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Cena zdarma

Cena èasopisu Priestor pre ivot je zdarma. No budeme radi, keï vydávanie
èasopisu podporíte sumou 10 Sk. Touto sumou podporíte nie len vydanie ïalieho
èísla, ale aj organizáciu, ktorá ho vydáva. Preto Vám za pochopenie ïakujeme.
Motto: TULÁK je KRÁ¼
Z bohatých a vysvietených obchodov, výkladov a reklám vanie studený blahobyt (byt).
Byt vak iadny nemám a predsa som slobodný Krá¾. Som nezávislý a seba aj teba mám
rád.
V staniènom parku bdiem aj spím,
prebúdzam sa v krákaní vrán a moje
rána sú plné rán  som slobodný krá¾.
Po dia¾nici chamtivos unáa v nablýskanej mazde. Ja túlam sa oèami po
Mlieènej dráhe po Nebi, bez predpisov
a zábran, pretoe som slobodný krá¾
a som si istý cie¾om mojej cesty.

Ïakujem ti, si dokonca aj láskavý.
Ponúka dopredaj za zníené ceny. Je v tom
èosi... ale iba obchodnícke gesto. Chutí vak
ako nedopité pivo v bufete, zvetrané, teplé
a bez peny.
Sloboda je blaho a Vesmír je môj jediný Byt,
tak nádherný. Patrí mi v òom kadá Hviezda.

Tebe obchody, príkazy, nedodruje predpisy
jazdy a doèasná mazda... Istý si cie¾om svojej
cesty èi pochybuje azda?
Pocit nevo¾nosti mám z honosných budov
bánk. Mramor, sklo, hliník, pozlátené k¾uèky.
Prepychové koberce tlmia kroky, bez tipky svedomia netrestané sú triky. Poèítaèe krtia a ¾uïom krtajú úèty. Je to zvlátny vkus,
keï je èlovek homo homini lupus...
Pocit astia mám, keï po lúke
kráèam, plnej zelene a kvetov.
Svieo a vlhko ma hladí aj pichá, po
krokoch bosých tráva sa dvíha, aj
vetko k Bohu.
Vetci sme jeho deti.
JOi

a nechcú èíta, lebo vedia, e by
Milí èitatelia,
sa dotkol ich svedomia. Nad
Sme tu, s tretím èíslom èasopisu
otázkou distribútora: Nad kým
Priestor pre ivot. Ná èasopis
kývate rukou? Nad sebou? Utetvoríte aj Vy èitatelia, èi si to uvekajú kríom cez námestia, nedomujete alebo nie. Nevieme ako
schopní reagova kritickou pozprijala ná èasopis väèina verejnámkou, hnevom a pod. Svedonosti, mono e niektorí s ¾ahostajmie ich èaká na námestiach, v ponosou, nedôverou, s pohàdaním.
dobe náho èasopisu. Sme Vaím
No vieme aj to, e mnohí sú naklosvedomím, páni a dámy, budeme
není námu netypickému èasobúcha na vae brány, kým sa nepisu a bez ich morálnej podpory
otvoria alebo nevypadnú z pánby nebolo toto tretie èíslo. Sloventov. Prili sme na násko má ve¾a úasných
èítajte na strane 2
mestia miest búcha
¾udí, ktorí disponujú
na vae zamknuté
súcitom a pochopením a to je pre nás ve¾mi dobré. Je úasné, e medzi mladými je srdcia. Robíme to verejne a otvorene. Ukazujeme vetkým, e
ve¾a múdrych ¾udí. Od koho zdedili súcit a pochopenie, keï ich vetko môeme robi verejne a otvorene. Neèakáme od Vás
rodièia a starí rodièia sa èasto tak nesprávajú? Aj zázraky sa dejú, finanènú podporu (èes výnimkám), èakáme od vás nieèo iné.
a to je pre nás ve¾mi dobré. Nositelia múdrosti ,dôchodcovia, sú Odmenu za prestáte hodiny tisícov oslovení nám dajú chudáci.
èasto agresívni, mrzutí a natvaní na celý svet. V minulosti boli Keï vám dá kolák svoje celé vreckové za èasopis Priestor pre
starí ¾udia nositelia pokoja a múdrosti. Dnes to vo väèine prí- ivot, verte, e vám idú slzy do oèí.
Keï vám dá babka kôpku najmeních mincí, nazbieraných
padov tak nevyzerá (èes výnimkám). Svet sa mení, mono e sa
v zákutiach peòaenky, verte, e vám idú slzy do oèí.
otáèa hore nohami, a to je pre nás ve¾mi dobré.
Keï vám obyèajný èlovek dá pár drobných s prianím vetkého
Pri distribúcii èasopisu Priestor pre ivot zaívame zaujímavé
záitky. Keby sme spomenuli vetky, tak by bolo málo stránok dobrého, verte, e vám idú slzy do oèí a to nie sme iadne
èasopisu Priestor pre ivot. Spomenieme aspoò niektoré. Úasné je bábovky. Pred týmito ¾uïmi sa hanbite! A vy sa hanbíte, èervepre nás to, e po uliciach slovenských miest sme oslovili okrem náte a utekáte sami pred sebou. Týchto ¾udí poslal ktosi, aby oceiných aj stovky vykravatovaných a elegantných osobností, pre nil prácu naich distribútorov. Nie je ¾ahké vstupova do svedomia
ktorých nebol problém vytiahnu z vrecka 10 korún. Medzi nimi tým, ktorí si myslia, e ho nemajú.
Je úasné, e títo utekajúci pred svojím svedomím sú. e existusme objavili ve¾a takých, èo oobráèili svojich priate¾ov, oobráèili
firmy, oobráèili tát a nás vetkých. Ostalo nám po bohatom táte jú. Svedomie je im v pätách a to je tie úasné. Naháòa ich na
len mnostvo bohatých. Napodiv ich je dos, hemia sa nimi kadom kroku, nedá im dýcha, nedá im spa. Svedomie pôsobí
námestia. Mnohí z týchto zlodejov sa tvária, ako poctivo zbohatli na ich blízkych, je ako valec, drtí vetko hmotné na prach.
Prach na prach sa obráti, zostane len LÁSKA. Navdy. A to je na
a ko¾ko ich to stálo úsilia. Na námestiach ich poznáme pod¾a
kývajúcej ruky, niektorí dopredu ïakujú za èasopis, ktorý nemôu tom to najúasnejie.

