
Ak chceme vniknú� hlbšie do pro-
blematiky duchovnej  úlohy stred-
nej Európy a poslania Slovenska,
mali by sme sa pozrie� do minulosti
a vynasnaži� sa pochopi� historickú
kontinuitu tohto fenoménu.

Prvý národ predurčený k duchov-
nej obrode �udstva bol národ ži-
dovský. Po stáročia verne strážený
a duchovne vedený prorokmi mal
v čase príchodu Mesiáša plnými
dúškami prijíma� Pravdu a ako
žiarivý vzor vies� všetky ostatné
národy ku Svetlu.

Žia�, ve�mi dobre vieme, ako ten-
to národ strašne zlyhal. Mesiáša za-
vraždil a on sám bol rozprášený
a trvalo prenasledovaný.

O mnoho stáročí neskôr opä�
začalo dozrieva� tušenie predurče-
nia k niečomu ve�kému v inom
národe. Táto idea sa v ňom nezrodi-
la zo dňa na deň, ale vnášala sa
medzi jeho príslušníkov počas
dlhého historického vývoja rôzny-
mi k tomu povolanými osvietenca-
mi, filozofmi a myslite�mi. Do-
konca i jeho jazyk bol trpezlivo
brúsený a pestovaný tak, aby
mohol neskaleným spôsobom
vyjadri� Pravdu určenú ku spáse
celého �udstva. Nový povolaný
národ mal všetky predpoklady k to-
mu, aby bol schopný vybudova�
pozemskú ríšu pokoja a mieru,
pretože po jeho boku stáli nes-
mierne duchovné pomoci.

Ale, žia�, všetko sa tragicky zvrh-
lo v pravý opak. Predurčenie po-
volanosti k ve�kému duchovnému
obrodeniu bolo pýchou a domýš-
�avos�ou prekrútené v nízky
pocit nadradenosti. Áno,
hovoríme o národe nemec-
kom, ktorý práve prostred-
níctvom falošnej ilúzie vlastnej
nadradenosti pod�ahol samozvané-
mu vodcovi a namiesto požehnania
roznášal po svete iba smr� a  hrôzu.

Ale história sa zopakovala. Aj
tento národ bol nemilosrdne zra-
zený na kolená, roztrhnutý na dve
časti a jeho hlavné mesto zrovnané
so zemou. Tak teda zlyhal i druhý
povolaný národ. 

Avšak práve v nemeckom pro-
stredí sa začínajú formova� prvé
zmienky o ve�kej úlohe Slovanov,
počnúc filozofom Herderom, cez

Rudolfa Steinera, až po ve�ké za-
s�úbenie, otvorene hovoriace o no-
vom povolanom národe:

„Všetka milos� a ochrana, všetka
pomoc a  požehnanie Božích po-
mocníkov bude odňaté ve�kému
národu, ktorý zradil svoje poslanie
a dané inému, malému národu.
Národu, ktorý, verný svojej tradícii
stá� v Pravde Božej, usilovne a ver-
ne prijíma Slovo Pravdy, snaží sa
pod�a neho ži�, a tým sa pripravuje
sta� sa vyvoleným národom služob-
níkov Božích, ktorí budú uči� všet-
ky národy novej múd-
rosti vo Svetle Prav-
dy. Š�astný národ!“   

Áno, pred stred-
nou Európou stojí
nesmierne dôležitá du-
chovná úloha. Spolu so
zas�úbením povolanosti
a s ním spojenou vyso-
kou duchovnou pomocou
spočíva na jej pleciach aj obrovské
bremeno zodpovednosti. 

V tomto procese má i Slovensko
svoju ve�kú a nezastupite�nú úlohu.
Je preto úplne na mieste otázka:

Akým spôsobom majú pri-
spie� obyvatelia Slovenska
k naplneniu duchovnej
úlohy strednej Európy? 
Po prvé: V každom člo-

veku, usilujúcom sa by� naozaj
človekom, musí by� silná a živá
túžba po h�adaní Pravdy. Túžba
pozna�, kým naozaj je, odkia� pri-
chádza a kam smeruje. Musí sa zo
všetkých síl usilova� nájs� žriedlo
poznania ucelenej Pravdy o živote -
o svojom bytí i o stvorení. 

Po druhé: Kto našiel Pravdu,
musí sa ju snaži� vnies� do svoj-
ho osobného života. Musí jej zá-
konitostiam podriadi� svoje cíte-
nie, myslenie, slovný prejav a jed-
nanie. Jednoducho sa už koneč-
ne musí sta� bytos�ou hodnou poj-
mu človek, správne a vedome sto-
jacou vo stvorení a v súkolesí jeho
Zákonov. 

Po tretie: S darom nájdenia
a poznania Pravdy sa neoddeli-
te�ne spája zodpovednos�. Na-
plnením tejto zodpovednosti je
práca na sebe a práca na pozdviho-
vaní svojho okolia v osobnom
i celospoločenskom merítku, na
základe vlastných predpokladov
a schopností.  �udia, ktorí sa od-
hodlali na takúto úlohu, musia

jednak prerazi� a ukáza� nové
cesty vo všetkých oblastiach
života, ale zároveň aj vyvinú�
zodpovedajúci protitlak voči
všetkému nízkemu, nesprávnemu
a zlému, ktorého je vôkol
nás všade nadmieru. 

Na záver však treba
ešte zvláš� pripomenú�,
že kto by sa sná� chcel
pyšne slni� vo vedomí
spolupovolanosti Slovenska
na úlohe nesmierneho duchov-
ného významu, ten vlastne nič
nepochopil. Lebo pri správnom
pochopení by v ňom naopak
muselo vyvsta� iba vedomie
obrovskej zodpovednosti, ktoré
tým spočinulo na našich ple-
ciach. Áno, smieme sa spolu-
podie�a� na Svetlom chcenom
duchovnom obrodení �udstva,
avšak dobre pamätajme na dô-

sledky, ktoré postihli všetkých,
čo zlyhali. S vysokými Božími
milos�ami sa totiž nemožno nikdy
beztrestne zahráva�. 

Ako jednotlivci tak i celý ná-
rod potvr�me preto našu
spolupovolanos� činom!
Uve�me konečne v realitu
to, čo je od nás poža-
dované; máme na to všet-

ky predpoklady. Nech sa
aj naším prostredníctvom

rozleje požehnanie do celého
sveta, a svojím poznaním, po-
chopením a naplňovaním Záko-
nov stvorenia sa staňme jed-
ným zo základných pilierov
nového, krajšieho a lepšieho ži-
vota na Zemi tak, ako to bolo už
dávno chcené. 
Slovenské občianske združenie pre

posilňovanie mravov a �udskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk

Sta� sa bezdomovcom v dneš-
ných podmienkach bezduchého
dravého materializmu a neprak-
tického duchovna, ktoré nemá
skoro žiadny vplyv na reálny
život, nie je �ažké. Pozrite sa
sami na to, ako si tu žijeme
a uvážte: nie je to pravda?
Namietate, že Váš život je
iný? Nezabúdajte, že všetci
sme na jednej lodi a je
iba JEDEN ŽIVOT,
ktorého sme všetci
súčas�ou. Mohli by
sme už konečne od-
loži� sebaosprave-
dlňujúce výhovorky,
že taký je svet a my
s tým nič neurobíme.
Lebo svet je taký, akí sme my -
my politici, my cirkevníci, my
obchodníci, ekonómovia, uči-
telia, robotníci - my �udia. Kým
sa v nás neprebudí cit, a kým
sa človek nestane človekom,
nepomôžu žiadne ekonomické
riešenia alebo formálna ideo-
lógia. To, čo sa musí zmeni�,
sme my, náš charakter, naša
obmedzenos� na „svoj“ svet
a vlastný prospech.

Aby ste videli, že bezdomov-
ci nie sú „odpad“ alebo „spodi-
na“ spoločnosti, ale tiež �u-
dia, budeme uverejňova� v rub-
rike Obyvatelia kempu životné

príbehy tých, ktorí sa dostali do
Verejného kempu v Martine.
Dostali sa tam totiž často aj
kvôli nám ostatným.

Tohoto času má náš Verejný
kemp kapacitu 30 lôžok a toto je
jeden z jeho obyvate�ov:

Volá sa Dušan, má 38 rokov
a svojím správaním je večným
chlapcom bez alternatív. Mno-

ho času strávil na psy-
chiatrii ako pacient,

no je neškodný a vô-
bec nie agresívny,
i ke� výzorom pripo-
mína zurvalca. Zda-
nie často klame. Ne-

dávno ho zbili nafeto-
vaní chlapci; polámali mu

rebrá, nakopli �advinu a rozbili
tvár. Chlapci sa len „zabavili“
na neškodnom chudákovi, lebo
vedeli, že po ňom ani pes ne-
štekne. Žil už dlho na ulici,
chodil po kontajneroch, a takí
facky nevracajú.

Donedávna ho živilo zbiera-
nie železného šrotu, a tak v tejto
činnosti pokračuje a zvláča do
kempu rôzne haraburdie, aj ke�
to ostatných poriadkumilov-
ných kempárov ve�mi neteší.

To je náš Dušan, človek, čo
nadstaví aj druhé líce, a robí to
bez frflania, len tak, ako by to
tak malo by�...

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

www.priestorprezivot.sk

žiadne zaujímavosti, ktoré nepotrebujete pozna� — iba život
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Vážení, sme  štvorčlenná rodina (synovia vo
veku 22, 21, 16 a mama) a vinou našou aj

osudu sa o dva týždne dostaneme na ulicu, ke�že náš
príjem je len 7.800 Sk, a to je prídavok na opateru �ažko
zdravotne postihnutého chlapca, o ktorého sa stará naša,
navyše rozvedená, mama.

Neviem, či je možné ubytova� nás vo Verejnom
kempe, ako nám tvrdil jeden bezdomovec, od ktorého
sme minulý týždeň kúpili časopis Priestor pre  život.

Ak nie, dajte nám vedie�, kde na Slovensku sú okrem
vášho kempu také možnosti, pretože  sme v zúfalej
situácii. Mama musí ís� na operáciu štítnej ž�azy a všetci
sme na tom psychicky ve�mi zle. Vopred vám �akujem.

