija� (precíti� a preži�). Dôvod? Ve�a slov, ve�a kníh, ve�a
„múdrosti“, ve�a ... všetko to má jedného spoločného men-
ovate�a — ve�a rozumu a všetkého, čo je produktom nášho
slávneho, namysleného, pyšného, sebeckého, závistlivého,
spurného, lakomého, neprajného, škodoradostného, at�. ...
„zdravého“ rozumu. Rozum však blokuje cit a tým aj ducha. 
Rozum, podobne ako oheň, môže by� dobrým služobníkom,
ale zlým pánom, čoho dôsledky môžeme vidie�, poču�, ...
a hlavne cíti�. Použil som slovné spojenie „dobrým
služobníkom“, lebo vo svojej podstate bol na tento účel
stvorený. Rozum mal by� pomocníkom duchovi pri jeho
pozemskej činnosti, nie aby duch slúžil rozumu.

Žijeme v dobe „vlády“ rozumu a techniky. Zasa si
môžeme da� otázku: „Prečo sa tak stalo?“ Odpove�:
„Pretože to tak človek chcel.“ Chcenie �udského ducha je
hnacím motorom všetkých jeho činností. A prečo to Boh
pripustil? Lebo dal človeku slobodnú vô�u. Ale k tomu

automaticky ešte niečo patrí — zodpovednos� za
svoje myšlienky, slová a skutky.

Spýtate sa možno, ako to môžeme v dneš-
nom rozumovom svete ešte zmeni�? Ná-
pravu nemôžeme čaka� od „rozumu“, lebo
tomu tento stav maximálne vyhovuje. Odpo-
ve� nemožno ani napísa�. Je tu ale cesta,

iná ako všetky tie ostatné múdre rady
ešte múdrejších �udí ... je to Vaša cesta! 

Darmo budete chcie� rozumom
zmeni� svoje slová, myšlienky a skut-
ky, ktoré nerozlučne patria k Vášmu

rozumu. Zmeni� sa musí Vaša podstata,
Váš duch, Váš cit. To sa dá iba na základe

VAŠEJ cesty,    t.j. Vašich skúseností, Vašich prežitkov,
Vašich radostí, Vašich žia�ov, Vašich ..., ... Vašich ...
a NIKOHO INÉHO! Budujte si svoj osud sami. Nemôžte
stále čaka�, že Vám niekto ukáže cestu, smer a spôsob, ako
a čo robi�. To musíte VY sami! Nečakajte rady od rozumu
... Skúste tieto veci niekde v sebe vnútri prebudi�. Začnite
chcie� duchom. Čo je chcené duchom, bude dobré pre Vás
a aj pre ostatných. Pravdivé chcenie je duchu prirodzené,
dajte mu tú možnos�. Dajte mu šancu sa prejavi�, zobu�te
ho. Váš duch vo Vás spí, nepoužívate ho.

Chcem vás ešte poprosi�: Nech zaujmete k môjmu názoru
na tieto veci akýko�vek postoj, neberte si ho za svoj, a ani
naň nenadávajte. Je to len môj poh�ad na svet. Vytvorte si
na toto všetko svoj vlastný názor a na ňom stavajte �alej.
Ve� to, čo tu tvrdím, vôbec nemusí by� pravda.

Pekný deň. �ubo

Toto prikázanie dal Boh �udstvu.
Vyvolalo to ale nesmierne duševné
boje. Nejedno die�a, nejeden dospelý
�ažko zápasili, aby najhrubším spô-
sobom neporušili práve toto prikázanie.

Ako môže die�a cti� otca, ktorý sa
znižuje na opilca, alebo matku, ktorá
svojou náladovos�ou, svojím neskrot-
ným temperamentom, nedostatkom se-
bavýchovy a mnohým iným strpčuje
hodiny otcovi i celému domu
a úplne znemožňuje, aby
zavládla pokojná nálada!

Môže die�a cti� rodi-
čov, ke� počuje, ako si
navzájom hrubo nadáva-
jú, klamú sa, alebo sa do-
konca bijú? Nejedna man-
želská scéna urobila de�om
z prikázania muky, spôsobila,
že jeho plnenie sa stalo ne-
možným. 

Bolo by to napokon predsa
len pokrytectvo, keby die�a
chcelo tvrdi�, že ctí matku ešte aj
vtedy, ke� sa táto správa voči cud-
zím ove�a v�údnejšie než voči vlastné-
mu mužovi, otcovi die�a�a. Ak u nej
pobadá sklon k povrchnosti a vidí ju
ako v tej najsmiešnejšej márnomyse�-
nosti klesá, stávajúc sa bez odporu
otrokyňou každej módnej pochabosti,
ktorú často nie je možné viac zlúči�
s pojmom vážneho, vznešeného mater-
stva, čo uberá všetku krásu a vzne-
šenos� materskej cti, … na základe čo-
ho má potom die�a ešte dobrovo�ne
uctieva� matku? 

Čo všetko skrýva toto jedno slovo:
„matka“! Čo však tiež vyžaduje. 

Die�a, ktoré ešte nie je otrávené, musí
podvedome v sebe poci�ova�, že človek
zrelého, vážneho ducha sa nikdy neod-
hodlá k tomu, aby svoje hrubohmotné
telo obnažoval len kvôli móde. Ako
potom môže matka osta� pre die�a
posvätnou! Prirodzená úcta impulzívne
poklesne k prázdnej forme povinnosti
zo zvyku, alebo v závislosti od výchovy
k samozrejmej spoločenskej zdvo-
rilosti, teda do pokrytectva, ktorému
chýba akýko�vek vzlet duše. Práve ten
vzlet, ktorý v sebe skrýva vrúcny život,
ktorý je pre die�a nepostrádate�ný
a ktorý ho pri dospievaní a vstupe do
života sprevádza ako bezpečný štít,
chráni pri pokušeniach všetkého druhu
a ktorý mu vnútorne ostáva pevným
útočiskom, ak sa niekedy dostane do
pochybností. Až do vysokého veku!

Slovo „matka“ alebo „otec“ by vždy
malo prebudi� horúci vrúcny cit,
z ktorého pred dušu dôstojne vystúpi
obraz v plen čistote varujúc alebo
súhlasiac, ako hviezda udávajúca smer
v celom pozemskom bytí!

A o aký poklad je každé die�a
pripravené, ak nemôže cti� svojho otca

alebo svoju matku z celej duše!
Avšak tieto muky duše vyvoláva zas

len �u�mi nesprávne pochopenie
prikázania. Nesprávny bol doterajší
názor, ktorý ohraničoval zmysel a robil
ho jednostranným, ve� predsa nič
nemôže by� jednostranné, čo Boh
zoslal. 

Ešte nesprávnejšie
ale bolo, že sa toto pri-
kázanie znetvorilo tým, že
malo by� vylepšené pod�a
�udského uváženia, pres-
nejšie sformulované do-
datkom: „Cti otca svojho
a matku svoju!“
Tým sa stalo osobným.

Toto muselo vies� k omy-
lom; pretože prikázanie

znie vo svojej pravej forme
len: „Cti otca a matku!“

Nemenia sa teda jednotlivé,
určité osoby, ktorých druh nie
je možné vopred stanovi�

a predvída�. Niečo tak nezmyselné
sa nikdy nevyskytne v zákonoch

Božích. Boh v žiadnom prípade
nepožaduje cti� niečo, čo si ani neza-
slúži, aby bolo bezvýhradne ctené!

Toto prikázanie naopak zahŕňa
namiesto osobnosti pojem otcovstva
a materstva. Neobracia sa teda najskôr
k de�om, ale na samotných rodičov, od
týchto požaduje, aby si ctili otcovstvo
a materstvo! Prikázanie ukladá rodi-
čom bezpodmienečnú povinnos�, aby si
vždy boli úplne vedomí svojej ve�kej
úlohy a aby tým stále mali pred očami
aj zodpovednos�, ktorá v tom spočíva. 