Rozhovor so enou, ktorá nevlastní obèiansky preukaz
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Rozhovor so enou, ktorá nevlastní obèiansky preukaz
V minulom èísle èasopisu PP sme písali o synovi Jany Kubièkovej, ktorú
pred 33 rokmi zbavili svojprávnosti. Zobrali jej deti a umiestnili do detských domovov. Èo preívala táto ena po týchto udalostiach je ako
pochopite¾né. Odborníci definovali jej stav ako sociálnu zaostalos,
preto je pre nás ako pochopite¾né, e na základe tohto sa stala
nesvojprávnou. Ve¾mi bystro a pohotovo uvauje, má dobrú pamä, vie
i, plies, vyíva. Èo motivovalo odborníkov, aby táto ena ostala
bez monosti opusti ústav, by slobodným èlovekom, slobodne
prejavova lásku svojim deom. Skrátka i.
O ¾uïoch za bránami ústavov, ktoré definujeme ako ústavy pre mentálne postihnutých sa
napísalo dos. No málokedy sa hlbie zaujímame
o osudy jednotlivých obyvate¾ov, ako aj o opodstatnenos týchto ¾udí v ústavoch. Je nepochybné,
e ak sa do týchto ústavov dostane úplne zdravý
èlovek, tak po urèitej dobe, po uívaní rôznych
druhov psychofarmatík, stane sa aj zdravý èlovek
blázon, alebo sa tak navonok prejaví. Treba
otvorene poveda, èo mono pobúri odborníkov,
e táto terapia pôsobí podivne. Vyzerá to tak, e
odborná psychiatria vytvorí závislos na drogách,
èo nepochybne mnohé psychofarmatiká sú
a potom im zniujeme dávku. Keï pacient prejaví vo svojom absáku agresivitu, pouijeme
elektrické oky, védske sprchy, aby sme pacienta umravnili. Zvyujeme dávku psychofarmatík
(drog) a kolotoè zaèína znovu. Týchto ¾udí po
osvedèených terapiách poznáme pod¾a zvýenej
obezity, pokazených zubov, slabých motorických
schopností, apatie a pod. Mnohí majú strach.
A v dôsledku strachu sú ochotní podstúpi
èoko¾vek a s rukami ako prosiaci psík, prosiaci
o sústo, sú ve¾kými a bezbrannými obeami naej
¾ahostajnosti. Neubliujte malièkým (deom a bláznom), lebo ich je krá¾ovstvo nebeské ! Kto sa
zastane biednych a bezbranných ?

Matka Jana so synom Jurajom
Pani Jana je odvány èlovek, uvedomuje si
zodpovednos aj prípadnú obetu, vyjadri svoj
príbeh. Hovori o veciach z iného poh¾adu vdy
vyaduje obetu aj odvahu. Rozhovorí sa o histórii
a o tom, ako pred 30 rokmi jej stará matka vypadla z okna. Stará matka svojej vnuèke nechcela za
iadnych okolností prezradi, kto jej v tom pomohol. Táto udalos sa stala v roku 1968. Stará
matka povedala svojej vnuèke Jane:  Ak ti to
prezradím, zlikvidujú nás vetkých. No aj tak,
rokmi sa vnuèka Jana èosi dozvedela a navtívila
v sedemdesiatych rokoch poruèíka bezpeènosti.

Vy ste mi vyhodili starú matku z okna!, povedala
Jana poruèíkovi. Po tejto udalosti nadobudli veci
rýchly spád. Janu zbavili svojprávnosti, jej 9roènú dcéru a 3roèného syna umiestnili do rôznych
ústavov. Mono si poviete, e nepohodlní ¾udia za
komunistov èasto konèili za bránami psychiatrií
ako neelaní svedkovia. Aj stará matka Jany bola
mono nepohodlným svedkom. ijú aj tí, èo spôsobili rodinnú tragédiu. Sú v tom sudcovia, policajti,
psychiatri. Mono e budú èíta tento èlánok,
mono prehovoria aj iní svedkovia. Pravde
niekedy trvá dlho, kým vypláva na povrch, ale
nakoniec sa to vdy stane. Nepoznáme motív tejto
rodinnej tragédie rodiny Kubièkovcov, nepoznáme motív poruèíka VB, sudcov, psychiatrov.
Nechceme odsúdi tieto intitúcie a jednotlivcov 
ich odsúdi spo¾ahlivo vlastné svedomie. Skôr by
sme radi poukázali na neopodstatnenos trvania
nesvojprávnosti Jany Kubièkovej, ktorá zaila
tragédiu, pre matku asi najhoriu, oddelenie od
svojich detí, ktoré potrebovali jej lásku. Mono
nebola dokonalá matka, mono mala ve¾a chýb
a nedostatkov, no odòatie detí bolo najkrutejím
rieením. Dnes jej syn Juraj Kubièka poiadal
Okresný súd v iline o vrátenie svojprávnosti pre
svoju matku Janu. Jeho túbou je zobra si matku
k sebe. Aj keï je sám bez domova, verí e raz
budú spolu. Jurajov domov je Verejný kemp
v Priekope. Rád by postavil malú chatku, do ktorej
by sa zmestilo pár ¾udí, ktorým nebolo umonené
i spolu. My ostatní ¾udia, ktorí sme si preèítali
tento èlánok o rodine Kubièkovcov a dokázali sme
vyroni len jednu malú slzièku, vieme, e aj tvoja
slzièka dokáe roztopi srdcia intitúcií, ktoré tomu
bránia. Aj tvoja slzièka je potrebná, tomu ver.
Dnes tvoja slzièka môe vráti nesplnené túby jednej rodine, zajtra to môe by TY, tvoji blízky. Lebo
ani netuíme, akú váhu majú slzièky tisícok ¾udí.

2. Príbeh o vymretých bezdomovcoch
Viliam il cnostným ivotom ako väèina ostatných. Dodriaval
pravidlá a predpisy, robil to èo sa má, èo sa od neho èaká. Hral na
krídlovku v závodnom orchestri, bol dobrý trubkár. ¼udia ho mali radi,
nevyènieval z radu. No zrazu prila zmena. Neastná láska, konflikty
s rodièmi a iné. Zrazu prilo nieèo, èo pretekalo a nakoniec pretieklo.
Na èloveka sa to vtedy sype. Ako
prehlui vetky tie výèitky rodiny, kamarátov, váených ¾udí, ktorí si ma dovtedy
váili. Chytám sa do siete s¾ubov  zaèínam s¾ubova. Keby len s¾ubova. Prisaha
na vetko moné, e nebudem pi, e sa
polepím. e sa vrátim do starých ko¾ají
a e budem taký, aký som bol. S¾uby,
odhodlanie vydrí chví¾ku a potom a
prepadne ete väèia túba, dopi sa do
nemoty. Zase výèitky, s¾uby. Boe, èo
s tým? Kolotoè s¾ubov zapríèinil vetky
problémy. Vyhodenie z práce, vyhodenie
z domu. Jediným východiskom je ulica
a kamaráti z mokrej tvrte rovnakého vy-

znania. Tí niè nevyèítajú. Len tie alkoholickéokenové prebúdzania. Tie sú rovnako desivé a straidelné, ako keï do vás
dobiedza niekto z blízkych. Vtedy chce
by ako iní, chce, aby si a ¾udia váili.
Nikdy som neprijal osud bezdomovca,
túla sa s rozbitou hlavou pomedzi kontajnéry. Tie poh¾ady, to povýené ¾udské
ego, ktoré na vás h¾adí spoza záclon. Keï
cíti tieto poh¾ady, bolí to. Strane to bolí!
H¾adá f¾ae. Ete jednu nájs, bude zase
Modrá. Moja modrá Okena je asi jediné èo
milujem. Priloí k ústam a za chví¾ku
necíti poh¾ady za oknami. Vtedy si uvedomí, e svet je krásny, aj keï upotácaný.