Radi by sme pomohli všetkým, ktorí nás žiadajú
o pomoc, len, žia�, naše možnosti sú také malé, že iba
chabému percentu môžeme vyhovie�. Preto sa usilujeme
aj formou tohto časopisu propagova� alternatívne
nízkonákladové bývanie ako je v našom kempe na území
celého Slovenska. Čiastočne to riešia aj mestá a samo-
správy, no zrejme dopyt vysoko prevyšuje ponuku. Vy
ste z Prešova, čo je takmer druhý koniec republiky; a je
to zložité rieši� aj preto, lebo naša kapacita je preplnená.
S času na čas síce odíde jednotlivec a namiesto neho
príde  druhý, avšak  pre  štyroch by to bol problém.

Veríme, že sa Vám podarí vyrieši� svoju kritickú situá-
ciu, dôležité je hlavne neustáva� a h�ada� �alej, i ke� ani
našu pomoc úplne nevylučujeme.

S pozdravom a po�akovaním,  Daniel  Diškanec

Odpove� redakcie

Dobrý deň, �akujem za upozornenie na  elek-
tronickú formu Vášho časopisu. Rozhodla som

sa preto, že v rámci šetrenia našich lesov budem využíva�
túto formu čítania Vášho časopisu, avšak s rados�ou som
Vám zaslala ako v�aku aspoň symbolickú čiastku, hoci
obsah článkov je hodný omnoho viac. Mrzí ma, že
momentálne nemôžem posla� väčšiu sumu, ke�že som
na materskej dovolenke. S pozdravom a obdivom Vám
želám ve�a síl pri realizácii Vašich projektov.

P.S. Svoju priate�ku tiež upozorním na túto formu
čítania časopisu a taktiež na možnos� finančného prispe-
nia pre rozvoj Vašej činnosti. Ďakujem ešte raz.

Marcela S.

Milá Marcela, objednané časopisy Vám radi zašleme.
Pokia� časopis prispeje k rozvoju duchovného vedomia
človeka, určite tých 20g papiera nebude škoda. To by
bolo šetrenie na nesprávnom mieste. Stvorite� nám dal
k tomuto účelu celú planétu. 

Je obdivuhodné, že ako matka na materskej ste našli
v dnešnej ekonomicky �ažkej dobe prostriedky na
pomoc �u�om v núdzi, ktorí stratili strechu nad hlavou.
Peniaze nie sú tým, čo nám túto prácu pomáha robi�,
i ke� sú nutným prostriedkom. Je to práve vaša du-
chovná podpora. Čím viac �udí otvorí svoje srdcia súcitu
a láske, tým viac svetla pribudne na Slovensku a pomôže
nám všetkým v duchovnom prebudení a plnení zmyslu
nášho života - v preduchovnení celého hmotného sveta
a vybudovaní raja už tu na zemi. Ďakujeme, redakcia

�udské vedomie je bežne obmed-
zené jeho rozumovými poznatkami
a predstavami, ktoré si vytvoril o se-
be a o svete. Ke� človek zaspí, spoje-
nie s telesnou schránkou sa oslabuje
a uvo�nený �udský duch prežíva
nočnú, duchovnú polovičku svojej
bytosti. Keby sa človeku nedovolilo
spa�, po týždni by umrel. Pokia� by
však žil vedome aj cez deň, ako
niektorí duchovne vyvinutí jedinci,
nemusel by pri nočnom odpočinku
vôbec spa�. Čím je život človeka šedi-
vejší a duchovne prázdnejší, tým viac
potrebuje spánok. V skutočnosti ne-
potrebujeme spa�, ale ži� duchom.
Človek prežíva vo sne všetko rýchlej-
šie, živšie a š�avnatejšie, ale neve-
dome, lebo svoje vedomie o sebe,
ktoré si vytvoril doposia� iba v hmot-
nom rozume, zaspaním stratí. Problém
je teda ten, že človek si v noci nie je
vedomý seba a cez deň je jeho
vedomie zase zúžené iba na fyzickú
realitu.

Aby sme toto racionálne vysvetle-
nie mohli lepšie chápa�, povieme si
rozprávku, ktorá nám to umožní aj
precíti�:

Kedysi dávno zaklial zlý čarodej
dievča a chlapca, ktorí boli zasnúbení.
Ukrutnos� jeho kliatby bola v tom, že
hoci boli obaja stále spolu, nikdy sa
nemohli stretnú�. Prečo? Lebo deva sa
vždy cez deň premenila na jastraba
a mládenec v noci na vlka. On putoval
cez deň ako rytier s verným jastrabom
na ramene a ona nocou ako dáma
s vlkom ochrancom. Len pri východe
a západe slnka na okamih zahliadli
jeden druhého. Ale ke� ona napriahla
po ňom ruky, už zatrepotala krídlami
ako jastrab a kým ju on pobozkal,
našla pri svojich nohách už iba vlka.
A tak sa nemohli ako �udia nikdy
stretnú�. Vyslobodil ich až moment
zatmenia slnka. Ke� sa mesačný a sl-
nečný kotúč prekryl a nastali súčasne
deň aj noc, uvideli jeden dru-
hého a spoločne zví�azili nad
mocou čarodejníka.

Rozprávka o jastrabej žene
a vlčom mužovi nie je príbeh
o dvoch samostatných osobách,
ale o dvoch poloviciach jednej
a tej istej bytosti, ktoré sú si
zas�úbené. Jastrab žijúci cez
deň symbolizuje nevedomý
let ducha, vlk žijúci v noci
vedomie pripútané k zemi, a kliatbou
je nevedomos�.

Denná vedomá čas� človeka má užší
vz�ah k racionálnej �avej mozgovej
hemisfére, nočná podvedomá čas�
k intuitívnej pravej hemisfére. Podob-
ne je rozdelený svet na vedomú, ale na
hmotne obmedzenú západnú pologu-
�u a na duchovnú, ale iba podvedome
cítiacu východnú pologu�u. Pod�a
toho tieto krajiny vytvárajú aj svoju
národnú identitu. Kým západné kra-
jiny majú silné národné povedomie so

vz�ahom k územiu predkov, východ-
né krajiny svoju identitu skôr iba
vyci�ujú v duševnej atmosfére národa,
lebo ich identita spočíva v nočnej po-
lovičke.

A na čom sa zakladá identita Slo-
venského národa? Územie? Ve� ná-
rod existoval ešte pred tým,
ako na terajšie územie
priputoval. Spoloč-
ný štát? Slovensko
ho má iba od ne-
dávna a predtým
bolo vždy v pod-
ručí niekoho i-
ného. Valaška,
kroj? Valašku predsa
doniesli valasi z Rumunska
a kroje sa dnes už nenosia. Jazyk?
Kým napríklad Židia sa neasimilova-
li ani po tisícoch rokov nikde, Slovák
sa asimiluje všade a rýchlo. Všetky
Slovenské dediny v Ma�arsku zanikli
a na Slovensku ich pribúda. Slovák
v cudzine rýchlo zabúda na svoje
korene a doma dáva každému právo
(12 článok ústavy) slobodne rozhodo-
va� o svojej národnosti... Kde je teda
identita nášho národa?

Slovania prijali dobrovo�ne viero-
zvestcov z Blízkeho východu, ako aj
učite�ov hmotnej kultúry zo Západu.
Ani v jednom prípade sme sa nebáli,
že by sme mohli strati� vlastnú identi-
tu. Prečo? Lebo tá pre Slováka ne-
spočíva ani v kolektívnej náboženskej
tradícii (v ktorej je zakázané myslie�
a dovolené len nasledova�), alebo
v ateistickom materializme (ktorý dá-
va prednos� tomu, kto má peniaze, bez
oh�adu na jeho charakter), ale v nie-
čom tre�om. Kým ostatným národom
je ich identita jasná, Slovák sa Slo-
vákom nenarodí,  ale musí sa narodi�
ešte raz z ducha, aby našiel svoju ná-
rodnú identitu. Preto Slovensko musí
nasledova� volanie vyššieho ja a ís�
svojou vlastnou cestou. Nie však ne-

vedome ako doteraz, prostred-
níctvom detskej emocionality
a naivnej viery, ale vedome,
cez jasné spoznanie a plnenie
svojej duchovnej úlohy.

Treba si uvedomi�, že každý
národ má svoj čas pôsobenia.

Pokia� Slovania v minulosti
nedali svetu navonok to�ko
ako hmotne pôsobiace zá-
padné krajiny, neznamená to,

že nedali nič; lebo oni dávali, ale vnú-
torne, nočnou polovicou. To, že západ
uteká speňaži� nápady, ktoré vznikli
na duchovnej úrovni, neznamená, že
je to iba ich zásluha. Okrem toho, náš
národ sa doposia� iba pripravoval na
čas, ke� budú jeho špecifické vlast-
nosti potrebné. Preto sme museli ča-
ka�, kým románska a germánska kul-
túra nevydá svoje plody, lebo až na
ich základe máme vybudova� �alšie
podlažie duchovného chrámu �udstva.
Ten čas už prichádza. Slovanská kul-

Duchovná úloha Strednej Európy

Odpove� redakcie
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VEREJNÝ KEMP V MARTINE
V súčasnosti prebiehajú vo

Verejnom kempe v Martine
práce na zatep�ovaní cha-
tiek penovým polystyrénom.
Tým by sme chceli docieli�
energetické úspory a lepšie
podmienky bývania v zim-
nom období. Na zimu je
predsa nutné pripravi� sa už
v lete. A bezdomovcom ide
v zime doslova o život!



Blahoslavení chudobní v du-
chu, ktorí prijímajú slovo prav-
dy do svojho srdca jednoducho
a prosto, bez zbytočného mudro-
vania, lebo ich je krá�ovstvo
nebeské.

Blahoslavení plačúci, ktorí tr-
pezlivo znášajú boles� a utrpenie,
lebo oni sa zo svojich hriechov
poučia a budú potešení.

Blahoslavení tichí, ktorí sú tr-
pezliví a mierni, lebo oni budú
dedičmi zeme — ich vlastná seba-
kázeň bude ma� v sebe moc ukáz-
ni� iných a podmani� si ich.

Blahoslavení hladní a smädní
po spravodlivosti, ktorí naplnia
spravodlivos� odčinením neprá-
vostí, ktoré spáchali voči svo-
jim blížnym, lebo viac im nikto

neublíži a budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, ktorí

nesledovali skryto vlastné ciele,
a ktorých pomoc skutočne �u-
�om prospela, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo.

Blahoslavení, ktorí sú čistého
a ničím neskaleného srdca, lebo
oni uvidia a spoznajú Boha v jeho
dielach.

Blahoslavení pokojného srdca,
ktorí dosiahli pravú čistotu a lie-
čia rany iných už len samotnou
svojou prítomnos�ou, lebo ich
budú vola� Božími de�mi.