Na onom svete a vo Svetle sa nežije
slovami, ale v pojmoch.

Z tohto dôvodu sa stáva, že pri
opakovaní v slove �ahko dôjde
k obmedzeniu pojmu, ako je to zrejmé
v tomto prípade. Ale beda tým, ktorí
nedbajú na toto prikázanie, ktorí sa
neusilovali o jeho spoznanie v pravom
zmysle. Nie je ospravedlnením, že
dosia� bolo len mnohokrát nesprávne
vykladané a nesprávne vyci�ované. 

Dôsledky nedodržania prikázania sa
prejavili už pri plodení a vstupe duše.
Úplne ináč by bolo na tejto zemi, keby
�udia boli pochopili a plnili toto
�alekosiahle prikázanie. Úplne iné
duše sa potom mohli dosta� k inkar-
nácii, ktoré by nepripustili úpadok
mravnosti a morálky takého stupňa, aký
je dnes!

Pozrite len na vraždenie, pozrite na
zhýralé tance, pozrite na orgie, ktorým
sa dnes všetko chce oddáva�. Podobné
korunovaniu triumfu dusivých prúdov
temna. A pozrite na nepochopite�nú �a-
hostajnos�, s ktorou je prijímaný a do-
konca podporovaný úpadok ako niečo
správne, niečo, čo tu už vždy bolo.

pokračuje na str. 4

Prikázanie štvrté

MÁŠ CTIŤ OTCA I MATKU!

Desa� Božích prikázaní

www.priestorprezivot.sk 3

Ten náš 
„zdravý“ 
rozum

RO
ZH
O
D
N
U
TI
A

TE
R
M
ÍN
Y

PR
IA
TE
LI
A

??
?

...

SP
O
M
IE
N
K
Y

S
TR
E
S

P
O
P
LA
TK
Y

PR
ED
ST
A
VY

PE
NI
AZ
E



4

Desa� Božích prikázaní
pokračovanie zo str. 2

Kde je človek, ktorý sa usiluje
správne pozna� vô�u Božiu, ktorý
sa usiluje vo svojom vzlete po-
chopi� nekonečnú ve�kos�, na-
miesto toho, aby vždy znova
a znova túto ve�kú vô�u tvrdohla-
vo vtláčal do biednej obmedze-
nosti pozemského mozgu, z kto-
rého spravil chrám rozumu. Sám
si tým klopí poh�ad k zemi ako
otrok idúci v re�aziach, namiesto
toho, aby ho s radostným leskom
nadšene dvíhal nahor, kde by sa
stretol s lúčom poznania.

Vari nevidíte, ako úboho sa ja-
víte v každom chápaní všetkého,
čo k vám prichádza zo Svetla! Či
sú to už prikázania, prís�uby,
posolstvo Krista alebo i celé stvo-

renie! Nič nechcete vidie�, nič po-
zna�! Ve� sa ani vôbec nesnažíte
niečomu skutočne porozumie�!
Neberiete to tak, ako to je, ale
kŕčovite sa snažíte vždy znova
a znova všetko preformova� do
nízkych názorov, ktorým sa oddá-
vate po tisícročia.

Oslobo�te sa konečne od tohto
dedičstva. Silu na to máte k dis-
pozícii v každom okamihu a bez
toho, aby ste museli prináša�
obete. Ale vy to musíte odhodi�
razom, jediným aktom vôle! Bez
toho, aby ste si niečo z toho zahrá-
vajúc sa ponechali. Len čo sa
pokúsite h�ada� prechod, nikdy sa
neoslobodíte od doterajšieho, ale
vždy vás to mocne bude �aha�
spä�. 	ahké to pre vás bude len
vtedy, ak jedným rezom oddelíte
všetko staré, a tak bez starého bre-

mena predstúpite pred nové. Len
potom sa vám otvorí brána, inak
zostane pevne zatvorená. 

A to si len vyžaduje skutočné
a vážne chcenie, a stane sa to
v okamihu. Presne ako prebude-
nie sa zo spánku. Ak sa pritom
nezodvihnete ihne� zo svojho
lôžka, opä� sa unavíte a rados�
z diela nového dňa oslabne, ak sa
dokonca celkom nestratí. 

Cti otca i matku! To nech sa
vám stane svätým prikázaním.
Prineste otcovstvu a materstvu
úctu! Ktože dnes ešte vie, aká
ve�ká dôstojnos� v tom spočíva.
A aká moc k zuš�achteniu �udstva!
V tom by mali ma� jasno �udia,
ktorí sa spájajú tu na zemi, potom
bude každé manželstvo skutočne
manželstvom zakotveným v du-
chovnom! A všetci otcovia, matky

budú hodní úcty pod�a zákonov
Božích!

Pre deti však bude toto pri-
kázanie prostredníctvom ich ro-
dičov sväté a živé. Nebudú môc�
vôbec inak než z duše cti� otca
a matku, nech už budú samy uspô-
sobené akoko�vek. Budú k tomu
donútené už skutočnos�ou správa-
nia sa rodičov. 

A beda potom tým de�om, ktoré
prikázanie nebudú plni� úplne.
Do�ahla by na ne �ažká karma;
pretože dôvod k tomu by potom
bol v plnej miere daný. Ale nasle-
dovanie prikázania sa stane vo
zvratnom pôsobení čoskoro samo-
zrejmos�ou, rados�ou a potrebou!
Cho�te preto a dbajte na prikáza-
nia Božie vážnejšie ako doposia�!
To znamená, dbajte na ne a plňte
ich, aby ste boli š�astní!

Deje sa práve v tomto okamihu — stále
nová, neopakovate�ná. Život sa odohráva iba
v okamihu prítomnosti. Minulos� a budúc-
nos�, na rozdiel od prítomnosti, existujú iba
v našej mysli ako spomienky a predstavy. Či
sa môžete napi� alebo najes� zo spomienky
na včerajšie jedlo alebo z predstavy, čo
navaríte zajtra na obed? Alebo môžete ma�
niekoho rád včera alebo zajtra?

Okamih prítomnosti už zažil každý človek
vo chví�ach, ke� cítil k niekomu vrúcnu
lásku, alebo v mimoriadnych situáciách či
v nebezpečenstve. Vtedy je človek v po-
zornosti samovo�ne a myšlienky na chví�u
ustanú. Pri vyvrcholení sexuálnej sily pri
telesnom spojení zaniká svet rozumu úplne.
Zážitok prítomnosti tak môžu ma� aj �udia,
ktorým to výlučný život rozumom normálne
neumožňuje. Aj dobrý vtip dokáže človeka
dosta� k zážitku prítomnosti, ke� �udský
rozum sleduje text vtipu a chce by�, ako
vždy, múdry. Vtip však končí nelogicky,
úplne inak, ako sa dalo čaka�. To na chví�u
rozum „resetuje“. Vtedy sa od radosti z pre-
žitia prítomnosti smejeme.
Sme slobodní od toku
myšlienok, ktoré nám
neumožňujú vníma�
život odohrávajúci
sa v prítomnosti.
Ve� akú môžeme
ma� rados� zo sveta
okolo seba, ke� ho
ani nevnímame?
V stave pozornosti sú
aj hudobníci. Dalo by
sa poveda�: čím lepší
muzikant, tým väč-
šia pozornos�, ale-
bo: čím menej my-
šlienok, tým väčšia schop-
nos� hudbu preci�ova�. Myšlienky pri hudbe
zavadzajú, lebo �udský rozum je pomalý
a nestačí sledova� rýchlo sa meniaci rytmus
hudby. Jedným z príkladov je aj príbeh
klaviristu, ktorý mal na koncertoch obrovskú
trému a vždy sa pri hre mýlil. Po koncerte ho
učite� konzervatória káral: „Nemysli na to,
čo si o tebe myslia poslucháči, ale hraj kvôli

hudbe.“ Žiak si tieto slová vzal k srdcu,
upustil od rozmýš�ania o hre a získal priestor
pre hru samotnú. Už sa viacej nemýlil, tréma
skončila a stal sa z neho slávny klavírny
virtuóz.

	udia, ktorí sú pozorní, si všimnú
pri svojej práci „maličkosti“, ktoré
iní pre neustále rozmýš�anie
prehliadajú. Práve maličkosti ro-
bia majstrov majstrami. O ta-
kých �u�och sa hovorí, že sú
šikovní, nadaní, majú talent,
alebo že dostali dar od Boha ...
no všetko, za čo tomu v�ačia je,
že žijú viacej v prítomnosti a menej
v myšlienkach. Teda tento dar sme
dostali všetci. Väčšina si však na niečo
podobné nevie nájs� čas, lebo je zamestnaná
rozmýš�aním.