Tento príbeh je o tomto èloveku
Si èasto hore a potom dolu, no je na chví¾u
krásny.
Moje volanie: ¾udia, prijmite ma medzi
seba u nikto neberie váne. Chcem sa
vráti k Vám, chcem i s vami. Teraz
vám to nes¾ubujem, ani neprisahám. Kto
mi teraz uverí?
V roku 1996, na sklonku jeho ivota, Viliam
chodil a iadal o pomoc. U nes¾uboval
ako to robil predtým, len iadal a prosil.

pokraèovanie na strane 3
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Chcel v pokoji doi svoj pohnutý ivot. Na
základe úpenlivých prosieb tohto èloveka,
a niektorých iných, rozhodli sme sa v roku
l996 vybudova kemp pre bezdomovcov.
Nebola náhoda, e od prvej firmy, ktorú sme
poiadali, sme získali darom pokodené
unimobunky.
Predbene sme získali pozemok, kde sme ich
mohli umiestni. Poiadali sme mesto Martin,
jeho zastupite¾stvo a primátora o súhlas na realizáciu. Naa snaha bola ocenená zamietavým stanoviskom mesta tohto znenia: Z estetických dôvodov, blízkos cintorína a tátnej
cesty nesúhlasíme s uvedeným rieením. Toto
sme oznámili Viliamovi a ïalím siedmim.
Viliam to prijal so slzami, zakrátko ho prelo
auto. Nebolo zistené cudzie zavinenie, len predtým stále hovoril, e jeho ivot u nemá zmysel.
Z ïalích siedmich bezdomovcov, ktorí chceli
býva v kempe, piati u neijú. Vak len z estetických dôvodov, blízkosti cintorína a tátnej

cesty. Dnes ten istý primátor a väèina poslancov zamietla nae rieenie. Vymysleli si mnostvo dôvodov preèo sa to nedá. Tvária sa tak
múdro a zodpovedne, e to zastavuje rozum.
Vtedy sme pýtali od mesta súhlas na umiestnenie kempu a zatia¾ pár ¾udí zomrelo, èo
zrejme netrápi poslancov a ani primátora.
Dnes u povolenie od mesta nepýtame,
staviame naèierno a veríme, e Boh nám
odpustí nae hriechy a odpustí aj vám, primátorom a poslancom.
V znaku mesta Martin je svätý Martin na
bielom koni. Rozsekáva meèom svoj plá na
polovicu a daruje ho obrákovi.
Primátor mesta Stanislav Bernát zabudol
na symbol mesta, hoci bol zvolený dokonca
za viceprezidenta európskeho regionálneho
zoskupenia Rady Európy.
Mimochodom, kam sa to chceme dosta?
Do Európy? Nebolo by lepie radèej ís do
ázijských stepí ako do Európy, kde sú volení
podivní viceprezidenti?

Ako sme sa rozhodli napísa list biskupovi Rudolfovi Baláovi
Raz, cestou po Slovensku, s èasopismi Priestor
pre ivot, napadlo náho priate¾a Maroa, e by
bolo dobré obráti sa na biskupa Rudolfa Baláa
o pomoc. Len tak nás napadlo, e katolícka
cirkev v okrese Martin a Turèianske Teplice
vlastní stovky hektárov pôdy, pasienkov a lesov. Mysleli sme si, e by sme mohli vyui
bývalé pasienky medzi pásmom lesa a po¾om,
ktoré sú aj teraz nevyuité. Ná priate¾ Maro
neváhal a zavolal biskupovi Baláovi, èi by
nám v tom nevedel pomôc a ponúknu do
prenájmu pár hektárov pôdy, ktorá je nevyuitá. Pán biskup nás po telefonáte poiadal
o písomnú iados. 27. februára sme adresovali
list tohto znenia Biskupskému úradu v Banskej
Bystrici:
Váený Mons. Rudolf Balá,
Oslovujeme Vás, s prosbou o pomoc, mesto
Martin nám doposia¾ nepovolilo výstavbu verejného kempu. O probléme legalizácie píeme
v priloenom èasopise Priestor pre ivot. Na
vetkých úrovniach h¾adáme pomoc pre legalizáciu Verejného kempu a o túto pomoc by sme
radi poiadali aj Vás. V prípade nepriechodnosti tohto rieenia h¾adáme novú lokalitu, pozemok, usadlos a pod. Boli by sme radi, ak by ste
nám v rámci Vaich moností pomohli nájs
urèité rieenie.
Doposia¾ sme pomohli deviatim ¾uïom prei
zimu v malej chatke, ktorú sme postavili na
jeseò minulého roka. Veríme, e katolícka
cirkev, ktorá disponuje dostatoènými monosami, èo sa týka pozemkov a iným nehnutelným
majetkom, pomôe a rozdelí sa s tými najchudobnejími. Veríme, e tento krok posilní náboenské cítenie na celom Slovensku.
Ïakujeme za pochopenie.
S Pozdravom redakcia
Dòa 6.3.2003 nám prila odpoveï z Biskupského úradu:
Listom z 27.2.2003 ste nás poiadali o pomoc.
Biskupský úrad v Banskej Bystrici sa usiluje robi

podobnú èinnos, ako sa zaoberá Vae zdruenie. ia¾, aj na to nám nevychádzajú
finanèné monosti a preto Vám nemôeme
pomôc.
Biskupský úrad B.B.
Neboli sme spokojní s odpoveïou a napísali sme ïalí list Biskupskému úradu:
Váený pán Mons. Biskup Rudolf Balá,
V naom liste zo dòa 27.2.2003 sme neiadali
finanènú pomoc, ako píete vo vaej odpovedi. Nau poiadavku sme jasne definovali.
Ide nám o prenájom pôdy na vybudovanie
Verejného kempu pre ¾udí bez domova. Verejný
kemp by sme radi vybudovali v lokalite Turca
a tento kemp by pokrýval kapacitou okresy
Martin, ilina, Ruonberok. Bolo nám poradené,
e katolícka cirkev v lokalite Turca disponuje
znaèným pôdnym a lesným fondom o rozlohe
stoviek hektárov. Naa poiadavka je, e samotný kemp by nebol väèí ako 500 m2, no vhodné
by bolo, aby sa pri¾ahlé pozemky dali po¾nohospodársky vyui, èi u na pestovate¾ské
alebo chovate¾ské úèely. Môe to by pôda
doteraz nevyuívaná, ktorá bude postupne
rekultivovaná. Vhodné by boli miesta medzi
pásmom lesa a po¾nohospodárskymi vyuite¾nými plochami. Toto pásmo bolo v dávnejej
minulosti vyuívané ako pasienky a v dnenej
dobe nie sú vyuité. Poadovaná plocha na
tento úèel by bola min. 3 hektáre.
Nau poiadavku o pomoc sme sa snaili
konkretizova a v iadnom prípade nepoadujeme finanènú pomoc. Veríme, e pri troche
ochoty sa nájde dobré a lacné rieenie.
Nepoadujeme vlastníctvo, len moný dlhodobejí prenájom pôdy. Ak prejavíte ochotu
v tejto prvej fáze náho návrhu, radi konkretizujeme nae predstavy samotnej realizácii, ako aj
výberu lokality.
Ïakujeme za pochopenie a ostávame
s pozdravom
OZ Proces3