Blahoslavení prenasledovaní
pre spravodlivos�, ktorí žijú spra-
vodlivo a pravdivo vo všetkom
a za každých podmienok, lebo
ich je krá�ovstvo nebeské.

Bola jedna krajina, v ktorej sa žilo ve�mi
�ažko. Ve�a sa tam kradlo, prepadávalo, ba
dokonca i vraždilo. Kedysi však horel v tej
zemi oheň š�astia a hral dúhovými farbami.
Kto si ním pripálil sviecu, priniesol
rados� všade, kam padlo jej svetlo,
a kto si ním zakúril v kachliach, mal
doma teplo, pohodu a pokoj. Lenže
dúhový oheň jedného dňa vyhasol
a odvtedy bolo stále horšie a horšie.

Ke� už bol život skoro na nevydr-
žanie, navštívil krá� jednu starú vidiacu ženu
a viedol s ňou tento tajný rozhovor: „Vidiaca,
už si jednoducho neviem rady. Ty si prešiba-
ná ako líška. Nevieš pomôc� našej smutnej
krajine?“ Vidiaca prižmúrila úzke staré oči:
„A dovolíš mi klama�, krá�u?“

„Pre dobro krajiny ti dovolím všetko,“ od-
povedal krá�. Vidiaca teda privolila, a ke�

predstúpila pred �ud, predniesla divnú reč:
„�udia, oheň š�astia zhasol, ale zostala z ne-

ho jedna iskrička. Jeden z vás ju nosí v sebe.
Sám o nej nevie, avšak ke� ju bude h�ada�,
nájde ju. Potom sa Oheň š�astia znova rozhorí.
Nepoviem vám, či je to muž alebo žena, starec

alebo die�a. Ale pozor! Ak si ten
človek bude čo i len trochu zúfa�,
iskra zhasne a potom nám beda;
š�astie nás opustí navždy.“

Všetci boli ohromení. Od tej chvíle
o tom stále premýš�ali. Každý túžil
vedie�, koho mala vidiaca na mysli.

A stalo sa, že žiarlivý muž chystal vraždu. Už
stál s nožom nad svojim spiacim sokom, ke�
ho náhle prepadla zvláštna myšlienka: „Čo ke�
práve on má v sebe tú iskru? Mohla by zhasnú�
a potom nám beda. Radšej ho nechám ži�.“

A iného zasa tak hrozne mrzel život, že už
strkal hlavu do slučky, ale v poslednej chvíli si
povedal: „A čo ak tie slová patrili mne?

Nesmiem si tak zúfa�! Ktovie, možno mám
v sebe tú iskru práve ja.“ Ďalší chcel vyhna�
suseda z domu, iný už dvíhal palicu, aby
zmlátil die�a, lupič číhal na nočného chodca...
A všetkým nakoniec zadržala ruku rovnaká
myšlienka: Čo keby to bol náhodou on?

Od tej doby sa život v krajine zmenil. �udia
sa k sebe chovali slušne, aby nezahasili dúhovú
iskru. Do krajiny sa konečne vrátila rados�.
Vtedy krá� navštívil vidiacu znova a viedol
s ňou zasa tajný rozhovor:

„V�aka, vymyslela si to skvele. Škoda len,
že si klamala, a onen jeden človek, čo má
v sebe iskru š�astia, tu vôbec nie je.“ 

Vidiaca prižmúrila úzke staré oči a povedala:
„To vieš, krá�u, musela som trochu klama�.
Jeden taký človek tu naozaj nie je. Tú iskru má
v sebe totiž každý. Ale to som predsa nemohla
�u�om poveda�! Či by mi niekto uveril?“

BLAHOSLAVENSTVÁ
túra však začne pretvára� vidite�ný svet až vtedy, ke� sa
duchovné vlastnosti stanú súčas�ou jej denného vedomia.

Väčšina nášho úsilia dnes preto vychádza nazmar. Ešte
stále neinvestujeme do kvality človeka, ale do kvantity
hmoty. Namiesto toho, aby sme sa naučili ovláda� jem-
nejšie spôsoby ducha, namáhame sa s hmotnými dôsled-
kami, ktoré by v našom hospodárskom a politickom živote
vôbec nemuseli existova�. Nepretrie�ujeme klíčky kým sú
malé, ale na�ahujeme sa so storočnými dubmi, ktoré z nich
vyrástli. Nám totiž nestačí robi� iba to, čo robia iní, lebo

naša úloha je iného druhu. Preto majú
Slovania teraz taký �ažký osud, lebo
neplnia svoje úlohy, ale cudzie.

Nechajme Američanov nech sa pý-
šia vysokou životnou úrovňou, tým, že
majú najviac právnikov, policajtov,
lekárov a dolárov preinvestovaných

v rôznych službách na jedného oby-
vate�a a že toho najviac zjedia a spotre-

bujú. My budeme ma� najmenej policajtov,
lebo �udia budú poctiví; najmenej lekárov, lebo

�udia budú zdraví; najmenšiu justíciu, lebo �udia budú
ma� vlastný zmysel pre spravodlivos�; najmenej úrad-
níkov, lebo budeme sami v sebe vedie�, čo a ako robi�;
menej vyrobíme, lebo menej vyplytváme a vzdáme sa
rôznych pseudo-potrieb. Musíme sa doslovne nauči�
nahrádza� hmotné inštitúcie cnos�ami.

Čas nových hodnôt, ktorý prichádza, sa už nezaobíde
bez vnútornej zmeny človeka. Starý človek musí zomrie�,
aby sa narodil človek nový, ktorý sa nebude riadi� rozu-
mom, obmedzeným na hmotu, ale duchom, ktorým vo
svojej podstate je, využívajúc rozum iba ako dobrého
pomocníka. Pre náš národ veta „Kto stratí svoj život pre
mňa, ten ho nájde“ nebude iba náboženskou teóriou, ale
každodenným zomieraním, obetovaním seba na oltári
a pretváraním hmotného ega na duchovné ja. Taká je naša
duchovná úloha. Prvé kroky na ceste vnútornej premeny
budú možno �ažšie, ale postupne, ako sa naučíme trpezli-
vo odklada� jednu starú vlastnos� za druhou, každý krok
na ceste vnútornej premeny bude �ahší. Kedyko�vek
dokážeme udrža� v náročnej situácii duševnú rovnováhu
a premeni� určité množstvo negatívnych emócií na sku-
točnú lásku, naše vnútro sa preteplí a zjasní. Budeme sa
cíti� ako človek, ktorý kedysi stratil pamä� a až teraz si
spomenul kým v skutočnosti je. Už viac nebudeme môc�
zabudnú� na krásu, ktorú budeme schopní čoraz jasnejšie
vyci�ova�.  Vnútorná rados� a �ahkos� bude bohatou odme-
nou vysoko prevyšujúcou vynaloženú prácu, s ktorou
budeme v nadobudnutej istote kráča� �alej na ceste
netušených možností, ktoré sa tak �udstvu otvoria.
Prajeme vám preto jasnos� mysle pri rozhodnutí rázne
a nebojácne odhodi� bremená, ktoré vás tlačia k zemi.

Z prednášky Emila Páleša

Dúhová iskra

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu
pre všedný život. Nauč ma umeniu
malých krokov. Sprav ma vynalieza-
vým a vynachádzavým, sprav ma
sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom,
aby som dokázal odlíši�
prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny
a miery, aby som len tak
neprekĺzol životom a svo-
je dni si rozumne roz-
delil. Aby som ne-
prespal záblesky svetla života, a aby
som si aspoň tu a tam našiel čas na
umelecký zážitok. Umožni mi utvrdi�
sa v tom, že sníva� o minulosti či
budúcnosti mi neprospieva. Pomôž
mi čo najlepšie zvládnu� to, čo je
najbližšie, pomôž mi poklada�
práve prežívanú hodinu za najdô-
ležitejšiu. Ochráň ma pred naivnou
vierou, že v živote musí ís� všetko
hladko. Daruj mi triezve poznanie, že
�ažkosti, porážky, neúspechy a skla-
mania sú súčas�ou života, že v�aka

nim rastieme a dozrievame. Pripomí-
naj mi, že rozum sa často stavia proti
srdcu. Pošli mi v pravej chvíli nie-
koho, kto má odvahu poveda� mi
pravdu s láskou. Chlieb náš každo-
denný daj mi pre telo i dušu. Prosím

Ťa o prejav Tvojej lásky, pria-
te�ské echo a aspoň tu a tam náz-
nak, že som užitočný. Viem, že
ve�a problémov sa rieši neko-

naním; daj, aby som dokázal ča-
ka�. Nech vždy nechám Teba

i ostatných doho-
vori�. To najdôleži-

tejšie si človek nehovorí
sám; býva mu povedané. Ty
vieš, ako ve�mi potrebujeme
priate�stvo. Daj, aby som dorás-

tol na túto najkrajšiu, naj�ažšiu,
najriskantnejšiu a najnežnejšiu

vec života. Vnukni mi pravú chví�u
a pravé miesto, kde môžem zanecha�

balíček dobra - slovami, či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som
mohol premárni� svoj život. Nedaj mi
to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine De Saint-Exupéry

Exupéryho modlitba
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Existuje určite ve�a možností, ako
by mohol náš národ splni� svoje duchovné
poslanie. Pod�a mňa, ke�že ide o úlohu du-
chovnú, malo by Slovensko pôsobi� práve v tej-
to oblasti a odstráni� mýty zo svojho nábožen-
stva, a takto ís� príkladom iným národom.
Zakorenené mýty totiž robia vieru povrchnou
a plytkou, sú dôvodom vlažnosti a pokrytectva
a brzdia skutočný duchovný život. Preto teraz
uvádzam niektoré mýty, ktoré sú všeobecne
uznávané, a ktoré často nemajú žiadnu spojitos�
s Ježišovým učením, alebo sú dokonca v rozpore
so Svätým Písmom.
1. Mýtus: Cirkev je svätá. Svätý a dokonalý

je iba Boh. Cirkev je spoločenstvo �udí, a �udia
sú nedokonalí. Cirkevná vrchnos� často konala
počas svojej histórie skutky, ktoré boli v proti-
klade s Ježišovým posolstvom Lásky, ako na-
príklad inkvizícia a križiacke výpravy, čo do-
kazuje, že svätá v žiadnom prípade nebola a nie
je. Pochopenie tohoto faktu môže prispie� k zní-
ženiu fanatizmu a pýchy medzi veriacimi.
2. Mýtus: Pápež je neomylný. Neomyl-

nos� pápeža a jeho „božský“ pôvod vyhlásil
pápež Štefan VI. až koncom deviateho storočia.
Tento mýtus z temného obdobia o autorita-
tívnom postavení pápeža sa dodnes udržuje slo-
vami z Biblie: „Peter, ty si skala, a na tejto skale
postavím svoju cirkev a pekelné brány ju ne-
premôžu.“ Tieto slová však boli povedané
Petrovi, nikomu inému. Je dokonca známe, že
apoštol Peter, ktorý sa za neomylného nevyhla-
soval, žiadneho pápeža neurčil. Ešte zvláštnej-
šie však je, že k slovám určeným tomu istému
Petrovi, ktoré sú napísané hne� na nasledujúcej
strane Biblie, sa cirkev už nehlási: „Cho� odo
mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemys-
líš na veci Božie, ale na �udské.“ Priznanie
omylnosti cirkvi a pápeža by mohlo prispie�
k samostatnosti uvažovania veriacich
a k vzniku duchovných individualít, nie
k slepému bezduchému nasledovaniu.
3. Mýtus: Cirkev odpúš�a hriechy.