To čo bolo pred rokom, včera, dokonca
pred sekundou už patrí minulosti. Na tom čo
sa stalo sa však už nič nedá zmeni�. Načo
teda prebera� v hlave dookola staré situácie,
čo sme urobili a čo sme neurobili, či sme
mali alebo nemali a ako by to bolo, keby sme
to boli urobili tak alebo onak ... Aj predstavy
budúcnosti sú iba naším prianím a naša
budúcnos� dopadne aj tak iba tak, ako si ju

vytvoríme svojimi myšlienkami, slovami
a skutkami v prítomnosti. Prečo teda ži�

z minulosti? Ve� sa tým okrádate
o život, ktorý sa deje v prítomnosti.
Všetky možnosti tak prejdú okolo
nás bez toho, aby sme si ich všimli.
Navyše „životom“ v minulosti
a v budúcnosti vzniká v mysli člove-
ka pojem času a tým aj boles�,

pretože človek porovnáva to, ako
bolo, ako je a ako bude. Ke� stratí to,
čo mal rád, je neš�astný a ak má to, čo
nechce, trpí tiež. Bez porovnávania
rozumom by sa to nemohlo sta�, lebo

každú situáciu by človek prežíval naplno
v prítomnosti novým, o predtým prežité
bohatším poh�adom. Boles� je možná iba
v čase, ktorý sa vytvára medzi spomienkami
na minulé situácie a predstavami situácií
budúcich. Na rozdiel od človeka celá príroda
žije v prítomnosti.

Jeden človek hovoril: „Ke� som v práci,
myslím na svoje dievča a ke� som s ním,
myslím na prácu, čo mám robi�? Odpove� je

jednoduchá — nerozmýš�a�, ale kona� — by�
prítomný. Potom sa stane aj rozum naším
dobrým pomocníkom. Ve� ako môžeme
robi� niečo poriadne, pokia� sme myšlienka-
mi úplne inde? 

Najhoršie na svete myšlienok je to,
že je nereálny. Neustále rozmýš�ame

nad tým čo sa stalo, kto čo povedal
a vkladáme do situácií svoje
vlastné predstavy o druhých — vo
vz�ahu k sebe. Väčšinou však
naše predstavy nemajú nič spo-
ločné so skutočnými úmyslami

alebo činmi tých druhých — ich
vlastnosti si upravujeme, alebo úplne

vymýš�ame, aby nám pasovali do našej
rozumovej stavby. Opierame sa pri tom síce
o skutočné udalosti, no tie sme si uložili do
spomienok tiež už skreslené — po svojom. 

Matka hovorí synovi: „Ja som si požičala
veci od tej a tej a zabudla som ich vráti�.
A ona mi hovorila, že ich bude súrne potre-
bova�. Čo si len o mne pomyslí? Čo ja jej len
poviem?“ Začne húta�: „Prizna� sa, že som si
aj spomenula, ale dala prednos� programu
v TV? Alebo ponúknu� finančnú náhradu za
škodu?“ A tak prichádza myšlienka za
myšlienkou, až zrazu je tu tá pravá! Ne-
mohla som jej to včera vráti�, lebo som
nemohla chodi�. Mala som vyvrtnutý členok.
„Nesmej sa, ve� vidíš ako krívam“ ohriakne
syna. To, že iba stúpila zle na nohu a dokon-
ca až večer, akosi pozabudla. Po pár hodi-
nách odchádza konečne vráti� požičané
a lúči sa so synom: „Idem vráti� nejaké veci
tej jednej, lebo včera som pre ten členok
nemohla.“ Syn udivene pozerá: „Mami, ale
ve� si si to vymyslela. Tu predo mnou.“
„Nerozprávaj mi hlúposti, bolo to tak. Si ani
nevšimneš že máš chorú matku, len chodíš
kade tade a doma nič neurobíš. Idem už, len
ma zdržuješ!“

Neustále rozmýš�anie je hriechom, ktorým
trpí celé �udstvo. Popri tom rozmýš�aní sme
úplne zabudli, že práve to, čo „sejeme“ v prí-
tomnosti, v budúcnosti zožneme. Tým si
vlastne vytvárame svoj život. Ak však
žijeme v spomienkach na nedávnu alebo
dávnejšiu minulos�, či v predstavách, život
vlastne nežijeme, len si ho predstavujeme.

Prítomnos� je tu a teraz — stále. Problém
však je, že tu často nie sme my.

Prí tomnos�

Údaje: Registrácia na notárskej komore: 1858/2004, IČO: 37811371, Č. účtu: 5261664/5200, Adresa: OZ Proces-3, Kratinova 11, O3608 Martin
Pokia� chcete podpori� projekt Verejných kempov na Slovensku, nemusí vás to stá� ani korunu. Rozhodnite o 2% zo svojich daní !



Uvedomovanie si, všímavos�,
pozornos�, bdelos�, pozícia pozo-
rovate�a ... to sú pojmy označujúce
rovnakú vec. By� bdelý znamená
vedome ži�, celý deň, týždeň, rok,
alebo aj celý život. Je to neustále
uvedomovanie si svojej situácie,
vnemov, myšlienok a konania.
Napríklad ke� idem po ulici, vní-
mam vzduch okolo seba, spev
vtákov, približovanie sa k ostat-
ným �u�om, svoje myšlienky,
dych, svoje telo, ako jedna noha
predbieha tú druhú. Ke� jem, tak
viem, že hryziem a prehĺtam, ke�
bežím, uvedomujem si svoj dych
i kadia� bežím a kam dopadajú
moje chodidlá ... Teraz si možno
niekto povie, ve� ja tiež viem, že
idem nakupova�, že idem do práce
a viem čo robím. Nie je to ale také
jednoduché. Ko�kokrát sa vám
už stalo, že ste zamkli dvere a vzá-
pätí ste sa vrátili o tom presvedči�?
V tu chví�u ste mysleli na niečo
úplne iné a vôbec ste nevedeli,
čo práve robíte. Ko�kokrát ste
niečo h�adali? To sa v bdelosti sta�
nemôže, pretože bdelý človek vie,
že otáča k�účom a potom ten k�úč
ani nemusí h�ada�, pretože si je
vedomý toho, kam ho dáva.
Rovnaký stav vedomia zažívame
pri meditácii, ke� utíšime myse� a
iba vnímame. Bdelos� je nepretr-
žitá pozornos�. Pri bdelosti nelip-
neme na veciach, sme v pozícii
nezúčastneného pozorovate�a.

MYSE�. Naša myse� si funguje
iba tak, bez našej kontroly,
neveríte? Čo robíte, ke� niekam
idete, alebo sedíte v aute? Rozprá-
vate si pre seba. Stále, celý deň,
celý život, pred zaspaním a hne�
ráno po prebudení roztáčate ten
istý kolotoč. Výsledkom je ne-
možnos� pripusti� iný názor, zme-
ni� vyšliapanú stereotypnú cestu.
Myse� takéhoto človeka okam-
žite odsúdi iný názor, hudbu,
životný štýl, jedlo alebo program
v televízii. Táto hudba sa mi teda

nepáči, ale človek to povie bez
toho, aby si hudbu vypočul. Myse�
okamžite zasiahne a človek
s definitívnos�ou odsúdi všetko,
s čím sa nezhoduje jeho presved-
čenie.