Motto:

VZAHY

...vzahy mysle k telu, èloveka k èloveku,
príalivos k zemi, poèute¾né  vidite¾né, slová
eptom  výkrikom, kroky, dotyky, ozveny...
...prsty ako liany dlhé, hmatajú, obopínajú to
prázdno ¾udské..., medzi¾udské vzahy zmluvne
vznikajú...môj, moja, moje (!?), tri slová súkromné
nièia kadý vzah (!) ...
...bôikovia tzv. moci, tápu v nemoci, z dreva paná ci, na piesku stojí ich viera, more iba okom mihne
a zmyje z márnivosti, piesku hrad, môj, moja moje,
moji...najkrutejie okovy pre ¾udský vzah...
výèitky v sebe aj von vo dne v noci tlak, ozveny
výkrikov...bez pomoci...mui, eny, deti... (nie iba
bezdomovci), blúdia manelia, milenci, mobilná sie
ich chytá, má nevidite¾né oká...je to doba náterov
a lakov, politických mejkapov, interrupèných vrád,
arlatánov v klonujúcich seba v akýsi des...je to
doba zbraní, vojen...voskových figurín ples...
*****
Zaènime Milova ... okamite, u teraz ...Dnes
*****
JOi

Dòa 23.3.2003 sme dostali odpoveï z biskupského úradu tohto znenia:
Ako som Vám písal 6. marca, naa cirkev
robí rôzne charitatívne akcie a máme sami
problémy s financovaním. Da majetok znamená tie sponzorova. A keïe máme majetok
v prenájme, nie je moné ho vyèleni pre Vae
potreby. Naviac prenajímate¾ by vôbec nesúhlasil so zriadením Vami poadovaného kempu
v blízkosti lesa.
S pozdravom biskupský úrad v B. Bystrici
Prepáète pán biskup, e sme Vás s naou
poiadavkou zaaovali. Mysleli sme si, e
cirkev, ktorá hlása lásku k blínemu a poaduje
od svojich veriacich aby sa delili aj so svojim
málom, bude v tom príkladom a podelí sa so
svojím málom. iadali sme od Vás len to, èo
sami nevyuívate, èo nevyuíva ani Vá prenajímate¾. Nevyuité pozemky medzi pásmom lesa
a po¾om. Tvrdíte, e prenajímate¾ z Rakúska by
nesúhlasil s vybudovaním kempu. Mono e by
aj súhlasil. Dôleitejie vak je, aby ste súhlasili
Vy, ako majite¾.

Maro, ná kamarát, ktorého poznajú ¾udia
nielen vïaka svojej väèej hmotnosti, ale hlavne hluènosti, ktorú spôsobí distribúciou èasopisu
Priestor pre ivot.
Ná priate¾ Maro bol presvedèený z celej
due a z celého srdca, e biskup Balá pomôe
námu Obèianskemu zdrueniu. Na cesty po
Slovensku nosí ve¾ký breviár a modlí sa z neho,
navtevuje spoloèenstvo kresanov, kde sa
èasto hovorí o láske k blínemu. Maro miluje
svoju cirkev a z due je presvedèený, e nejedná len slovom, ale aj skutkom. Èo vy na to
pán biskup Balá?
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Dve cesty
Dve cesty: Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána
a iroká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí
òou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do
ivota, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
To sú slová z Biblie, tak mnohokrát èítané a kázané v kostoloch. Zdá sa vak, e niet toho,
pre koho by boli urèené. Nikto
neberie do úvahy, e by mohol ís
tou nesprávnou cestou. Sme
predsa veriaci! Poviete si: Sme
pokrstení, chodíme pravidelne na
ome, spovede, ba i na prijímanie. My sa do nikoho nestaráme a  ijeme slune...
No pravda je iná, i keï to
mono nechceme vidie. Na Slovensku sa hlási ku kresanstvu
viac ako 4 milióny ¾udí. No pri 5,5
milióne obyvate¾ov to na úzku
cestu nevyzerá ani po privretí oboch oèí, nie jedného, ale skôr na
poriadne irokú! A tá vedie do
zatratenia. Uvedomte si to!
Viera sa stáva iba postojom
mysle a slepým prijatím dogiem
a tradícií bez vlastného úsudku
a osobnej skúsenosti. Táto viera
by sa dala nazva skôr vierou zo
zvyku alebo nauèenou vierou
(èes a vïaka výnimkám).
Tradície u nenesú v sebe poznanie. Postupne z nich vymizlo.
Pomaly a nebadane. Akoby vám
niekto pridával do jedla kadým
dòom o jedno zrnieèko soli naviac. Po pár rokoch by bolo

vetko poriadne presolené a vy
by ste si to ani nevimli. Tak sa
postupne strácalo porozumenie
obrazom zanechaným v písme.
Zostalo iba pochopenie rozumom,
ktoré sa nedá poui v praktickom
ivote. Je to teda neivé poznanie. A my ijeme teraz a sme
iví! Bez skutoèného porozumenia
slov v písme kráèame ako bez
svetla tmou. Kráèame skutoène
po správnej ceste? V chrámoch
sa hovorí stále o láske, ale ¾udia,
ktorí z nich vychádzajú, majú
utrápené poh¾ady. iadne svetlo,
iadna rados, iadna láska.
Potom sa vrátia po úkone utíenia
svedomia do beného ivota,
v ktorom bez váhania znièia svojho spolublíneho v konkurencii,
bezohladne sa bijú o kadú výhodu pre seba, nech to stojí èo to
stojí! Nezastavia sa pred nièím.
Veï to robia pre svoju rodinu! Pre
dobro druhých!
Pozrite sa ako vyzerá ná ivot.
Predstierame e je vetko v poriadku, ale nie je. Nae ivoty sa
stávajú prázdnejími. Niet èas na
rados, niet èas na lásku. Preèo
ten zhon? Nie je to iba snaha
prehlui vlastnú prázdnotu a hlboké, hoc èasto potlaèované cíte-