Toto pohodlné riešenie zbavenia sa
hriechov a vlastnej zodpovednosti do-
dnes zaručuje cirkvi �ahké získanie členov.
Hlavne, ke� okrem svojho monopolu na od-
pustenie hriechov neponecháva človeku okrem
zatratenia žiadnu inú možnos�. Spove� a násled-
né odpustenie hriechov, podobne ako predáva-
nie odpustkov bolo zavedené až v stredoveku.
Nejedná sa teda o zdedenú moc odpúš�a� hrie-
chy, ktorú dostali osobne apoštolovia, a ktorá sa
navyše zdedi� ani nedá. Odstránenie tohoto
klamstva bude vies� �udí k väčšej zodpovednos-
ti za svoje činy a k menšiemu prekračovaniu
Božích prikázaní.
4. Mýtus: Dedičný hriech Adama a Evy

znamená, že sme počatí v hriechu. Pod�a
tohoto mýtu je každý človek hriešny už iba tým,
že sa narodil. To však popiera spravodlivos�,
lebo hriech môže vzniknú� iba zlým činom, čo u
novorodenca akosi neprichádza do úvahy.
Človek ale trpí vždy iba za vlastné hriechy, nie
za cudzie. Ke� si uvedomíte, že všetko živé v
prírode vzniká plodením, tak tento nehorázny
mýtus vyhlasuje Stvorite�a za najväčšieho
hriešnika. Dedičný hriech je však niečo úplne
iné - sú to práve mýty, ktoré sa dedia z pokole-
nia na pokolenie, a ktorými trpí každá nová

generácia, ktorá musí nasledova� dogmu
a udusi� v sebe túžbu po pravde. Ukončenie

hriešnej predstavy
o telesnom styku
by mohlo odstráni�

sebaobviňovanie z prirodzeného a umožni� tak
nájs� hriešnos� v neprirodzených rozumových
špekuláciách, v ktorých sa skutočne ukrýva.
5. Mýtus: Krstom sa zmý-

va dedičný hriech. Prvý
krstil vodou Ján. Ponorenie
pod hladinu vody symbolizo-
valo pochovanie tela pod  zem,
ukončenie života „starého
človeka“ a zrod človeka no-
vého. Preto krstil iba dos-
pelých, lebo k takému činu je
potrebné vedomé rozhodnutie. Ján dokonca
odmietal krsti� tých, ktorí svoju zmenu ne-
mysleli naozaj úprimne, čo je pri krstení malých
detí, ako sa to deje dnes, vylúčené. Krst tak
stratil svoj pôvodný účel a zobral človeku
Bohom darovanú slobodu, lebo ho bez možnosti
vlastného rozhodnutia pripútava už v detstve
k určitému náboženskému hnutiu. Odstránenie
predčasných krstov by človeku vrátilo slobodu
a krstu silu, ktorá mu má v jeho duchovnom
snažení pomôc�.
6. Mýtus: Spove� zmieruje človeka

s Bohom. „Vyznajte svoje hriechy a už via-
cej nehrešte.“ Ježišove slová ukazujú, že vyzna-
nie hriechov bola jednorázová záležitos�. Ani
v Biblii sa o potrebe opakovaného, tobôž
pravidelného spovedania nikde nepíše. Povinnú
spove� zaviedla cirkev až v neskoršej dobe ako
spôsob získavania informácií. Znalosti o činoch
každého človeka dali cirkvi neobmedzenú moc.
Ke� aj muž neprezradil svoje zámery sám, stači-
lo vyspoveda� pod hrozbou zatratenia jeho
manželku. V Biblii sa píše, že v nebeskom
krá�ovstve sú tí, ktorí oprali svoje rúcha - nie že
by to urobil niekto za nich. Človek musí sám
očisti� to, čo spôsobil, ak chce dôjs� k odpuste-
niu. Pár minút farárom určených modlitieb za

vymenovanie hriechov nezmaže zlú vlast-
nos� - to sa dá iba prácou na sebe.
Koniec spovediam by znamenalo
ukončenie zautomatizovaného hádza-
nia hriechov na Ježišove plecia

a konečne motivovalo �udí svoje zlé
vlastnosti odstraňova�.

7. Mýtus: Cirkev je tu na zemi zástup-
com Ježišovho učenia. Cirkev čítala Bibliu
celé veky iba v latinskom jazyku, ktorému �udia
nerozumeli. Prečo? Nevedomí �udia sa �ahšie
ovládali a cirkev mohla vysvet�ova� Písmo tak,
ako jej to vyhovovalo. Zmenu vyvolala až
Lutherova protestantská reformácia. Svojimi
skutkami cirkev dokázala, že bola vzdialená
Ježišovmu posolstvu Lásky. Uvedomenie si mo-
cenských záujmov cirkvi počas celej jej histórie
by mohlo prispie� k očiste nesprávnych vý-
kladov Biblie a umožnilo �u�om ži� pod�a
neskresleného Božieho slova.
8. Mýtus: Cirkev posväcuje manželstvo.

Dnes sa považuje pohlavný styk
mimo cirkevné manželstvo za
smrte�ný hriech. Pravda je však
taká,  že každý vz�ah, v ktorom
chýba láska, je hriešny. Prečo?
Lebo tam, kde nie je láska, je
motívom vz�ahu egoistické použitie toho
druhého na splnenie vlastných túžob. Cirkev
požehnávala často manželstvá kvôli majetkom
a moci. Čo je teda viac? Papier, ktorý dá kňaz,
alebo láska, ktorá vz�ah posväcuje? Prínosom
by bolo menej neslobody, do ktorej núti �udí

tento mýtus a viacej lásky, ktorá sa nedá nanúti�,
ale vyžaduje ako nutný predpoklad slobodu.
9. Mýtus: Vzkriesenie tela. Viera vo

vzkriesenie hmotného tela pretrváva i napriek
tomu, že každý človek vie, že telo v zemi zhni-
je. Podobne nezmyselnou je aj viera v Ježišove
nanebovstúpenie v hmotnom tele. Nanebovstú-
penie a vzkriesenie je v poriadku, no do nehmot-
ného sveta ducha sa hmotné telo, čo je už pod�a
názvu �ahko pochopite�né, nemôže dosta�. Po-
tvrdzuje to ale škodlivos� mýtov a dogiem v ná-
boženstve, ktoré človeka prinútili potlači� zdra-
vý rozum a nahradi� ho slepou vierou. Uvedo-
menie si toho, že hmota nemôže vstúpi� do ne-
hmotného sveta, dáva človeku šancu pochopi�
obmedzenos� náboženských mýtov viazaných na
hmotný rozum, ktorý nikdy neobsiahne svet du-
cha; ten sa dá iba vyci�ova� srdcom.
10. Mýtus: Kňaz premieňa hostiu na

telo Kristovo. Všetci vidia, že hostia sa nezme-
nila, ale napriek tomu v to veria. Ve� ani sám
Ježiš chlieb nepremieňal, ke� ho podával uče-
níkom. Premena hostie bola iba vymyslená, aby
urobila �udí závislých na „moci“ kňazov hostiu
premeni� a posilnila monopol cirkvi, ktorá prijí-
manie šikovne spojila s povinnou spove�ou.
Zrušenie mýtu premeny by umožnilo �u�om
pochopi� konečne Ježišove slová „toto je moje
telo“, ktorými nám ukazuje, že všetko hmotné je
stvorené z Jeho energie, z duchovného, teda
z Jeho tela, že všetko je živé a nič tu nie je iba
tak, lebo všetko pochádza z Božieho. Keby
človek prijal hĺbku Ježišových slov „toto je moje
telo“ skutočne, konečne by sa správal s úctou ku
všetkému okolo seba a neničil by bezoh�adne
planétu a život vo svojom okolí.               Peter
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MÝTY V NÁBOŽENSTVE

Ke� mi otec ako malému chlapcovi vra-
vieval „...ako sa do hory volá, tak sa z nej
ozýva...“, netušil som, na akej základnej život-
nej pravde je toto príslovie založené!

Áno, čo človek zaseje, to zožne. „Pán tvor-
stva“ privádza svoje „diela“ k vrcholu. Vo svo-
jej falošnej ilúzii a snahe by� ako Boh, cez
nástroje �udského ega a mocenské prvky
spoločnosti - počínajúc politikou, vedou a cir-
kvami končiac, sa z �udí stávajú „nástroje“ bez
vedomia a svedomia...

Mnohí sa búria, skúšajú, h�adajú. Mnohí
zúria, vinia všetko okolo seba, vrátane Boha...
Nespokojnos�, nevraživos�, neláska, závis�,
hektika, stres, choroby, narastajúce prírodné
katastrofy... Kde h�ada� pravdu?!

Otázka znie - kto to zasial? Zopár úprimných
prikývne, áno aj ja. Svedomie ešte funguje, no
iným tečie žlč a nová nenávis� je zasiata. Aké
je myslenie a konanie človeka, taký je svet.