Stále premýš�ame o tom, čo
bolo, ospravedlňujeme svoje činy
a h�adáme ospravedlnenie u dru-
hých. To činy nepostaví do lep-
šieho svetla, iba  z toho máme
dobrý pocit, ke� s nami niekto
súhlasí, ke� sa nás niekto zastane.
Ko�ko som už počul viet typu:
„A ja som mu povedal, nech sa
mi do toho nepletie a predstavte
si, on na mňa začal kriča�.“ A teraz

chceme poču� od nášho po-
slucháča, ako máme pravdu a že
jednáme správne. Často naším
poslucháčom bývame sami a na-
šepkávačom a ospravedlňova-
te�om je naša myse�.

MYSLENIE A VNÍMANIE.
„Obyčajní �udia vnímajú tak
málo, že zabudli, že medzi my-
slením a vnímaním je rozdiel.
Zabudli do takej miery, že sa
domnievajú, že to, čo si myslia je
to, čo vnímajú. Svoje myšlienky
premietajú do vonkajšej reality, a
tak sa ustavične vz�a�ujú sku-
točnosti, zamieňajúc ju za svoje
myšlienky.“ Victor Sanchez

Myslenie nie je vnímanie.
Myslenie človeka je zamerané na
vonkajší svet, kde sa chytá jed-
notlivých prežitých situácií a po-
tom ich neustále prehodnocuje,
čím sa k ním púta. Myse� navyše
prežitú realitu zmení a prestáva
vníma� svet taký, aký je a na-

hradzuje ho vlastným myslením.
Hovoríme si tak stále pre seba
o svojom živote, čo sme robili,
obhajujeme svoje činy, cítime sa
urážaní, alebo si práve vytvárame
svoje starosti. Myslenie je súčas�
nášho ega. Práve myslením udr-
žujeme svoju predstavu o sebe
a o tomto svete.

V bdelej pozornosti, alebo pri
meditácii je človek obrátený do-
vnútra, je vedomým „u seba“, na
vonkajšie veci h�adí bez toho, aby
sa k nim nejako viazal, či sa s nimi
stotožňoval. Meditácia funguje
kdeko�vek a kedyko�vek, prečo ju
teda obmedzova� iba na určitú

dennú dobu, polohu tela a zatvore-
né oči?

PRÍTOMNÝ OKAMIH.
Minulos�, prítomnos�, budúcnos�
— čas. Žijeme vo svete, ktorý nie je
stály, hodiny sa nikdy nezastavia.
Niektorí hádajú budúcnos�, iní
premýš�ajú nad svojou minulos�ou
a hodnotia svoje činy, stále do-
okola premie�ajúc v myšlienkach,
„mal som to urobi�?, nemal som
tam chodi�, mal som mu to pove-
da�, čo si o tom myslím, včera som
bol na záhrade“. Všetky myšlienky
sa sústre�ujú na minulos� alebo
budúcnos�, myse� nedokáže zosta�
v prítomnosti. Pritom práve prí-
tomnos� je jediný okamih, ktorý
môžeme ovplyvni�. Iba ten nepa-
trný okamih, taký krátky a predsa
je v ňom ukryté ve�ké tajomstvo.
Prečo sa zaobera� svojimi činmi
v minulosti a ich ospravedlňo-
vaním? Tie sa predsa nedajú
zmeni�, dá sa z nich iba pouči�.

A budúcnos�, tá nám predsa tiež
nepatrí, �alší okamžik tu už ne-
musíme by�. Každodenné starosti,
ktoré si �udia robia, sú zbytočné,
pretože zajtrajšok môže prebehnú�
úplne inak. Potom si hovoríte, ja
som sa tak trápil a ono sa to
vyriešilo úplne inak a včerajšie
trápenie bolo zbytočné. A prítom-
nos�? — ááá, teraz, už to mám,
teraz, neskoro, hne�, TO! Teraz
a čo? TO — už je to predsa dávno
preč. 

K ČOMU JE TO VLASTNE
DOBRÉ? Spoznáte sami seba,
svoje myšlienky, postoje, odhalíte
svoje rutiny a spoznáte zvyky
ostatných �udí. Zbavíte sa predsud-
kov a falošných ciest, lebo budete
sami vidie�. Budete vidie� do �u-
dí, vníma� ich slabiny a zámery,
prestanete plytva� energiou, roz-
ču�ova� sa a hneva�. Budete stá-
le k�udní a rozvážni, nič vás
nevyvedie z miery, umožní vám to
vstup do bdelých snov tým, že si
bdelos� prenesiete aj do spánku.
Prestanete ma� pocit „strateného
času“ v rôznych situáciách života,
začnete vníma� maličkosti a budete
z nich ma� obrovskú rados�. Aj pa-
dajúci list zo stromu vás naplní
š�astím, príde k vám sloboda,
a mnoho �alších vecí, ale skúste si
to sami ... 

Bdelos� mi dala viacej, než
všetky možné teórie, knihy, názory
a diskusie. Je to zážitok bytia,
ktorý patrí iba vám (a ve�mi �ažko
sa prenáša do slov).

AKO ZAČAŤ? Prax je vlastne
jednoduchá, uvedomujte si čo naj-
viac seba i svoje okolie, zameria-
vajte sa na to, čo prežívate, vníma-
te, myslíte, hovoríte, at�. 

Môžete si to skúsi� hne� teraz.
Vaše oči sledujú jednotlivé riad-
ky textu. Uvedomte si, kde sedíte
a v akej polohe máte telo, ruky,
ako dýchate a vôbec celé prostre-
die okolo vás. Upokojte svoje
myšlienky a bu�te čo najpozor-
nejší. Čítajte text a snažte sa
ho vníma�. Ke� píšem tieto

Hlava nie je
ako nafukovací
balón, ale ako ko-
môrka. Ke� do
nej uložíte pre-
h�adne potrebné
vedomosti, �ah-

ko a rýchlo ich nájdete. Ke� však
pamä� zapracete nepotrebnos�ami,
prestane slúži�. Dnes sme zapla-
vení obrovským množstvom infor-
mácií, ktoré vôbec nepotrebujeme.
Ve� k čomu vám budú mená špor-
tovcov a hercov, ke� máte rozhod-
nú� o svojom �alšom osude, alebo
skúsenosti z nereálnych televíz-
nych programov v reálnom živote? 

Ďalší zapratávač pamäte sú spo-
mienky. Mnohé prežívajú dlhé
roky, oživované spomínaním, kto-
ré im dodáva energiu. To, že sú

často „trochu“ pozmenené tak, aby
nám vyhovovali, radi prehliadame.
Plány „lepšej budúcnosti“ nás
zotročujú a oberajú o možnos�
zmeni� svoju budúcnos� — lebo tá
sa vytvára v prítomnosti, ktorá
nám v�aka rozmýš�aniu o minu-
losti a budúcnosti zatia� uniká
pomedzi prsty.