nie, e láska uniká z naich sàdc?
Dobre, povedia si mnohí. Nás sa
to netýka. Ale akým spôsobom!
Moc peòazí vie vytvori ilúziu
astia a pohody. Èasto síce na
úkor spolublínych, ale kto by si
vímal menej schopných. Silnejí
predsa vyhráva. Nie?!? Takto to
v benom ivote nikto nepovie 
veï my predsa niesme zlí! Ale
priatelia, buïme úprimní. Neprimurujeme vo svojom ivote príli
èasto oko nad tým, èo sami
vidíme ako zlé? Raz jedno, potom
druhé. A pri tých èastých privieraniach oèí, nestávame sa sami
èoraz slepími a necitlivejími?
Neprivierali sme ich tak èasto, e
u ani nevieme ko¾ko toho nevidíme? Zo zatvorenými oèami sa
ale naozaj nedá vidie. Otvorte
ich teda a rozoznávajte sami.
Strom pozna po ovocí. Dobrý
nesie dobré ovocie, zlý strom zlé.
Pozrite sa, èo vám prináajú veci,
ktoré konáte a pozorne sa pod¾a
toho rozhodujte. Vyberáte si sami
cestu po ktorej pôjdete. Po úzkej
alebo po irokej?
Akí vlastne sme? Najprv vyber
ivierko zo svojho oka a potom
h¾adaj brvno v oku blíneho.
Inak povedané  ak sa vám
nieèo nepáèi (alebo páèi) na
druhom, vedzte, e sami máte
túto vlastnos v sebe a ete vo
väèej miere. Inak by sa vás to
nemohlo dotknú, nevideli by ste
to, nevímali si to.
A tak ijú ved¾a seba dvaja
susedia. Prvý sa stále sauje, e

ho niekto okráda a ohovára.
Preèo? Lebo sám kradne (èasto
v sebaospravedlnení: beriem si
iba s prebytku) a ohovára
druhých (aby sám vyznel v lepom svetle). Druhému kadý
vychádza v ústrety, dostáva
darom vetko, èo potrebuje a kadý je k nemu priate¾ský a má ho
rád. U tuíte preèo? Nie? Lebo on
sám je taký. Dáva iným najlepie, èo môe a má porozumie pre
ich slabosti.
Kadému z nás dal Boh slobodu. Je to iba na nás, akou cestou
pôjdeme. Noom sa dá odkroji
chlieb a dá sa ním aj zabi. Vaa
ruka môe pomôc, ale aj ublíi.
A neurobi niè je ete horie.
Prajeme Vám, aby ste
kráèali tou správnou cestou.
Tou, ktorá vedie k ivotu a nie
do zatratenia.
Mono cestou nie tak
pohodlnou, ale urèite ïaleko
zaujímavejou a skutoènejou.

Èo je astie ?
Kadý vníma predstavu o astí rôzne. Myslíme si,
e keï si vytvoríme rodinu, èi spoloèenskú bunku,
v ktorej sa budeme cíti astní, tak sa tak stane.
Podvedome tuíme, e s naím astím je to troku
inak. Tie tuíme, na èo nás upozoròovali rôzni
duchovní majstri v celej histórii ¾udstva, e nae
astie je len prázdnou ilúziou, pokia¾ na druhom
konci zeme je len jeden èlovek neastný.
Predstavme si modelovú situáciu, kde mladí a krásní ¾udia ijú
na pustom ostrove. Nevedia, èo sa nachádza za obzorom oceánu,
nepoznajú a nevedia o iných ¾udských tvoroch na zemi. ijú
v blahobyte, vetko èo potrebujú majú, veï ijú na rajskom
ostrove. Po èase splodia deti a radujú sa z nich. No po èase sa
bývalý pokoj vytratí a zaènú i v oèakávaní zmeny. Pozerajú na
obzor èi sa neobjaví iný èlovek, loï a podobne. Ich túba odhali,
èo sa skrýva za obzorom oceánu, je stále silnejia a silno narúa
ich doterají pokoj. Nevedia a netuia príèiny tejto zmeny. Po
rokoch silnejúcej túby sa ich sen naplní a objaví sa loï, ktorá ich
aj s potomkami odvezie do civilizácie. Preèo táto dvojica zatúila
splynú s inou entitou? Preèo dvojica ijúca na rajskom ostrove
opustila svoj raj? Kadý èlovek má najdôleitejie a najpodstatnejie poslanie. Ovplyvni svet svojim vlastným konaním. Dvojica
mono ¾utovala odchod z raja, no pre túto túbu bola ochotná
obetova vetko, aj ivot v raji. Jediným dôvodom preèo dvojica

opustila svoj raj je podvedomé vedenie, e ak je jeden èlovek na
jednom konci zeme neastný, nemôe by druhý èlovek na inom
konci astný. Táto mocná túba nás vetkých enie vyjadri seba.
Preto aj ve¾a svätcov, ktorí ili izolovane, vrátili sa do civilizácie
a aj za cenu vlastného ivota splnili svoje ivotné poslanie.
Podvedomá túba ovplyvni svet svojím konaním je tak silná
ako lúèe poludòajieho slnka a nezastavite¾ná ako sila morského
príboja. Nejestvuje èlovek, ktorý by sa vyhol tejto túbe, len kadý
ju vyjadrí v inom èase a priestore. Stále viac ¾udí si uvedomuje, e
neastie druhého je aj naim neastím a nae izolované astie
v mori neastia je len prázdnym výkrikom vyjadrujúcim
nepochopenie a slepotu. Naou tendenciou urobi astným seba,
prinajlepom svojich blízkych alebo svoj národ, tát. Zatia¾ je to
skutoène tak, e astie jedných je zaloené na neastí druhých.
Aké je to vlastné astie na úkor druhých? Je to vôbec
astie?