A čo takto rieši� príčiny, nie kopi� násled-
ky? Ži� pod�a zákonov Života, nie ich len
káza� a prekrúca� tak, ako sa to niekomu mo-
mentálne hodí do kšeftu? Lebo potom sa
z „Nezabiješ“ stane „žehnám zbraniam“ a „Mi-
luj svojho blížneho“ sa doplní o „ak je tvojho
vierovyznania...“

Falošnos� v slovách a činoch, s�uby a láka-
nia, šplhanie po chrbtoch iných na „vrchol“
svojho pádu... Obraz vodcov. Nie, neútočím,
len charakterizujem daný stav. A či nemôžem?
Chcelo by „niečo“, aby slobodná vô�a bola pre-
menovaná a uzákonená na slobodu vola?! 

Ve� slobodu Ducha má v sebe každý.
Neskúšajme meni� stále len iných, ale zmeňme
predovšetkým seba, tak pomôžeme zmeni� sa
aj iným.                                     Ján Fabricius

Ako sa do hory volá. . .
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Zdravím všetkých Slovákov! Ak chce Slo-
vensko zastáva� svoju úlohu v Európe, malo by
sa tiež ekonomicky postavi� na nohy. To by
odstránilo nezamestnanos�, ktorá vedie iba
k lenivosti. A kto si odvykne od práce, s tým
to ide dolu vodou aj duchovne. Preto chcem
prispie� nápadom, ako by mohlo Slovensko
sebe a aj iným ukáza�, že odstráni� predsudky,
ktoré vytvárajú nezamestnanos� a ekonomickú
krízu, sa oplatí. Predsudky totiž obmedzujú,
a v dnešnej dobe to zašlo až tak �aleko, že je
dôležitejšie, aký majú �udia názor ako samot-
ná skutočnos�.

„Močila konope močila, žabka jej do
čižmy...“ Ešte nedávno, ako sa v piesni
spieva, bolo Slovákom pestovanie konope
známe. Dnes sa však skoro vôbec nepestuje,
a to iba kvôli predsudkom! Ich vznik zapríčini-
la príbuzná rastlina. Hne� na začiatku neopod-

statnenos� tohoto predsudku objas-
níme: konope siate nemá nič spoločné

s marihuanou, ktorá sa zneužíva ako
droga, prípadne využíva ako liečivá
rastlina. Konope je vzrastovo odlišné,
nezamenite�né a neobsahuje žiadnu

účinnú psychoaktívnu látku.
Dnes kupujeme ve�a surovín

zo zahraničia, ktoré by mohlo

konope nahradi�, ba mno-
ho krát svojimi vlast-
nos�ami predstihnú�, a to
nižšou cenou a ekologicky neškodným a bez-
odpadovým spracovaním. Okrem vlákien sa
hojne využíva aj konopné semeno. Uvádzam
stručný preh�ad z viac ako 25000 produktov,
ktoré by sa mohli z konope vyrába�: potraviny
(múka, neživočíšne mlieko, syry, oleje...),
vysokokvalitný papier, náhrada za plasty a po-
lystyrén, celofán, lamináty, izolačné materiály,
stavebné panely a materiály, náhrada dreva
a drevotriesky, tekuté, tuhé a plynné palivá,

textílie (oblečenie, poste�né prádlo, plienky,
čalúnenia, po�ahy, koberce...), farby, živice,
laky, tmely, fermeže, laná, špagáty, čistiace
prostriedky, krmivo pre zvieratá, lieky...

Dopyt po vysokokvalitných ekologických
výrobkoch dáva šancu hlavne stredným
a malým výrobcom, čo znamená ve�ký

počet pracovných miest priamo v jednotlivých
regiónoch. Znížili by sa tým aj náklady na
prepravu a úmerne tomu aj znečis�ovanie
životného prostredia.

Vlastnosti výrobkov z konope sú úžasné —
napríklad oblečenie je vzdušnejšie, pevnej-
šie, odolnejšie, trvácnejšie, v zime hreje
a v lete chladí viac ako odevy z bavlny;
semená na výrobu potravín sú najbo-
hatším zdrojom nenasýtených mast-
ných kyselín, obsahujú vzácne vý-
živné látky, aké sú v materskom

mlieku; stavebné materiály z ko-
nope majú dvakrát vyššiu pevnos�
ako z dreva...

Konope má ešte �alšie vlastnos-
ti. Táto rastlina nevyčerpáva pôdu,
je nenáročná na pestovanie a ne-
treba ju postrekova�. Okrem toho
produkuje ve�a kyslíka. Jej vysádzanie na
miesta, kde je pôda zničená eróziou (vysušená
vetrom) by vytvorilo mikroklímu a vrátilo
týmto oblastiam život. Na svete je ve�a takých-

to plôch, ktoré vznikli po neuváženom
vyrúbaní porastov chamtivými �u�mi.
Keby pod�a príkladu Slovenska vy-
sádzali konope na takéto zničené
plochy aj iné štáty, kyslík, ktorý

konope dokáže vyprodukova�, by po
desiatich rokoch úplne uzavrel ozónovú dieru!
Musím prízvukova� kvôli špekulan-
tom, ktorí iba h�adajú dôvod, prečo by
sa niečo nedalo či neoplatilo, že tieto
krajiny by mali z vysadeného konope
vysoký ekonomický prínos.

Ako vidíte sami, pestovanie tejto rastliny
by mohlo slovenskú ekonomiku vytrhnú� z bie-
dy a poskytnú� pracovné príležitosti. Tak čo,

�udia, využijeme túto možnos�?
Necháme ozónovú dieru zväčšova�

a budeme uteka� zo strachu z ra-
koviny pred svetlom, alebo odstrá-
nime radšej zo svojich hláv obme-
dzujúce predsudky?                Emil

Michal je ten typ človeka, ktorého radi
stretávame. Má večne dobrú náladu a vždy
vie poveda� niečo pozitívne. Stále dokáže
�udí motivova�. Ke� mal niektorý z kole-
gov zlý deň, Michal mu vždy vedel ukáza�
pozitívnu stránku celej veci, zmeni� jeho
postoj, nazeranie na danú situáciu...
Slovom - dodal každému energiu a chu�
popasova� sa s  problémom. Na otázku „ako
sa máš“ mal ob�úbenú odpove�: „Keby
som sa mal len o chlp lepšie, bol by som už
dvojčatá“. Bol som ve�mi zvedavý, ako to
dokáže, a tak, ke� sa mi raz naskytla
príležitos�, spýtal som sa ho na to: „Len sa
nepretvaruj, nemôžeš by� predsa dobre
naladený stále... každý deň, celý čas! Ako
to robíš?“

Michal mi na to zaujímavo odpovedal:
„Každé ráno ke� vstanem, poviem si, že
mám na výber dve možnosti. Bu� budem
ma� dobrú náladu, alebo... si môžem vybra�
tú zlú. No a ja si vždy vyberiem radšej tú
dobrú. A vždy, ke� sa mi pritrafí niečo zlé,
môžem si vybra�, že budem obe�ou, alebo
sa z toho poučím. A ja si vždy vyberiem tú
možnos� pouči� sa z toho. Vždy, ke� niekto
ku mne príde a s�ažuje sa, môžem si vybra�
- bu� prija� jeho neš�astie, alebo snaži� sa
pomôc� mu nájs� nejakú pozitívnu stránku
života. A ja si vyberám vždy tú druhú
možnos� - h�adám spolu s ním ten dôvod,
pre ktorý sa oplatí bojova� a ži� �alej.
H�adám tú dobrú stránku života.“

„No, to ale nie je vždy také jednoduché!“
protestoval som.

„Ale je,“ povedal Michal. „Celý život si
vyberáme. Ke� si odmyslíš všetky tie hlú-
posti okolo, každá situácia je v skutočnosti

vo�ba. A ty si vyberáš ako reagova� na danú
situáciu. Ty si vyberáš, ako �udia ovplyvnia
tvoju náladu; či ju budeš ma� dobrú alebo
zlú. Jednoducho povedané, ty si vyberáš,
ako žiješ svoj život.“

Ve�a som rozmýš�al o tom, čo povedal
Michal. Krátko na to som odišiel z firmy,
kde sme spolu pracovali a začal som pod-

nika� sám. Aj ke� sme sa
už nevídali, často som

o  ňom rozmýš�al vo

chví�ach, ke�
som sa dostá-
val do problé-

mových situácií, ke�
som si „vyberal“, ako
budem ži� svoj život na-
miesto toho, aby som iba
bezhlavo reagoval na kon-

krétnu situáciu. O nieko�ko rokov potom
som počul, že Michal mal vážnu nehodu,
spadol z 20 metrovej výšky. Po 18 hodi-
novej operácii a dlhých týždňoch na lôžku
ho nakoniec pustili domov so zadrôtovanou
chrbticou. Stretol som sa s ním asi pol roka
po tej nehode. Ke� som sa ho spýtal, ako sa
má, odpovedal: „Keby som sa mal len
o chlp lepšie, bol by som už dvojčatá.
Chceš vidie� moje jazvy?“ To som od-
mietol, ale spýtal som sa ho, čo sa mu pre-
hnalo hlavou, ke� dopadol vtedy na zem.

„Prvá vec, ktorá mi prebehla hlavou bola,
ako sa ve�mi teším ke� uvidím bábätko,
lebo manželka mala onedlho rodi�,“ odpo-
vedal Michal. „...a hne� potom som si uve-
domil, že mám dve možnosti: Môžem si
vybra� život, alebo smr�. Tak som si vybral
život.“

„A nemal si strach? Nestratil si ve-
domie?“ pýtal som sa ho.

Michal odpovedal: „Záchranári boli skve-
lí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale

ke� ma priviezli do nemoc-
nice a uvidel som hrôzu na
tvárach doktorov a sestri-
čiek, naozaj som sa z�akol.
V ich očiach som čítal -
toto je mŕtvy človek. Uve-
domil som si, že musím

niečo urobi�.“
„A čo si spravil?“ pýtam sa. 

„No, bola tam obrovská nemotorná ses-
trička, ktorá na mňa revala, či som na niečo
alergický. ÁNO, odpovedal som. Lekári, aj
sestričky spozorneli a čakali na moju
odpove�. Zhlboka som sa nadýchol
a zakričal som: „Na vážne ksichty!“ Ke� sa
dosmiali, povedal som im: „Rozhodol som
sa, že budem ži�. Operujte ma ako živého,
nie ako mŕtvolu!“

Michal prežil nielen v�aka majstrovstvu
chirurgov, ale aj v�aka svojmu úžasnému
prístupu k životu. Od neho som sa naučil, že
každý deň máme možnos� ži� naplno... Čo
prežívaš, to chceš. Čo chceš, to prežívaš.
Nie je dôležité, čo sa deje, ale ako to človek
prijme — to rozhoduje o všetkom. Preto sa
netráp, čo bude zajtra, zajtrajšok nech sa
o seba postará sám. Každý deň má dos�
starostí aj bez toho. Okrem toho, dnes je ten
deň, kvôli ktorému si sa trápil už včera...