Cez to je možné svoju pamä�
zlepši�. Najskôr ju však budeme
musie� trochu vyprata�, aby sa nám
do nej aspoň niečo zmestilo.
Hrdina nasledovného príbehu
s vypratávaním žiadne problémy
nemal, lebo bol úplne hlúpy a ne-
vedel si zapamäta� ani jednu súvis-
lú vetu, pokia� bola trochu dlhšia.
Jeden známy mu poradil, aby si
cvičil pamä� a skôr zo žartu dodal:
„Nauč sa naspamä� nejakú knihu.“
Na otázku, či celú, odpovedal:
„v tvojom prípade stačí stranu“

A tak sa začal pravidelne každý
večer uči�, najskôr prvú stranu. Po
dvoch mesiacoch bol už v polovi-
ci, no na tretí mesiac ju ve-
del naspamä�, i ke�
s chybami. Druhú
zvládol za dva
mesiace a pä�-
desiatu stranu
už za 8 dní.
Ke� sa naučil
p o s l e d n ú
stranu knihy,
už sa nemýlil.
Smelo zobral
�alšiu knihu a po
nej �alšiu a �alšiu.
Z kníh si začal postupne
všíma� aj obsah a začal si ich
vybera�. Čosi občas aj pochopil
a prestal by� hlúpy. V cvičení však
každý deň poctivo pokračoval.
Po pár rokoch každodenných

tréningov, ktoré sa mu stali akým-
si cvičením koncentrácie, si
dokázal zapamäta� v presnom
znení už celú stranu, a to iba na

jedno prečítanie. Neskôr po-
čet strán, ktoré si dokázal

takto zapamäta� pre-
kročil desa�. Nemyslite
si, že sa naučil na-
koniec naspamä� celú
miestnu knižnicu.
Milého pána zaujalo
cestovanie a spozná-

vanie iných krajín. Do-
brá pamä� mu aj v po-

kročilom veku umožnila
nauči� sa aktívne desiatky

cudzích jazykov a precestova�
poriadny kus sveta. Až tam, ke�
prežitím získal poznanie, stal sa
skutočne múdrym. A to všetko
urobila maličkos� — jedna hodina
denne práce na sebe.
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Milí �udia v núdzi! Chcem Vám na-
písa� pár riadkov, hoci nie som nijaká
odborníčka. Našla som si pre Vás čas,
ktorý je taký vzácny. Nepísala som ni-
kdy do novín, nie to ešte do takýchto.
Prečítala som si Váš časopis č.1/2005.
Kúpila som si ho na ulici pred lekárňou
v Ružomberku od neznámej mladej že-
ny. Ďakovala mi  a po-
priala všetko dobré.

Treba  pomáha�
chorým, starým, o-
pusteným a beznádej-
ným �u�om v núdzi.
Určite nie je �ahké ži�
na ulici bez domova,
bez strechy nad hla-
vou. Je to ako po ni-
čivom zemetrasení.
Sme toho svedkami
lenz novín, televízie či rozhlasu.

Som obyčajná veriaca žena, matka
štyroch detí. Žijeme skromne, lebo
v dnešnej dobe je všetko drahé a za
všetko sa platí. Celý život som statočne
pracovala, niekedy za málo peňazí, len
aby sme prežili. No nikdy som nekrad-
la a ani som neradila druhým, aby tak
robili.

Milostivý Boh mi pomohol, ke� som
to najviac potrebovala, no niektorí
kradnú, aby prežili. Radím im, aby
nekradli a nepili alkohol. V našom štáte
máme inštitúcie, ktoré sú za to platené,
aby pomáhali �u�om v sociálnej núdzi,
ktorí sú na to odkázaní. Je tu aj úrad

práce, určite sa pre Vás niečo nájde.
Lebo Pán hovorí, h�adajte a nájdete,
klopte a otvoria vám. Dajte a dostanete
stonásobne. Žite tak, aby ste sa za svoje
činy nemuseli hanbi�!

Neodsudzujem Vás, lebo neviem
z akých dôvodov ste sa dostali tam, kde
ste teraz. Prajem Vám ve�a vnútornej
sily a dobrých �udí, ktorí Vám pomôžu.
Zmeňte svoj život k lepšiemu. Boh je
milostivý a odpúš�a aj márnotratnému
synovi ,  ktorý sa  vrátil do otcovho

domu zo zlej cesty.
Nebojte  sa ,  ako
povedal Ján Pavol
II. A pokoj Vám.
Anna z Ružomberka

Milá Anna, 
v�aka vašej sta-

točnost i  preži jú
v dnešnej ne�ahkej
dobe aj bezdomov-

ci. V�aka Vašej ochote pri kúpe ča-
sopisu žijú aj tí, čo to v živote prešvih-
li — ve� mnohí z nich h�adajú lepší
spôsob života. V�aka vašej statočnosti
vysporiada� sa zo životom existujú
sociálne dávky pre tých najslabších. 

V�aka Vám, statoční �udia na Slo-
vensku, ktorí dávate nezištne zo svoj-
ho mála. Boh Vám to vynahradí tisí-
cimi inými spôsobmi. V�aka Vám
za Vašu trpezlivos�, ktorá už bola
to�kokrát preverovaná a skúšaná. Nech
Vám aj nám Boh pomáha, tak ako
pomáha stále tým, ktorí o jeho po-
moc prosia, lebo jeho trpezlivos� nemá
hraníc.                                  redakcia
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List �u�om 
bez domova

riadky, vnímam, ako prsty behajú
po klávesnici, ako sa dívam na
monitor a uvedomujem si polohu
môjho tela a zvuky okolia.

Úplne najjednoduchšie (relatív-
ne) je ís� po ulici a skúsi� by� bdelý
iba chví�ku, kým dôjdete k blízke-
mu cie�u, iba pár krokov. Uvidíte,
že to nie je nič jednoduchého.
Takto si uvedomujte maličkosti,
ako je obúvanie topánok, nastupo-
vanie do auta, at�. Skúste tiež
k niekomu prís� a niečo mu pove-
da�, bdelo. Vyslovujte slová zrete�-
ne a bez chvatu — vedome. Uvidíte,
aká je to zmena oproti normálne-
mu nevedomému hovoreniu, ke�
narozprávate to�ko zbytočných
slov. Ďalej môžete skúša� všetko,
čo vás napadne, bdelo jes�, chodi�,
číta�, díva� sa na televíziu alebo
trebárs nakupova� v obchode.
Nemusíte hovori�: „práve teraz se-
dím, práve teraz kráčam, práve
teraz dýcham“ — ide to aj bez
myšlienok, proste si nič nehovorte
a robte to.

Spočiatku je ve�mi �ažké pozor-
nos� udrža� na dlhšiu dobu, neskôr
je to stále �ahšie aj vo vypätých si-
tuáciách. Časom udržovanie po-
zornosti začne fungova� automat-
icky. Ešte neskôr vám bdelos�
bude pripada� úplne samozrejmá

a prirodzená. Dokonca sa bude-
te čudova�, prečo to nevnímajú
aj ostatní �udia.

A čo teraz na konci tohoto
odstavca? Ste stále bdelý? Čo váš
dych a poloha tela?

BDELOSŤ A DYCH. Pozoro-
vanie svojho dychu je jedným
z najúčinnejších nástrojov, ako utí-
ši� myse�. Nie je nutné meni� ryt-
mus vášho dychu, nemusíte robi�
vôbec nič. Cez to, po-
kia� pozorujete dych,
trochu sa prehĺbi.
Pokia� vnímam svoj
dych, pravidelný ná-
dych a výdych, po
chvíl i  mám poci t ,
a k o b y  m a  t e n t o
vzduch prečis�oval.
S každým nádychom
sú myšlienky slabšie
a pozornos� ostrejšia,
ako by sa vo mne pre-
háňal vietor.

BDELOSŤ A CHÔDZA.
Chodíme často, denne. Chodíme
pre peniaze do banky, na obed,
nakupova�, do kina. Chôdza sa
stala automatickou činnos�ou,
chodíme, aby sme niekam došli,
naše kroky majú cie�. Ko�kokrát
ani nevieme, kadia� sme išli a čo
sme videli po ceste. Naše myse� je

zamestnaná premýš�aním. Pritom
v chôdzi môžete objavi� najkrajšiu
meditáciu. Je to jednoduché, stačí
iba ís� a díva� sa okolo seba, necha�
na seba pôsobi� prostredie, upoko-
ji� myse�, prehĺbi� dych a by�.
Zrazu zistíte, že chodíte radi, iba
tak. Nepotrebujete ís� niekam,
nemusíte ma� cie�, samotná chô-
dza sa stane cie�om — tým najkraj-
ším. Ke� budete pri chôdzi po-

zorní, začnete to cíti�
— energiu, pohodu,
vaše kroky budú iné.
Začnú to tiež cíti�
�udia okolo vás. Nech
pôjdete kamko�vek,
vaša chôdza bude ako
prechádzka v lese,
k�udná a naplňujúca.
	udia okolo vás si
začnú hovori�: ten
človek má dnes dobrý
deň, ale vy žiadny
lepší ma� nebudete,

všetky vaše dni budú dobré.
Jedného dňa som šiel, od „nika-

dia�“, nemal som cie�. Bola jeseň
a padalo farebné lístie, vietor sa so
mnou hral. Sledujem svoj dych,
pozorujem farby a listy, ako pole-
tujú vo vetre. Po chvíli som stretol
človeka. Zastaví sa a pýta sa:
„Kamže ideš v tomto počasí?“

„Idem sa prejs� do lesa“, odpo-
vedám. „A prečo ideš do lesa?
Huby už nerastú.“ Je to škoda, že
sme z chôdze urobili iba prostrie-
dok k zisku a dosiahnutiu našich
cie�ov.