Priestor pre ivot

Strana 5

ciest zvládnutia levitácie, no tá nebude naou cestou. Naa cesta bude
Pokraèujeme v téme, o ktorej mnohí ani zzaujímavá
a neopakovate¾ná aj preto, e po nej pôjdeme vetci spolu,
netuia, aké monosti ¾udstvu poskytuje. Vízie pekne krok za krokom a nebudeme sa predbieha. V minulosti aj súèasnosfantastických filmov, ktoré doteraz prekraèujú ti ili tisíce ¾udí, èo zvládli urèitú formu levitácie alebo antigravitácie.
hranice ¾udskej fantázie, sú len zlomkom A predsa levitácia u ¾udí zaberá len okrajový záujem. Alebo povedané
monej reality. Kde sú hranice moností inak, zázraky vidíme, môeme ich aj ohmata a predsa im neveríme. Èo
nám je platné, keï vidíme zázrak, keï sami nie sme jeho súèasou? My
fenoménu zvaného levitácia èi antigravitácia?
sami sme neveriaci Tomáovia. Ak by aj pár nových jednotlivcov zvládlo aj
V minulých èíslach Priestoru pre ivot sme písali o reálnych a praktic- tie najvyie formy levitácie, niè to nie je platné a osoné. Osoné a platné
kých záitkoch z levitácie. Písali sme aj o tom, e stavy levitácie zaívame to bude vtedy, keï levitáciu budeme vyuíva v praktickom ivote.
nevedome bez monosti myslenia. Èastokrát mnohí ¾udia zvládli tzv. levi- Spomenieme príklad: Nemusíme vies vojnu o ropu v Perzskom zálive, lebo
na premiestòovanie predmetov a seba,
taèné kúsky len preto, e o tom nemali
nebudeme potrebova uh¾ovodíkové
ani zmienku informácií. Je ve¾a ciest ako
palivá. Ko¾ko vojen v histórii bolo pre
zvládnu alebo ovláda levitáciu. Nau
palivá a suroviny? Kým bude na zemi
cestu pomenujeme a dáme jej názov
bieda a vojny, ako zaijeme skutoènú
Cesta radosti. Zvládnu rados, znamená
rados  eufóriu. Ak by sme sa aj chceli
zvládnu aj levitáciu. Ma rados  eufóriu
tvári radostne a euforicky, bolo by to
a vedie si ju udra, je èloveku úplne
riadne pokrytectvo pri to¾kej biede
prirodzené.
a násilí.
Pre èloveka je neprirodzené nema
U sme spomenuli, e niekedy neverados a eufóriu. Preto sa levitáciou vradome zvládame urèité formy levitácie.
ciame k svojej podstate, k svojej úplnej
Stáva sa to niekedy v spánku. Aj námeprirodzenosti. Ak by sme svoje deti uèili
saèníci sú èasto levitujúci. Naim cie¾om
od malièka túto úplne prirodzenú schopbude vedome zvládnu levitáciu,
nos, ktorá nám je daná vo svojej podvedome v bdelom stave. Ako dlho nám
state, dávno by sme vedeli vetci lieta.
to spoloène potrvá, záleí od nás
Ak sa budeme v urèitých informávetkých. Ako by sme mohli zaèa?
ciách opakova, tak len preto, lebo ivot
Najmenej zaaený, obmedzený racioje permanentné opakovanie alebo vranálnym rozumom sú deti. Ak my dospelý
canie. Pri kadom vrátení si môeme uveurobíme prvý krok a nebudeme predomi inú, hlbiu súvislos. Preto èitatelia
sviedèa deti o nemonosti levitácie,
buïte trpezliví, lebo hovori  písa o vezázrak bude na ceste. Ak posunieme my
ciach, ktoré proste sú, je nesmierne aké.
dospelí ná názor, nemusíme v prvej
Pokúsime sa vae  nae túby o lieetape súhlasi, staèí pripusti, neodsudzotaní privies k realite. Aj od váho chceva a zázrak zvaný levitácia bude na
nia záleí, ako ïaleko sa dostaneme.
ceste. My dospelý si to neuvedomujeme,
Preto by bolo dobré, keby niekto z vás forFrantiek z Assisi v okamihu, keï
ale sme pre deti príkladom v dobrom aj
muloval otázky týkajúce sa levitácie.
zlom. Predsudky, stereotypy uznávanie
Tieto otázky by mnohé objasnili aj ostatsa v extáze modlitby vznáal
len doterajích zauívaných pravidiel
ným, ktorých táto téma zaujíma. A verte,
bude najaou prekákou. Mladí venujú mnostvo èasu veciam, ktoré sú im
e nejestvuje otázka, na ktorú nepoznáme odpoveï. Keï sme spomenuli, e
naa cesta na zvládnutie levitácie má svoj názov: Cesta radosti, zvládnu k nièomu. Uèia sa múdrosti múdrych alebo povedané ináè, keï slepý vedie
rados  eufóriu, je zvládnu levitáciu. Èo sa deje s èlovekom, keï levituje? slepého, obaja spadnú do jamy. Ko¾ko hodín venujú mladí bojom so softvérmi poèítaèov? Ko¾ko èasu venujú prímaniu nepodstatných informácií,
Zaíva stav, ktorý sme nazvali aj stavom zmeneného stavu vedomia.
ktoré keby neboli, ije sa nám vetkým ¾ahie? Prvým krokom je vytvori
Zmenený stav vedomia vyjadruje ná mozog zmenenou frekvenciou vån.
Vedci nazvali mozgovú frekvenciu ako hladinu théta, ktorá je podobná akési neformálne spoloèenstvá ¾udí, ktoré sa zaujímajú o levitáciu alebo
antigravitáciu. Dobre by bolo, keby títo ¾udia rôzneho vekového a spolo¾ahiemu spánku. Théta hladina je mozgová frekvencia od 4 do 8 Hz, jediné, èo sa dá zmera a v èom sa prejaví levitujúci navonok. Bene tento stav èenského postavenia spolu nadviazali kontakt na úrovni jednotlivých miest
zaívame v periódach spánku. No zaíva tento stav ete neznamená a regiónov. V kolektíve je sila, aj jeho rozmanitos môe mnoho vecí
posunú. Naa redakcia môe by integrujúcim prvkom pri spájaní ¾udí
zaíva stavy zmeneného vedomia alebo kontrolovaného stavu, ktorý
vedome ovplyvòujeme. Môeme to nazva aj ako druh tranzu. Tento tranz podobného myslenia.
Nabudúce si povieme, ako sa dá prakticky zvládnu jedna z foriem
môeme dosiahnu aj extrémnym preaením organizmu, kedy je èlovek na
pokraji svojich fyzických alebo duevných síl. To sme uviedli ako ïaliu levitávie. Napíte, èakáme na vae fantastické otázky.

Pokraèovanie o levitácii

Rúcanie mýtov
Ktosi múdry a bohatý povedal. Dajte mi pár miliónov a z posledného obráka spravím génia a osobnos. Dajte mi pár
miliónov a z najväèieho génia urobím obráka a blbca.
Je vtom hlboká pravda. Sme posadnutí slávnymi, úspenými,
krásnymi a bohatými.
História je plná slávnych, bohatých, úspených a nikdy
nedosiahli slávu rozprávkového hlúpeho Jana.
História je plná múdrych, ktorí stvorili celú vedu okolo svojej
múdrosti, a nikdy nedosiahli múdros hlúpeho Jana.
História je plná úspených, ktorí dosiahli úspech na klamstve
a podvode a nikdy nedosiahli úspech hlúpeho Jana.
História je plná krásnych, no ich krása je bez farby a chuti.
Krásnych vídavame v èasopisoch, sú ich plné obrazovky.
Vade sú vyberaní, krásní, no èasto hlúpi.