Dve možnosti

Kompletný archív predchádzajúcich čísiel časopisu v PDF formáte —

Rozbíjanie 
predsudkov

PRÍBEH



Učebňa bola takmer prázdna,
až na oneskorenca, ktorý
v nej nezostal úmyselne.
Učite� musel žiaka už
znovu potresta�, a tak
nechal milého previnil-
ca poškole. Hnev nedával
žiakovi možnos� sústredi� sa,
takže splnenie úlohy sa vlieklo.
Chlapcovi chýbala trpezlivos�.
„Ja? Prečo zase ja? Ve� ja vám
ukážem! Ešte uvidíte, kto ja
som..!“

Prešli roky a deti vyrástli. Sú
však veci, ktoré sa časom neme-
nia, pokia� ich človek nezmení
sám. A tak sa, teraz už mladík,
zožieraný neúspechom a poháňa-
ný túžbou po výnimočnosti, hnal
za svojím snom. Netrpezlivos� mu
uzavrela všetky ponúkané cesty
túžiace prospie� jeho duši, a tak
si z pozliepaných vedomostí,
prevažne z návodov lacných
kníh, vytvoril cestu vlastnú.
Ďaleko od �udí, hnaný neutícha-
júcou túžbou, sa ponáral stále
hlbšie do tajomných praktík.
Mesiace odlúčenia sa zmenili
na roky a teraz už ako muž po-

stupne nadobudol vytúžené
schopnosti. Jedného dňa, pri

cvičení koncentrácie svojej vôle,
vyrušilo ho hlasné štebotanie
vtákov na strome. „Ako si ma

dovo�ujete ruši�?  Mňa! Vie-
te, kto ja som?“ S hnevom
sa pozrel do koruny stromu.

V tom momente vtáčí
spev ustal a vtáky sa zrútili

mŕtve na zem. Na mužovej
tvári sa po dlhom čase objavil
úsmev: „Môj čas sa naplnil.“
A vedomý si svojej sily, ktorú
získal dlhoročným tréningom,
vydal sa na cestu.

Po nieko�kých dňoch prišiel
k prvému �udskému obydliu
a hne� búcha na dvere. „Hej,
je tam niekto? Chcem jes�!“
Dvere sa ticho otvorili, zjavila
sa v nich staršia žena a v�údne
ho pozvala �alej. Práve ke� mu
ukazovala, kam si má sadnú�,
ozval sa z ved�ajšej izby za-
chrípnutý mužský hlas: „Anka,
Anička, kde si..? Som smädný,
podaj mi, prosím, vody...“
Hlas bol chor�avý, starecký
a plný bolesti. Muž
pochopil. Táto žena
bola na chorého pri-
pútaná starostlivos�ou oň...
možno už dlhé roky. Pocítil
voči nej akúsi povýšeneckú
�útos�; nemohla ís� do sveta, nič

spozna�, nič nové sa nauči�...
chudera... Porovnal ju so sebou
a zdala sa mu nesmierne malič-
ká. Vnútri ho striaslo a po-
myslel si, ako dobre, že
takto nemusí ži�. Ukra-
domky pozrel na jej tvár
a čakal na nej výraz od-
poru, zlosti alebo aspoň
znechutenia. No ženina tvár
ostala na jeho prekvapenie
na�alej v�údna a pokojne
zavolala naspä�: „Už idem,
otec.“ No ešte väčšie prekvape-
nie preň bolo, ke� sa k nemu
obrátila naspä� a povedala: „Poč-
kaj tu, hne� prídem.“ Muž sa
rozhneval. On že má čaka�?!
On?! A pozrel na ňu poh�adom,
ako na tie vtáky v korune stromu.
Ženou to však nijako neotriaslo
a so svojím nezmeneným želez-
ným pokojom povedala: „Toto
na mňa neskúšaj. Tu nie sú
nijaké vtáky.“ S tým sa obrátila

a odišla.  Muž bol taký šoko-
vaný, že nebol vôbec schop-

ný slova, ani ke� sa žena
vrátila a dala mu najes�.

Až po jedle sa opa-
trne spýtal: „Ako si

to vedela?“ „Čo..?
To s tými vtákmi..? Vi-

dela som to v tebe.“ „Videla..?“

„Áno. Každý človek má v sebe
istým spôsobom vpísaný život...“
„Ty... dokážeš vidie�... takto..?!“

zajachtal muž. Bol z tejto
novinky taký ohromený, že

nebol schopný ani poriadne for-
mulova� vety. Žena mu podala
skromný pokrm, dlho sa naň

skúmavo zah�adela a pove-
dala: „Vieš, kým ty si márnil
čas získavaním neužitoč-
ných schopností pre seba, ja

som si vybrala inú cestu. Od svo-
jich osemnástich sa starám o svoj-
ho nevládneho otca. Starostli-
vos� o neho a každodenná práca
boli mojou duchovnou cestou,
ktorá mi priniesla väčšie dary,
ako tá tvoja. Vieš, úspech, ktorý
márne h�adáš, závisí od dôvodu,
pre ktorý veci konáš. Ak pre se-
ba, posilňuješ iba svoje ego, kto-
ré ti zabraňuje vidie� a všetko
takto získané ti je len na škodu.
Iba láska k druhým oslobodzuje
dušu a bez toho, aby sa človek
namáhal, je mu pridané i všetko
ostatné.“

A ako to býva, i zlo pracuje
nevedome pre dobro. Tých dva-
nás� rokov nebolo celkom pre-
márnených, lebo sa počas nich
naučil trpezlivosti a viacej nepo-
treboval vynika� nad ostatných.6

Všetky veci nemusia by� také, ako si mys-
líme, že sú. Preto sme sa rozhodli uverejni�
nieko�ko z mnohých omylov, ktorým �udia
veria, a o ktorých správnosti sú presvedčení
tak vehementne, že by boli ochotní sa za svoju
„pravdu“ aj poháda�. Žia�, mýlia sa... 

Vlky napádajú �udí. V oblasti ve�kého
výskytu vlkov isté miestne noviny vypisovali
celé roky odmenu každému, kto bude vedie�
dokáza� útok vlkov na človeka. Odmena však
nebola nikdy vyplatená, lebo jednoducho
nijakých obetí nebolo. Vlci sú totiž ve�mi
plaché zvieratá, ktoré sa �u�om normálne
neukážu na oči. Výnimkou sú iba zvieratá
dráždené človekom a postihnuté besnotou. 

Einstein bol zlým žiakom. Mnohí žiaci
so zlými známkami sa utešujú slovami: ve�
aj Einstein... V skutočnosti bol Einstein všet-
kým iným, len nie zlým žiakom; nepáčili
sa mu iba niektoré formy výučby: „Učitelia
v základnej škole mi pripadajú ako šikova-
telia a učitelia na gymnáziu ako poručíci,“
napísal neskôr. Kvôli tomu a aj pre opo-
vrhovanie vojenčinou nebol u svojich
učite�ov ob�úbený. To mu ale nik-
dy neznemožnilo postup do vyššej
triedy. Zaujímal sa síce menej o šport
a jazyky, ale jeho výkony v odboroch
ako matematika a fyzika boli vždy na
špičkovej úrovni.

Po ovocí sa nemá pi� voda. Mnohí
z nás ako deti iste počuli od svojich mám
slová: „Nesmieš za jablkami pi� vodu, lebo �a
bude bolie� brucho!“ Toto varovanie je však
prehnané, lebo ovocie a voda sa navzájom
dobre znášajú. Pitná voda v minulosti obsaho-
vala všelijaké zárodky, ktoré mohli spôsobo-
va� v žalúdku kvasenie ovocia s následkami

ako sú bolesti brucha, nadúvanie a hnačka. To
je však pri súčasnej pitnej vode, dôkladne
zbavenej zárodkov, prakticky vylúčené.

Prechladnutie spôsobuje chlad. Pre-
chladnutie nespôsobuje chlad, ale vírusy. Vlh-
ko a zima sa dávajú do súvislosti s prechlad-
nutím preto, lebo pri studenom počasí sme
častejšie v uzavretých priestoroch spolu
s inými �u�mi, od ktorých sa môžeme
nakazi�. Chlad môže našu odolnos�
voči vírusom iba oslabi�, ale nie je
príčinou prechladnutia.

Raňajky sú základom
zdravého stravovania. Po
vyhodnotení rozsiahlych výs-
kumov sa nenašli žiadne dô-
kazy, že by vynechanie raňa-
jok negatívne vplývalo na du-
ševnú alebo telesnú výkonnos�
človeka, a už vôbec nie dôvod, pre ktorý
by mali by� najdôležitejším jedlom dňa.
Legenda o dôležitosti raňajok sa pod�a všet-
kého vytvorila na základe štúdií z konca
štyridsiatych rokov. Aj ke� štúdie samy o sebe
nevykázali nijaké jednoznačné výsledky,

podarilo sa objednávate�ovi výsku-
mu - americkej Cornflakes - tieto
výsledky na verejnosti predstavi� tak,
že odvtedy sa už o dôležitosti raňa-
jok nepochybovalo. Pod�a mienky
mnohých vedcov v odbore výživy nič

nesvedčí proti tomu, aby sa denné
stravovanie začalo obedom. Mnohí dokonca
považujú raňajkovanie hne� po zobudení za
neprirodzené.

Čierna farba vyjadruje smútok. No-
senie čierneho odevu pri smútočných prí-
ležitostiach nemá svoj pôvod vo vyjadrení
smútku, ale je prejavom strachu z mŕtveho.
Verilo sa, že človeka zamaskovaného čiernou

farbou duch mŕtveho nevidí, a tak ho ani ne-
bude prenasledova�. Inak povedané, motívom
na nosenie čierneho odevu nebol smútok nad
smr�ou iného, ale strach z vlastnej smrti.
U Číňanov je smútočnou farbou biela alebo
fialovočervená, u Egyp�anov žltá, u Peržanov

hnedá a u Cigánov červená.
Srdce je umiestnené v�a-

vo. Naše srdce nie je ani v�avo,
ani vpravo, ale uprostred hrud-
ného koša, takmer úplne v pro-
striedku medzi �avou a pravou
čas�ou p�úc. Len jeho dolná čas�
smeruje do�ava.