NIEKO�KO RÁD. Nesnažte
sa proti myšlienkam bojova�, iba
ich tým posilníte. Pokia� ich chcete
oslabi�, zamerajte sa do vnútra
samého seba a vnímajte svet okolo
bez toho, aby ste ho hodnotili
(posudzovali). Začnite deň utí-
šením myšlienok, je to dôležité.
Bdelos� skúšajte vo všetkých situá-
ciách, spočiatku je však �ahšie
udrža� bdelos� ke� ste sami, napr.
pri chôdzi a jednoduchých činnos-
tiach. Zo začiatku je praktizovanie
bdelosti obtiažne pri jednaní
s �u�mi a vo vypätých situáciách,
postupom času sa to stáva tým
najkrajším. Je �ahšie zača� hne�
ráno, než sa snaži� udrža� po-
zornos� uprostred dňa. Pokia� ste
unavení, v nudnej situácii a máte
problém udrža� bdelos�, zmeňte
túto situáciu alebo urobte niečo
nevšedného. Pokia� na bdelos�
nemáte vôbec náladu, prečítajte si
nejakú knihu alebo článok, ktorý
vás motivuje. Tiež je dobré
vymeni� si skúsenosti s niekým,
kto bdelos� praktizuje.

Nie, tento krát nebude reč o nejakej
národnostnej menšine v spoločnosti, či
nebodaj o odvodovom za�ažení obyva-
te�stva. Osem percent �udského mozgu
dokážeme pod�a vedeckých výskumov
reálne používa� a využíva�. Ostatná čas�
mozgu je vraj iba existujúca a málo pre-
bádaná hmota. Ak týchto 8 percent
porovnáme s intelektuálnymi dispozíciami zvierat, máme dos�
navrch. Zo širšieho h�adiska by sme však logicky mohli skon-
štatova�, že v prípade, ak disponujeme skutočne iba ôsmimi
percentami mozgu zo 100 percent (čo je celý mozog), doká-
žeme vníma� a ovláda� iba 8 percent univerzálnej reality
(jestvovania všetkého). No a z tohto uhla poh�adu sa to už zdá
zúfalo málo. Najmä ak si uvedomíme, ako vysoko si cení
dnešný moderný človek sám seba, svoje rozumové schopnos-
ti, v ktorých pramení technologický pokrok. 

Mňa však teraz trápi jedna naliehavá otázka — čo sa skrýva
v tých tajomných 92 percentách VECI, ktorú sme dostali do
daru od Boha? Skutočne ide o pasívnu hmotu, alebo iba nerozu-
mieme nerečovým signálom, pomocou ktorých by sme nadvia-
zali spojenie so svojim vyšším Ja, prípadne s Absolútnom?
O ko�ko viac by sme chápali svet aj seba?

Jaroslav Verlík

Našich 8 percent...

Žaba cestovate�ka hovorí žabe
v studni: „Videl som more, je ú-
žasné.“ „More? Kvá. A to je čo?“
— pýta sa druhá. „To je ve�a
vody“, hovorí cestovate�ka. „Viac než v mojej studničke?
Kváá?“ Ďaleko viacej. „Viac než desa� krát viacej?“ Nie,
omnoho viacej. „Že by sto krát viacej ako v mojej
studničke?“ Nie, �aleko, �aleko viacej ... a nech sa snažila
vysvetli� jej, čo je to more ako chcela, žaba obmedzená poz-
naním malej studničky to pochopi� nedokázala.

Odpove� redakcie:

Žabacia filozofia



Určite to poznáte, ke� pribíjate
klince a ... buchnete si pri tom
kladivom po prstoch. No, väčši-
nou sa pri tom jajká a nadáva,
ale malo by sa skôr �akova� a
uči� sa. Vysvetlím. Ste nepo-
zorný. Vy si to neuvedomujete,
ale prehliadate ve�a vecí v živote. Život vás však
má rád a trápi ho, že ho prehliadate a stále nad
niečím rozmýš�ate a trápite sa tým. Chce vám
pomôc� ži� v prítomnosti, tak vám ukáže ako.
Prestane vies� vašu ruku udierajúcu kladivom a
ponechá to na vás. To sa klepnete po prste a
zažijete sakramentskú boles�. A zrazu ste v takej
pozornosti ako už dlho nie. Prežívate tu a teraz, v
prítomnosti. Nie síce príjemným spôsobom, ale
ke� to inak nešlo ... Na ukážku. Ak sa nič
nenaučíte, život vám dá �alšiu šancu, prípadne
vás nechá buchnú� autom, ak nestačí kladivo.

Volá sa Ester
a má ma�ar-
ský pôvod. Na
mnohých mu-
žov pôsobí vy-

zývavo, no často sa sklamú vo svojich
očakávaniach. Za jediný deň sa do nej
zamiluje mnoho mužov, no ona si
kráča svojou cestou. Je empatická,
komunikatívna, v jej očiach sa skrýva
zvláštna iskra, ktorá jej valcuje
blatisté chodníky, po ktorých kráča.
Jej slabos� v podobe alkoholu ju často
zavedie na cesty extrémnych a dra-
matických situácií. Jej najväčší pro-
blém je v tom, že na �udí budí dojem
že ...

Áno, nie je dobrá, no nie je ani zlá.
Proste typ, čo vyvoláva pozornos�
a rozruch okolo seba. Kde sa objaví,
vždy sa niečo deje. Ester je zvláštna
bytos�, ktorá �udí nenechá �aho
stajných ...

• Ako si prežívala svoje detstvo?
Mala som pekné detstvo. Začalo sa

to kazi�, ke� som mala 14 rokov
a zažila som ob�ažovanie od jednej
blízkej osoby. Tohto človeka som
mala ve�mi rada a bol to pre mňa šok.
V 21. rokoch som zostala tehotná po
jednom žúre s mužom, ktorého som si
všimla až ráno. Vôbec na nič som si
nepamätala, ako, a či sme sa milovali.
Zostala som tehotná a vzápätí bola
svadba. Vydala som sa za neho, no
nebola to láska, len akási nutnos�,
�útos�, či tak akosi. Po pár rokoch som
sa rozviedla, nebola som š�astná.
Nechceli nás ani rozvies�. S druhým
mužom som zažívala niečo podobné.
Pred svadbou samé s�uby, no potom to
bolo o inom. H�adal ma po baroch,
kde som stále utekala a ke� ma našiel,
zbil ma a nútil sa milova�. Ja som pila
preto, aby som trucovala. Potrebovala
som by� pri �u�och, bolo mi jedno
s kým. Z času na čas som dobrovo�ne

absolvovala protialkoholické liečenia.
Dcéru z prvého manželstva prisúdili
prvému mužovi, lebo vraj by som sa
o ňu nedokázala postara�, nemala som
byt ani zabezpečenie. Nakoniec som
súhlasila, no s mojou dcérou sa stretá-
vam u mojej mamy, kde je vlastne
stále.
• Takže s mužmi si kde—čo prežila?