Ich hlúpos je èasto potvrdená vysokým vzdelaním.
Vyrovnajú sa hlúpemu Janovi?
Vidíme èloveka, ktorí vyskoèí viac o jeden centimeter,
zabehne stovku o jednu sekundu rýchlejie, dá jeden gól,
nazveme ho géniom.
Komu dokazujeme, e sme lepi ako iný? Kto nám núka hry,
aby sme zabudli naèo sme na zem prili?
Hlúpy Jano nesúail, neoslavoval sekundových hrdinov,
nehral vánivé hry, ktoré nás robia hluchými a slepými.
Nedokazoval nikomu a nièomu výnimoènos, lebo vetci sme
nieèím výnimoèní.
Hlúpi Jano svoju múdros naiel za pecou. Za pecou, vo svojom vnútri naiel najhlbie pravdy, ktorým málokto rozumel.
Budeme naïalej poèúva múdrych? Èi ich múdrosti nie sú
najväèou hlúposou?
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Vaa listáreò

Váená redakcia.
U dávno som nosila v hlave mylienku, na ktorú mi pri mojich
povinnostiach neostávalo nikdy ve¾a èasu. ena je v rodine viac
vyaená, no keï sa mi dostal do rúk Vá èasopis, bola som astná,
e si niekto naiel èas na realizáciu toho, èo je pre mòa sen  budúcnos.
Ve¾mi si váim kadého z Vás, ktorý sa podie¾a na projekte
Verejného kempu pre bezdomovcov a vydávania èasopisu, ktorý je
zaujímavý a hlavne pre kadého kto ho èíta srdcom, aj pouèný.
Po preèítaní dvoch èísel èasopisu som sa rozhodla napísa Vám,
no neviem ako vlastne zaèa list, od svojho detstva som zvlátnym
spôsobom naviazaná na bezdomovcov.
BEZDOMOVEC  èo je to za výraz? Kto sa za ním skrýva? Nie vdy
toto oznaèenie vystihuje toho, koho som práve stretla  pri vyberaní
kontajnerov, zohrieva sa na stanici, pod schodmi paneláku,
v rozbitej chajde v lese.
Ve¾a z tých, ktorí si takto hovoria majú dom, byt, rodièov,
manelky, deti, súrodencov. Sú to ¾udia, ku ktorým ste Vy bezdomovci patrili, mali Vás radi, váili si Vás a väèina z Vás ste ich aj
napriek tomu opustili!
Deti, ktoré sa teia na svojho otca, na to, e im povie rozprávku,
veselé príhody z detstva, nauèí ich pláva, nebá sa nikoho, hra
hokej, bicyklova, musia vo svojej dui ticho udusi ia¾ a skry
hanbu a hrozný pocit krivdy za to, e ich otec  mama u o ne nestoja. Podrazili ich, sklamali tí, ktorých si oni váili a boli pre ne vzorom,
pocitom bezpeèia a astia. Preèo?
Môj otec nebol bezdomovec, bol príivník, tak sa v socializme
nazývali ¾udia, ktorí nezvládli archu pre iných beného ivota.
Bol to super otec, èítal nám rozprávky, hrávali sme karty, hry,
rozprával veselé príhody z mladosti, vedel pra, vyíva, vari  jeho
parené buchty boli najlepie na svete. Mal rád svoju rodinu, deti,
manelku, bol advokát chudobných, vedel vybavi pre iných aj
nemoné.
Keï priiel o postavenie v práci, zabudol na vetko pekné, aj na
zodpovednos za rodinu a svoj ia¾ z urazenej pýchy utápal v alkohole, zlobe, hádkach, bitkách, nenávisti voèi celému svetu
v seba¾útosti. Nedokázal by radovým len èlovekom, radej si zvolil
cestu tzv. bezdomovca.
Bola som jeho miláèikom a bút¾avá vàba, a do konca jeho ivota
sme boli v kontakte, viem o jeho dui, pocitoch bezmocnosti
a seba¾útosti dos na to, aby som mohla poveda, e to bolo pre
neho peklo na zemi. Bol neastný, no keby bol do svojho oprávneného pocitu krivdy vpustil aspoò makové zrnieèko starej lásky
k manelke a iestim deom, nemusel to¾ko trpie. Vdy sme mu boli
ochotní pomôc a prija ho spä, no on u o nás nestál a so svojou
zlobou a do svojej smrti nebol ochotný zápasi. Úplne sa oddal
seba¾útosti a nevedel, e nám vetkým poznaèil ivoty, aj ivoty
naich detí. Od svojich 37 rokoch nevedel o nás niè, kto je vydatý,
akú má kolu, poznal nás len keï nieèo potreboval a my sme vdy
pomohli, aj domov dôchodcov, kde v pohodlí doil, vybavila jeho
manelka.
Je aké v jednom liste opísa ivot èloveka, ktorý aj napriek
tomu, e opustil es detí len preto, aby si fúkal svoje ubolené sebavedomie, je ten, ktorý pri rodinných stretnutiach chýba.
Dnes mám dospelé deti a èasto by som ho potrebovala, jeho úsmev,
ochotu vypoèu a poradi, jeho alkoholicko  filozofické meditácie
o ivote mi po celý môj ivot pomáhajú vstáva po kadej facke od
ivota a ¾udí.
Dnes viem, e keby bol do svojho ivota zaradil pokoru a nauèil
sa i s Bohom, èo on v dui mal, ale alkohol mu to vzal spolu s láskou a pocitom zodpovednosti, mohol ete dnes by so svojou rodinou.
Viem pochopi bezdomovca  príivníka, e sa dostal na dno, nie
je to také aké, no mono by bolo dobré da si otázku: Preèo som
takto zlyhal? NIE JE TO PRETO, E SOM ZABUDOL NA OSTATNÝCH?
Veï na svet sme neprili pre seba, ale preto, aby sme slúili iným.
Viem pochopi manelky, manelov, deti a príbuzných bezdomovcov  príivníkov. Aj oni sa pýtajú PREÈO? Dlho sa hanbia,
obviòujú, a na koniec to vzdajú. Je aké pomáha tomu, kto Vau

pomoc odmieta a pohàda òou.
Kadá strana má svoju pravdu a svoj pocit krivdy a preto je
aké súdi kto? Komu? Èo? Urobil a ublíil.
Kadý dospelý èlovek by si mal by vedomý, e keï na svet
privedie diea, je jeho povinnosou stá pri òom a do jeho samostatnosti. Zodpovednos za výchovu detí majú obaja rodièia!
Vlk a vlèica opustia mláïa, a keï je schopné lovu a samostatného ivota a tak je to u vetkých druhov zvierat okrem kukuèky.
A èo èlovek  bezdomovec, kde je jeho zvierací pud, keï mu zlyhali
¾udské vlastnosti? Kto na prvé miesto svojho ivota postaví JA
urobí neastným seba a svoje okolie.
Týmto listom nechcem nikoho obháji a nikoho vini, mono som
zo seba dostala jednu omrvinku toho, èo môe spôsobi ostatným
kadý z nás, ktorý myslí len na seba a nevie pochopi, e nikdy
v ivote nie je tak zle, aby nemohlo by ete horie. Veï po kadej
búrke slnko svieti. Chcem Vám poveda, e je ve¾a ¾udí, ktorí sú
ochotní Vám pomôc a nepohàdajú Vami, no sami zápasia
s nezamestnanosou a nízkymi mzdami a ich pocity sú príbuzné
s pocitom Ing. Apoleníka pred kúpou Váho èasopisu.
ivila som sa predajom stavebného poistenia, prela som ve¾a
domácností v meste aj na dedinách a poznám ekonomickú situáciu
v rodinách.
Èitate¾ka Viera