Ucholaky lezú do uší.
Ucholak nikdy dobrovo�ne
nevlezie do nášho ucha, lebo
nemôže znies� náš horký ušný
maz. Okrem toho v �udských

ušiach nenájde žiadnu potravu; živí sa listami
a hmyzom. Svoje meno dostal pod�a zadných
krídel, ktoré sa podobajú �udskému uchu.

Čítanie v šere škodí zraku. Čítanie
v polotme škodí očiam práve tak, ako škodí
fotografovanie v polotme fotoaparátu - totiž
vôbec nijako. Pri čítaní sa musíme samozrej-
me namáha� viac, ale nášmu zraku a očiam
samotným - ako to potvrdzujú oční lekári -
toto namáhavé čítanie neškodí.

Špenát je mimoriadne bohatý na
železo. Špenát neobsahuje vôbec viac že-
leza ako iné potraviny. Varený špenát obsahu-
je 2,2 mg železa, biely chlieb 2,3 mg, fazu�a
a sója 2,7 mg, mandle 4,6 mg a pistácie
dokonca 7,3 mg/100g. Táto legenda pod-
porená reklamou o námorníkovi Pepekovi
vznikla chybou - posunom desatinnej čiarky
o jedno miesto napravo. Na chybu sa prišlo
už v 30. rokoch, no mýtus o železe v špenáte
sa udržal dodnes.

1000 a jeden omyl

Duchovná cesta

Dajte mi čas a peniaze a ja
presvedčím všetkých, že tento
čierny kruh je biely štvorec.



Ve�a �udí sa dnes zaoberá
vegetariánskou stravou; iní
zasa nedajú na mäsitú stra-
vu dopusti�, alebo skonzu-
mujú takmer hocičo. Strava určite vplýva na
vitalitu človeka a určuje tak kvalitu �udského
života, ale nemali by sme jej vplyv ani preceňo-
va�, lebo „...nie to, čo vchádza do človeka, ho
poškvrňuje, ale to, čo vychádza z jeho úst...“

Zo školy vieme, že všetko okolo nás sa skladá
z atómov. Hmotný svet, vrátane našich tiel, je
vlastne pulzujúcou energiou svetla. Aby sme
mohli ži�, musíme energiu, ktorú spotrebujeme
v tele, dopĺňa�. Ke�že nevieme energiu jes�,
musíme ju prijíma� sprostredkovane, v potrave.
Rastliny napríklad žijú vo ve�kej miere z energie
svetla a my potom nimi takto premenenú a u-
chovanú energiu zjeme. Je pravdepodobné, že
naše telo sa vývojom �udského ducha zdokonalí,
naučí sa prijíma� slnečné žiarenie priamo, a pos-
tupne tráviaci trakt človeka zakrpatie, podobne
ako prsty na nohách. Zatia� však človek musí
energiu popri teple, svetle, vzduchu a vode prijí-
ma� aj v potrave.

Zvierací organizmus je ve�mi podobný �ud-
skému telu. Sú to vlastne

naši „nemí“ priatelia
a spoluobyvatelia pla-
néty. Vegetariáni v tej-
to súvislosti hovoria

o cite, ktorý im nedovolí
zvieratá zabíja�. Tento cit je však mnohým
�u�om neznámy, lebo mäso sa k nim dostane už
spracované v peknom obale a niektorí dokonca
zvieratá, ktoré denne jedia, ešte naživo ani ne-
videli. Keby museli zviera, ktoré konzumujú,
aspoň raz za život sami zabi�, svoj vz�ah
k „mäsu“ by asi zmenili.

Ke� si uvedomíme, že človek po tisícročia je-
dával mäso, musíme uzna�, že okamžitý prechod
na rastlinnú potravu je neprirodzený. Mnohí na
jemnejšie vyžarovanie rastlinnej potravy nie sú
ani duchovne dos� zrelí a namiesto úžitku by im
to uškodilo. To, čo sa však dnes deje, nie je
konzumovanie mäsa, ale prežieranie sa ním. Na-
ši predkovia nejedli mäso každý deň, či dokonca
nieko�kokrát denne. Takýto extrém je asi škod-
livejší, než úplný prechod na vegetariánsku
stravu. Ak človek nechce by� extrémista, ideálne
by bolo konzumáciu mäsa zníži� na normálnu
mieru a �alej ju potom postupne znižova�. 

Je známe, že nadmerná konzumácia mäsa pod-
poruje vznik chorôb ako sú rakovina, cukrovka,
nadváha, poškodenie kostí, depresívne stavy
a iné. Mnoho chorôb sa lieči napríklad čisto
rastlinnou stravou.

Oficiálne podporovaná mienka sa drží tvrde-
nia, že vyčiarknutie mäsa z jedálneho lístka by
mohlo vážne ohrozi� zdravie človeka. Táto nor-
ma pre zdravie sa však asi týka iba menšej časti
�udstva, lebo na našej planéte mnoho �udí je
mäso iba pár krát do roka a mnohí mäsitú
alebo dokonca hocijakú stravu nemajú vô-
bec. Až 50 miliónov �udí ročne zomiera
od hladu! Keby priemyselne vyspelé
krajiny znížili spotrebu mäsa iba
o 10%, mohlo by by� vyživovaných
100 miliónov �udí, pretože na-
príklad na 200g hovädzieho stej-
ku pripadajú ako potrava pre zvieratá až 2 kg
obilia, z ktorého by sa nasýtilo zhruba 8 detí.

40000 ich denne zomrie od hladu! Do-
bytok bohatých tak doslovne žerie chlieb
chudobných. A stačilo by tak málo... 

Vysoká spotreba mäsa má za následok
krutú „výrobu“. Napríklad iba v Nemec-

ku sa za rok zabije 376 400 000 sliepok    a
kureniec, 40 200 000 prasiat, 14 200 000 kačíc,
4 100 000 kusov dobytka, 1 000 000 husí...  Ako
v�aka takýmto kvantitám vyzerá „chov“ zvierat,
prečítajte si sami:

Prasatá sú chované vo ve�kých skupinách po
80-200 zvierat v takmer ustavičnej tme, na roš-
toch z mreží, čo vedie k častému poškodeniu
kĺbov. Sú produkované ako v továr-
ni: prasnice sú umelo oplodňované,
po 15 týždňoch živorenia v najtes-
nejšom priestore v pološere sú u-
miestnené do špeciálnych klietok, kde
sa dá sotva pohnú�. Môžu iba vsta�
a znovu si �ahnú�, čo im neumožňuje stara�
sa o svoje mlá�atá.

Nosnice živoria svoj krátky život v halách
bez okien, v skupinových klietkach, ktoré majú
až 8 poschodí. 22 sliepok sa delí o jeden meter
štvorcový. Zápach je neznesite�ný. Po 14-18
mesiacoch nemôžu sliepky chované v týchto
koncentračných táboroch dosiahnu� určený počet
vajec a putujú do slepačej polievky. Takmer päti-
na toto skrátené životné obdobie nevydrží a zo-
mrie na stres, infekcie a kostné ochorenia.

Kravy sú až do ich zabitia uzavreté v úzkych
ohradách, v ktorých sa sotva môžu pohybova�.

Minimalizáciou priestoru na nie viac ako jeden
meter štvorcový pre kravu chovatelia maxima-
lizujú svoj zisk. Namiesto materského mlieka
dostávajú tučnú bielu tekutinu z mliečneho
prášku, loja, ve�rybieho tuku a množstva soli.
V dôsledku ve�kého množstva soli majú kravy
obrovský smäd a pretože nedostávajú žiadnu
vodu, pijú ešte väčšie množstvo bielej kaše. Tak
sú v krátkej dobe vykŕmené na jatočnú váhu.
Počas celého krátkeho života nevidia ani jednu
zelenú lúku a slnko vidia až cestou na bitúnok.

Sliepky vo ve�kochove trpia ešte väčšmi ako
v kuracej farme. Pretože ich hru� je najdrahšia

a najžiadanejšia, cieleným chovom sa
ich neprimerane vyvinuté telo ohýba
pod jej váhou a na konci svojho 22
týždňového života padajú, alebo

ležia na príliš širokej a �ažkej hrudi.
Tak ako kačiciam, aj sliepkam je za

živa odrezaný zobák. Sliepky a kurčatá sú
často pred zabitím exportované tisíce kilo-

metrov bez vody a potravy, natlačené na sebe,
v najväčších horúčavách, či mrazivej zime. 

Niektoré zvieratá transport neprežijú. Mnohé
sú cestou na jatky také zoslabnuté, že nedokážu
prejs� ani 100 metrov. Aby sa pohybovali rýchlej-
šie, sú im zavádzané kovové háky do úst, očí...

Od opisu jatiek a spracovávania mäsa ešte
položijúcich zvierat vás radšej ušetríme.
Myslíme, že ukážka „�udskosti“ v chove zvierat
stačí. A pritom by stačilo spotrebu mäsa iba
zníži� na prirodzenú mieru...

Priemyselný rozmach v po-
sledných desa�ročiach spôso-
bil, že väčšina �udí si neroz-
lučne spája stravovanie s mä-
som. Dokonca aj v škole nás
kedysi učili, že človek je vše-
žravec a mäso prirodzene patrí
do jeho jedálnička. Je to však
pravda? 

Teória o tzv. všežravcoch je
vlastne neopodstatnená, lebo
tráviaci systém je uspôsobený
bu� na trávenie mäsa alebo
rastlín. Všežravce by teda mu-
seli ma� dva tráviace systémy.
Ak sa niektoré bylinožravé
živočíchy občas uchy�ujú ku
konzumácii mäsa, je to z dôvo-
du núdze, v čase, ke� majú
málo rastlinnej stravy. Živo-
číchy delíme pod�a jedno-
značnej stavby tela a tráviace-
ho systému na bylinožravce
a mäsožravce.

Zuby. Mäsožravce majú ne-
pravidelný chrup s výraznými

očnými zubami určenými na
trhanie mäsa, stoličky chý-

bajú. Bylinožravce majú
pravidelný chrup s ma-

lými očnými zubami
a so širokými stolič-

kami určenými na
drvenie a rozo-

mletie potravy. 
Sliny. Mäso-

žravce disponujú len malými
slinnými ž�azami (nepotrebujú

predtrávi� potravu), ich sliny sú
kyslé a neobsahujú ptyalín (en-
zým štiepiaci škrob rastlín).
Bylinožravce majú dobre vy-
vinuté slinné ž�azy (potrebujú
ve�a slín na predtrávenie po-
travy), ich sliny sú zásadité
a obsahujú ptyalín. 