Sama neviem, prečo som to tak
všetko robila. Obidvaja muži by mi
dali aj posledné, no ja si som to ve�mi
necenila. Moje trable len začali, ke�
som sa zoznámila s jedným inži-
nierom, do ktorého som sa za�úbila
a on do mňa. Po krátkej známosti na
vlakovej stanici som zostala tehotná,
narodila sa mi dcérka Ivka. Po desi-
atich mesiacoch som znovu otehotnela
a čakala som dvojičky. V ôsmom
mesiaci som porodila, no obidve deti
zomreli po pôrode. Bol to pre mňa
�alší šok. Dostala som laktačnú psy-
chózu a skončila som na psychiatrii.
Počas pobytu sa o dcérku Ivku staral
môj druh. Do troch rokov som sa sta-
rala o dcéru Ivku, no vtedy som zasa
nezvládla svoj život a chcela som
spácha� samovraždu. Zapálila som si
sviečky na rozlúčku a zjedla kopu
liekov. Našli ma včas, vypumpovali
žalúdok a znovu som skončila na psy-
chiatrii. V tom stave som vôbec nevní-
mala kde je moja trojročná dcérka. Na
sociálnom mi len povedali, že je o ňu
dobre postarané, no dodnes neviem,
kde sa nachádza. Bývalý partner sa
stratil, akoby sa pod ním zem prepad-
la a dodnes o ňom nič neviem.
• Muselo to by� pre teba �ažké. Mnohí
by mali z toho šok?

Ono tie šoky ešte len prišli. Na
liečení som sa zoznámila s lekárom,
ktorý sa do mňa za�úbil a teraz je vraj
vo väzení, lebo chcel vyhodi� svoju
matku z deviateho poschodia.

Zažila som mnoho flirtov, ktoré
skončili dos� tragicky, no nedokázala
som by� sama. Vyh�adávala som
spoločnos� v baroch a raz som sa
vybrala s kamarátkou na návštevu do
jednej dediny. Nakoniec sme išli do
dedinskej krčmy, kde sme popíjali.
Ke� sme už na záverečnú odchádzali

z krčmy, videla som na zemi leža�
ujka s palicou a s nákupom ved�a
seba. Pýtala som sa ho, či mu mám
pomôc�, no on ma okríkol, nech mu
dám pokoj — bol opitý. Na druhý deň
ma zobrali policajti. Vraj som ujka
lúpežne prepadla a okradla ho o kura-
cie drobky v hodnote 54 korún.
Ostatný nákup bol vraj nedotknutý.
Peniaze mu vraj nezmizli, len tie
drobky. Sedem mesiacov som si
odsedela vo vyšetrovačke v Banskej
Bystrici a potom ma pred Vianocami
oslobodili. Mojou vinou bolo len to,
že vyzerám nedôveryhodne, lebo
nemám trvalý pobyt, alebo ho často
mením. V živote som naozaj nemala
dôvod kradnú�, lebo som mala všetko,
čo som potrebovala.
• Je zaujímavé, že mnohí by boli po
neoprávnenom uväznení nahnevaní,
urazení, či inak pohoršení, no Ty to
hovoríš tak, akoby sa nič nestalo?

V base som poznala mnoho �udí,
ktorí mi pomáhali a vedeli, že ma
čoskoro prepustia. Za kuracie drobky
v hodnote 54 korún? Bola som dobre
zabezpečená a skutočne som nebola
odkázaná okradnú� ujka s palicou
o kuracie drobky. Vo väzení ma pre-
to nazývali kura — ve� som sedela za
kuracie drobky. Mnoho �udí mi
všemožne pomáhalo, mali ma tam radi
... Koniec koncov, všade
som sa mala dobre, nemô-
žem sa s�ažova�.
• Čo �a v živote najviac
zranilo?

To, že mi zobrali moju
dcérku Ivanku. Od jej
troch rokov som ju nevi-
dela. Pátrala som po nej na sociálnom,
no nemôžem sa dozvedie� pravdu.
Mám ju stále ve�mi rada. Vidím ju
v každom die�ati. Vlastne ju stále
h�adám ...
• Vo väzení si sa zoznámila s mužom,
ktorý bol odsúdený za bitky. Spolu ste
prišli do kempu, no nakoniec ste sa
rozišli. Ako to bolo?

Mala som ho rada a vo väzení mi
ve�mi pomáhal, bola som mu v�ačná.
No dnes som zasa sama.
• Na teba sa vždy niekto nalepí, si

atraktívna žena, čo s tým robíš?
Nerada som sama, vyh�adávam

spoločnos�. No ke� sa na mňa niekto
nalepí, tak potom ujdem. To hovorím
o takých náhodných známostiach na
jeden deň či večer.
• Ako vidíš svoj doterajší život?

Mnoho �udí som sklamala, hlavne
moju mamu. No aj moji bývalí muži
ma mali radi. Ja som už taká.
• Čo by si chcela v živote ešte dosia-
hnu�?

Ke� vidím die�a na ulici, h�adám
v nej moju stratenú dcérku Ivanku. Už
má osem rokov a ani neviem, ako
teraz vyzerá. Často na ňu myslím a tú-
žim sa s ňou stretnú�. Život so mnou
ve�akrát zamával, no nes�ažujem sa,
ak len na seba ... O moju dcérku som
prišla nedobrovo�ne, bez toho aby
som podpísala adopciu, či iné zverenie
do výchovy. Ke� som bola triezva, ale
aj opitá, vždy som myslela na svoju
dcérku, ktorú ve�mi milujem. Často
pre to plačem, no málokomu poviem
skutočný dôvod môjho plaču. Divím
sa tej žene, ktorá ju vychováva, ako by
to prežívala ona, keby jej zobrali
die�a. Sná� aj touto cestou ju nájdem.
Preto som sa už ve�a rokov nezastavi-
la a stále som na cestách a h�adám ...
možno na nesprávnych miestach, no
stále h�adám ...

Ester prežila svoj život v extrémoch
svojej otvorenosti a prežívania života
naplno. S nálepkou krkavčej matky si
ve�a pochvál od najbližších �udí
neužila. Pila z trucu voči sebe aj
druhým. 	udia ju milujú ale aj nená-
vidia. V jej očiach je rados�, ale aj
prežitý smútok. Nech Boh pomáha �u-
�om ako je Ester, no nie len im. A on
to robí a Ester si to plne uvedomuje.
Možno preto necíti zatrpknutos� na
prežité preš�apy v živote, ve� len h�a-
dá svoje š�astie ...

Bol raz jeden učený mudrc, ktorý z tej ve�kej
slávy, namyslený na svoje vedomosti, spyšnel.
Raz po celodennom putovaní pod horúcim
slnkom úplne vysmädol. I tu zrazu vidí malý
slamený domček so studňou, stojaci opodia�
murovaného, neobývaného domu. Ke� zba-
dal stá� pri studni ženu, šiel a požiadal ju
o vodu. Načrela mu zo studne, no kým
mu ju podala, zohla sa a vhodila mu
do krčahu pár listov. Mudrc sa
urazil, no nepovedal jej na to nič.
V duchu si však hovorí: „Čo ja jej
za to len vyvediem? Toto si dovo-
lila urobi� mne, mne?!“ I hovorí jej: „Ďakujem
Ti za vodu, žena. A aj sa ti za ňu radou
odplatím. A čože ty bývaš v tejto chudobnej
chatrči a tu h�a, murované stavanie nechávaš
prázdne stá�? Len sa ty tam nas�ahuj, aj de�om
bude lepšie.“ To povedal, lebo vedel, že tí čo

tam kedysi žili, všetci pomreli, lebo dom bol
postavený na zlom mieste. Ke� po dlhých
rokoch znovu prechádzal krajom, zastavil sa

pozrie�, ako sa to tej žene vodí. Pozerá
a h�a, detvákov pribudlo a aj vyrástli.
A zdravie z nich len tak sršalo. I pýta sa
ženy: „A to tu stále žijete a ste stále takí
zdraví?“ Áno, odvtedy, ako ste mi to
poradili. A zlú silu? Tú som zahnala lásk-
ou v každodennej starosti o môjho muža
i deti. Prekvapený jej dobrotou sa pýta:
„A prečo si mi teda hodila lístie do vody,
ktorú si mi podala?“ Vieš, voda v studni
je ve�mi chladná a videla som, že si roz-
pálený. V smäde by si pil hltavo, za-

škodila by ti. Takto si musel pi� pomaly.
I odišiel zaraz preč, zahanbený tak ve�mi tým,
že ho v múdrosti predišla obyčajná nevzdelaná
žena, že nadobro zanechal učených múdrostí.
Vedomý si toho, ako zle sa k nej zachoval, priz-
nal si svoju hlúpos� a prestal by� namyslený.
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Vteřina

A tato vteřina, co te� cítím, 
co na svědomí má, že tak svítím,
a tato má milá sekunda,
chci aby byla ještě runda.