Če�uste mäsožravcov sa
pohybujú takmer výlučne sme-
rom „hore—dolu“, lebo šelmy
potravu trhajú a prehĺtajú celé
kusy; če�uste bylino-
žravcov sa pohybujú
všetkými smermi, aby
mohli by� obilniny
dobre požuté. 

Tekutiny. Mäso-
žravce vodu chlípu
pomocou jazyka, byli-
nožravce ju sŕkajú.

Žalúdok je u mäsožravcov
jednoduchý so silným kyslým
prostredím a množstvom žalú-
dočnej kyseliny potrebnej na
trávenie zvieracích kostí, šliach
a svalov. Bylinožravce majú
komplikovaný žalúdok; kon-
centrácia žalúdočnej kyseliny
je 20x slabšia. 

Dĺžka tráviaceho traktu
je u mäsožravcov len trojná-
sobkom dĺžky tela; mäso musí
by� rýchlo vylúčené z tela,
pretože v tráviacom trakte hni-
je a vytvára toxické látky, ktoré
by sa mohli z čreva vstreba� do
krvi. U bylinožravcov dosahuje

dĺžka tráviaceho traktu pri-
bližne 10-násobok dĺžky tela,
pretože rastlinná strava potre-
buje dlhší čas na vstrebanie. 

Mäsožravci majú ostré pa-
zúry oproti tupým nechtom
u bylinožravcov. 

Ochladzovanie prebieha
u mäsožravcov dychčaním
s vyplazeným jazykom, preto-
že nemajú v koži potné ž�azy
a póry, ktoré sú naopak typické
pre bylinožravce.
Pod�a týchto znakov patrí člo-

vek jednoznačne k by-
linožravcom. Najčas-
tejším protiargumen-
tom je tzv. prispôsobe-
nie sa človeka vekmi
na používanie mäsitej
stravy, hoci týmto kon-
štatovaním svoje argu-
menty vyčerpali (člo-

vek bol pôvodne zberačom
plodov - bylinožravcom, a pred-
pokladá sa, že asi nástupom
doby �adovej bol nútený zara-
di� do jedálnička aj mäso). Čím
konkrétne sa prispôsobil - zme-
nou tvaru zubov, čriev, zlo-
žením slín, kyselín, at�. - to sa
už nedozvieme; lebo vlastne
niet čo poveda�. Skôr sa dá
poveda�, že si mäso zvykol jes�
a nejaký čas potrvá, kým si od
toho zasa odvykne. A hoci sú
to práve lekári, ktorí sa často
dovolávajú vedeckých dôka-
zov, tieto nepopierate�né fakty
jednoducho ticho ignorujú.
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Bylinožravec alebo mäsožravec?

Vegetariánstvo



Bol raz jeden mladík, ktorý ve�mi dychtil
po múdrosti. Dni i noci ležal v knihách,
hĺbal o záhadách sveta a čítal všetko, čo mu
prišlo pod ruku. Až raz sa dopočul, že
v meste je mudrc, ktorý je skutočne vidiaci!

Mladík ve�mi zatúžil po jeho múdros-
ti a hne� sa vydal na cestu. Bežal, hlava
v oblakoch, neh�adiac napravo ani na�avo
hnal sa za vznešeným cie�om. Vtom
zakopol o opilca, ktorý vyspával na ulici,
a tresol na zem ako mech.

„Ty nemehlo! Grobian, dívaj sa, kam
šliapeš!“ zreval ožran a zúrivo sa na neho
vrhol. Natĺkol mu, čo sa do neho vmestilo
a chlapec mal čo robi�, aby vyviazol živý.
Dobitý dobehol až k rieke, kde márne
h�adal prievoz. Na brehu bol jediný čln, ale
ten mal na dne dieru ako päs�.

„Akú dieru? Že vás ústa nebolia, pane!“
vrieskal o stošes� majite� požičovne lodiek.
„Tá lo� je bezpečná ako vaše vlastné
topánky, to vám prisahám!“

Hovoril tak presvedčivo, že mu chlapec
uveril a čln si požičal. Lenže sotva došiel do
polovice rieky, čln nabral vodu a šiel ku
dnu. Chudák chlapec sa skoro utopil.

Vyliezol zmáčaný na breh a ponáh�al sa
pešo k mestu. Vtom šiel okolo kočiar
a kočiš volal: „Kočiar do mesta pre pánov
z paláca!“ Pravdaže, chlapec z paláca
nebol, ale chcel si ušetri� kus cesty. Tajne
vliezol do kočiara a kočiš bez váhania
práskol do koní. Ale beda! Namiesto do
mesta vyšiel opačným smerom a čím viac
mladík kričal, tým besnejšie kočiar letel.
Chlapcovi nezostávalo nič iné, než za jazdy
vyskoči�. Odretý do krvi sa vliekol spä�
a žalostne si zúfal, aký je osud k nemu
krutý práve v tak dôležitý deň. Ako tak
unavene kráčal, priamo oproti zbadal
prichádza� človeka, ktorý sa smial od ucha
k uchu a mal zvláštne povedomú tvár.

„Tak čo, chlapče, ako sa ti páčia tie
múdrosti? Nevrav, že ma nepoznáš! Ja som
predsa ten pijan, čo si ti �ahol do cesty!
Sná� som �a vylátal dos�, aby si si pamä-
tal, že ke� sa ženieš za svojím cie�om, ni-
koho pri tom nesmieš pošliapa�! Ja som ti
požičal tú deravú lo�ku. Dúfam, že viackrát
nenaletíš na páčivé reči! O všetkom sa
presvedč najskôr sám, načo máš rozum?
A potom som �a pekne previezol kočiarom,
čo? To aby si pochopil, že kedyko�vek si
chceš skráti� cestu podvodom, vždy sa do-
staneš tam, kam nechceš. To sú skutočné
múdrosti, ktoré h�adáš.

Teraz sa asi hneváš, že som �a tak po-
trápil. Jednu múdros� ti teda pridám. Hlúpi
�udia �ažkosti nenávidia, ale múdry človek
sa z nich učí. Ty si zbitý, odretý a mokrý
ako žaba, ale si o to všetko múdrejší. Ke�
pochopíš toto, nepotrebuješ mudrca, ani
hrubé knihy. Život �a bude sám denne uči�.“

Niektorí ve�a cestujú, aby videli nové
veci; žia�, pozerajú sa na ne vždy starými
očami.

Čím posvätnejšia je náuka, tým po-
kornejší musí by� jej hlásate�.

Ke� sa slnko kultúry chýli k západu,
vtedy aj trpaslíci vrhajú tieň.

Je �ahšie rozbi� atóm než predsudok.
Lepšie je zapáli� sviečku, než narieka�,

že je tma.
Jedinou prácou, ktorá nie je stratou

času, je h�adanie Boha napriek tomu, že
On je nedosiahnute�ný.

V našich časoch sa treba ve�mi ponáh-
�a�, aby sme vysmiali hlupáka, lebo zaj-
tra môže by� už vplyvným človekom.

Pesimista narieka na vietor, optimista
čaká, kedy sa zmení a realista nastavuje
stožiare.
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Aforizmy O h�adaní múdrosti

Šla Pravda světem a na chudý duchem se smála,
pro blahoslavený navlíkla honosný šat,
v zákoutí špinavým drzá Lež ve stínu stála,
ta Pravdu pozvala k sobě přenocovat,

a Pravda znavená usnula, jen co si sedla,
ze sna se culila, naivka důvěřivá,
jen oči zavřela, už se Lež z postele zvedla
a začla si pokradmu zkoušet ten její háv.

S Pravdou mně můžete leda tak políbit záda,
ženská je ženská, tak jakýpak cavyky s ní,
kdopak tu rozpozná, která je Lež, která Pravda,
až budou obě dvě donaha vysvlečený,

na její blůzku si její brož fešácky připla,
pod paži stříkla si její dezodorem,
peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla,
odplivla, odporně zaklela, vypadla ven.

K ránu až zjistila Pravda, co všechno jí schází,
před zrcadlem se pak notně podivila:
někdo už odněkud donesl hrst černých sazí,
aby se ta čistá Pravda tak nelišila,

Pravda se smála, že na ni kameny házejí:
„Vždy� Lež je to všechno a Lež taky mý šaty má,“
blahoslavení s ní protokol sepsali rázem,
byla to rozmluva dost málo přívětivá.

Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda,
ostatně cizí šmouhy přišili jí,
nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej Pravda
a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí,

Ubohá Pravda se brání a přiznat se nechce,
to máš, holka, marný, jak chceš se dušuj a křič.
Leckterý hlupák se dodneška za pravdu hádá,
Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš.

J. Nohavica / V. Vysockij

Poznáte to, nie? „Chcem ma� dom,
auto, peknú ženu, kopec peňazí, do-
volenku...“ Bla, bla, bla... Kopec túžob,
snov, predstáv, prianí, očakávaní...
A tak teda po�me na ryby, hlavne na tú
zlatú - čo splní želania!

Udica je hodená, záber a - už sa
trbliece na háčiku. „...mám �a!“ A hne�
zčerstva: „Takže moje želanie je...“

„Počkaj, počkaj, ja som síce zá-
zračná, ale plním len to čo nechceš!“

Rybár ostal stá� ako stĺp a vykoktal:
„Ja nechcem nič, ale chcem všetko!“

A múdra zlatá rybka splnila jeho
prianie. Dostal všetko, čo si v duši prial,
a ke� aj on zmúdrel, pochopil rybki-
nu múdros�. Pochopil, že vlastne nemá
nič... Lebo pravý život sa neodohráva
mimo nás, ale v nás!

Ján Fabricius

Pravda a lež

Máš ma rada?

Hovorí černoch belochovi: „My sa
čierni už narodíme, sme čierni celý
život a čierni aj umrieme. 

Vy sa však narodíte ružoví, ke� je
vám chladno, ste fialoví, ke� je vám
zle, ste zelení, ke� ste chorí, ste žltí,
ke� nemôžete dýcha�, ste modrí, ke�
sa hneváte, očerveniete, a až ako
mŕtvi máte farbu bielu. Neviem te-
da, kto je tu potom farebný!“

Hovoríš, že máš rada kvety a trháš ich, 
vravíš, že máš rada zvieratá a ješ ich. 

Tak trochu sa bojím, 
ke� mi povieš „mám �a rada...“

O zlatej rybke

Farební?