Vteřina běží za vteřinou,
já nechci, už nechci žádnou jinou,
než právě tu, co te� cítím,
co na svědomí má, že tak svítím.

Te� a navždy bu�me,
te� a navždy bu�me. 
Te� a navždy.

Jsem lovec krásných okamžiků,
přivinu tě k sobě v jednom mžiku,
staň se mou, mou vteřinou,
(ha, ha, cha, cha, cha)
báječnou, zářivou.

Chodím te� s vteřinou, 
nemyslím na jinou,
nemyslím na jinou, 
než na tu svou půvabnou,
Chodím te� s vteřinou, 
nemyslím na jinou,
spíme pod peřinou, 
každou noc pod jinou.

Vteřina běží za vteřinou,
já nechci, už nechci žádnou jinou,
než právě tu, co te� cítím,
co na svědomí má, že tak svítím.

Nabalte si taky vteřinu, 
zalezte s ní pod peřinu,
anebo s ní dělejte co chcete.
Hlavně a� prosím Vás, 
když půjde kolem Vás,
Hlavně a� vteřinu nechrápete!

A kdy půjde kolem vás? No te�!
A která to je? No ta!
No to byla ta co se vznáší, 
a te� právě!
Tak se jí zmocněte, 
zásnubní píseň si s ní zazpívejte.

Te� a navždy bu�me. 
Te� a navždy. Bu�!

Daniel Nekonečný

• Keby politici
štrajkovali, bol by
aspoň na chví�u
pokoj.
• Nezamestnaný je
čiernou ovcou spoločnosti.
Zamestnaný baranom, ktoré-
ho treba zodra� z kože.
• Tempo nášho rozvoja urču-
jú tí, čo stále sedia na riti.
• Nestačí hovori� k veci, treba
hovori� k �u�om.
• Niet na Slovensku lásky,
ke� hory stoja na mieste.
• Ani jeden svetonázor
neuznáva celý svet.
• Zlí veriaci pôjdu do pekla, zlí
neveriaci — na pivo.
• V malom štáte nesnívajte
o ve�kých platoch.
• Ak vás prestal bavi� život,

robte niečo iné.
• Našej vláde som
zaviazaný — sluč-

kou na krku.
• Rakovina od „lajtiek“

nie je vôbec �ahšia.
• Príroda je zdevastovaná, už
ani bút�avú vŕbu nenájdete.
• Ženy delíme na zvodné
a zvadné.
• Čert sa v pekle cíti ako
v siedmom nebi.
• Nehovor hop, ke� �a nikto
nepočúva.
• Sociálne dávky vyvolávajú
nadávky.
• Ke� zapíjam borovičku
pivom, mám v žalúdku zmie-
šané pocity.
• Ak ste sám, pripite si so
svojim alter ego.

Tento rok opä� zakvitli červené tulipány.
Pamätáš, mama? Mala si ich najradšej.
Tvoj vnuk je zase o rok starší — stále
neposedný, živý. Vyrástol už z detských
vecí, pôjde do školy. Vie, čo znamená
kvietok pre mamu a starkú. Ke� pôjdeme na
hrob, vezmeme z červených tulipánov
a budeme spomína� na časy, ke� si bola
s nami, ke� si sa smiala a bola spokojná.
Aj na časy, ke� sa Tvoj život zúžil na
nemocničnú izbu, depresiami zastretý svet
a tiché trápenie. Už vieme, ako bolí samota,
už viac vecí chápeme. Dobrovo�ný odchod
bol Tvojím vykúpením z trápenia, ktoré sa
stalo neúnosným.

Aj na rok zakvitnú červené tulipány.
A Tvoj vnuk, mama, Ti ich opä� prinesie.

Sú chvíle, momenty, ktoré nezmeníme.
Neodvratne sa stali a je na nás, ako ich
prijmeme. My, čo sme zostali, sme tu preto,
aby sme pokračovali v poslaní tých, čo
odišli, aj ke� máme čriepky na duši.
Tie „káričky“ za sebou vláčime viacerí.
Všetci sme na dlhej ceste, nik presne
nepozná jej finále. Pomôžme, všímajme
si, majme oči otvorené. Občas sú  „káričky“
pri�ažké, �ahajme ich spoločne, verte, že
sú i vaše.

Sme tu všetci spolu
• Človek, ktorý sa zaoberá iba
slovom a nenechá ho prerás� do
svojho života, sa podobá pacien-
tovi, ktorý dostal liek na vyliečenie
choroby. Môže si číta� návod ko�ko
len chce, ak liek neužije, nikdy sa
nevylieči.
• Najväčšou ilúziou je minulos�.
Spomínajúci sa často rozprávajú
o veciach, ktoré dávno neexistujú.
• Najväčším bláznovstvom je plá-
nova� svoju starobu. Ve� už zajtra
tu nemusíte by�.
• Každý chce tvoje dobro, nedaj
si ho v žiadnom prípade vzia�.

Aforizmy
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VEREJNÝ KEMP V MARTINE

Priestor pre život môžete kúpi� v 327 mestách a obciach
po celom Slovensku. Podrobný zoznam PNS stánkov

s určením polohy nájdete na našej internetovej stránke
www.PriestorPreZivot.sk

Dostanete nás aj v stánkoch PNS!

MP3
na našich 
stránkach

Asi nie všade budú ma� časopis na pulte — najmä ke� je
v ponuke nový, ale objednajú Vám ho a časopis dostanú

v najbližšej zásielke. Objednávacie číslo je: 5190
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Do chladničky sa schoval slon. Ako dáte
do chladničky žirafu?

Odpove�: „alitsemzen afariž mat as yb
kanI !anols meirebyv rôksjaN“

Otvori� môžeš len ty

Hádanka

Dlhé roky som chodievala okolo bezdo-
movcov nevšímavo. Bol to iný svet, do
ktorého som nemala dôvod nazera�. Riešila
som v mojom živote pár vecí a mnohé stále
nemám doriešené. Dlho som h�adala rôzne
odpovede. Prišiel raz deň, ke� som šla
mestom a vtedy som ho zazrela. Žobráka,
ktorý k�ačal na námestí. Poh�ad naňho vo
mne niečo pohol. Prešla som okolo, no ten
poh�ad mi nedal pokoj. Vrátila som sa
a dala mu pár korún. Jeho oči ku mne
vzhliadli a bolo v nich niečo úžasne hlboké.
Chytil ma za ruku a vrúcne �akoval. A mne
vytryskli slzy ...

Nastal vo mne zlom, vo vnútornom
preci�ovaní. A pár dní na to som spoznala
prostredníctvom zaujímavej diskusie člove-
ka, ktorý stojí i za týmto časopisom a uve-
domila som si, že i to je jedna z ciest pre
môj život. Otvori� srdce, tak pevne
uzamknuté. Otvori� ho pre iných. 

A tak v mojom
vnútri už bezdo-
movci nie sú viac
bezdomovcami,
a le  tu láč ikmi .
Ko�kí z nás sú
takými tuláčikmi?
Ko�kí sa túlame
životom a h�a-
dáme si to svoje
miesto v ňom?

Morgana