Odpoveï naej redakcie
Ïakujeme Vám za Vá list. V niektorých veciach sa nedá s Vami
nesúhlasi a niektoré môu by aj troku ináè. Vá krásny list by
nikdy nevznikol a nikto nikdy by si ho nepreèítal, keby Vá otec
nebol taký aký bol. Vá otec, z cnostného ivota sa vydal cestu proti
prúdu. Tá cesta bolela jeho a o to vás viac es detí a ich matku.
Vybral si cestu nie horúceho, ani vlaného, vybral si cestu studeného.
A verte cesta studeného je mrazivá a aká a mono e aia
ako cesta vlaných alebo horúcich. Myslite si pani Viera, e by ste
nám napísali list, aj s finanènou podporou na úèet (pani Viera nám
zakázala spomenú príspevok pre nae OZ, no nútený sme to
prezradi) keby Vá otec nebol taký studený?
Za jeho studenú lásku ste museli zaplati, chýbala Vám jeho prítomnos, jeho pohladenia, jeho rozprávanie. Jeho studená láska
alebo neláska Vás stála obetu, no Vaa obeta nebola zbytoèná
a márna. Keby Vá otec il pod¾a Vaich predstáv, monoe by ste
si ho neváili viac ako kusu ob¾úbeného nábytku.
Píete, e do svojej due nevpustil lásku od svojej rodiny. Mýlite sa
pani Viera, jeho láska mala inú farbu a chu. Jeho láska bola
mono neláskavá a krutá, bola to mono láska s tvárou netvora,
a nie anjela ako sme zvyknutí. Láska má ve¾a podôb a prejavov
a vetky sú krásne a dokonalé.
Píete, e Vá otec nemal pokoru, zodpovednos a nevedel i
s Bohom. Píete, e keby tieto vlastnosti mal, dodnes by il s Vami.
Milá pani, ïakujte Bohu, e nemáte pravdu. Vá otec mal to¾ko
pokory, zodpovednosti a lásky k Bohu, e dnes ho milujete tisíckrát
viac, ako keby il.
Ete dokáete tvrdi, e zlyhal? e zabudol na ostatných?
Monoe ste chceli len MA svojho otca. Je to ve¾a alebo málo?
Slovo MA nièí lásku, dnes to u viete.
Èlovek nemá iadnu povinnos, povinnos je vrahom lásky, dnes
to u tie viete.
¼udia sa èasto porovnávajú so zvieratami. Sú lepí, èi horí? Vá
otec nebol zviera, bol èlovek. Bol èlovek, ktorý nauèil milova minimálne jednu dcéru ozajstnou láskou a trvalo jej dlho, kým to
pochopila.
Svojim ivotným príbehom, v ktorom obetoval seba aj svoju rodinu pomohol nájs seba desiatkam èitate¾ov tohoto èasopisu, ktorí
mono preili podobnú skúsenos. Èi aj jeho ivot nemal zmysel?
Preto Vám ïakujeme pani Viera aj za Vau obe, ktorú ste museli
podstúpi pre dobro vetkých.

Priestor pre ivot.

S pozdravom redakcia èasopisu
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Vaa listáreò - pokraèovanie

Ahojte vetci ¾udia,
u dlhí èas, ale ve¾mi intenzívne, asi mesiac sa, ve¾mi zaujímam
o ¾udí. Jednoducho ma zaujímajú ¾udia. Nielen ¾udia, ale vetko okolo
nás, èi u hmotné alebo nehmotné. Napríklad som priiel na jednu vec,
e nie som beloch, nie som Slovák, nie som katolík, nie som znamenie
Lev, nie som popradèan, nie som vzdelaný, nie som Peter, som
jednoducho èlovek ........... a tak, ako som ja sám pre seba len ten
najobyèajnejí èlovek, tak sa snaím bra vetkých ¾udí na celom svete.
Odkedy sa takto dívam na svet je to úasné, nádherné a krásne, vetci
¾udia sú pre mòa dobrí, len niektorí sú zablokovaní a tú svoju dávku
dobroty nikomu neprejavia za celý ivot. Tí ¾udia sa nám javia zlí, ale
oni nevedia ako majú dáva najavo lásku a to vetko zakrývajú
nenávisou ...
Vèera mi môj dobrý kamo priniesol výtlaèok Váho druhého èísla,
nevedel som, e nieèo také existuje. Bezdomovcov a sociálne slabích
¾udí som bral stále ani nie so súcitom, skôr so spolupatriènosou. Neviem
èo, ale stále ma nieèo k nim priahuje, prièom mám slunú prácu, aj
zázemie... Keï som zaèal èíta, tak mi celý èas tiekol z oèí potok såz.
Neboli to slzy smútku, ale radosti a astia, e sú neïaleko ¾udia, ktorí
majú totoné názory s mojimi. V kadom riadku som naiel sám seba.
Je to krásny pocit a ve¾mi rád pomáham ¾uïom. Cez toho kamoa, èo

Informácia o Vaich
finanèných príspevkoch
Ak sme doteraz ponúkali distribuova
èasopis aj nebezdomovcom, tak sa budeme
snai v budúcnosti, aby ponúkali ná èasopis
bezdomovci alebo sociálne odkázaní obèania.
Mnoho ¾udí sa pýta, kde idú peniaze za ná
èasopis. Túto rubriku budeme otvára v kadom
èasopise Priestor pre ivot. Zároveò prosíme
¾udí, ktorí prispejú na nau organizáciu, aby vá
príspevok nebol väèí ako 10 korún.
Ak nám chce niekto prispie, polite príspevok na ná úèet. (èíslo úètu: 5261664/5200).
Mnostvo èasopisov sme darovali v jednotlivých mestách bezdomovcom, aby si takto
finanène pomohli. No nemôeme zaruèi zodpovednos za týchto ¾udí, akým spôsobom
ponúkajú ná èasopis.

Choroba ako cesta
k zdokonaleniu ducha
Nae telo sa skladá zo tyroch ivlov a pod¾a toho, aký ivel prevláda, máme povahu buï: cholerickú, prevláda ivel ohòa, sangvinickú, prevláda povaha
zo
ivlu
vzduného,
melancholickú so ivlom
vody
a
flegmatická
obsahuje zemský ivel.
Pod¾a sily a chvenia
zmieneného ivlu sa prejavuje v rôznych vlastnostiach sila a expanzia fluidického kolísania. Kadý
z týchto tyroch, povahu
èloveka urèujúcich ivlov,
má po aktívnej stránke
vetky dobré vlastnosti
a po pasívnej stránke
vetky opaèné, teda negatívne vlastnosti.
Cholerik: aktívna polarita: aktívnos, horlivos, nadenie, odvaha, rozhodnos, sila
tvorivosti, smelos, snaivos, atï.

mi predal výtlaèok sa nejako s Vami spojím a pokúsim sa prispie svojou trokou do celosvetovej nádoby zvanej DOBRO/LÁSKA.
Ahojte a ïakujem Vám za vetko, ani neviete ako ste ma poteili
Peter z Popradu
Váená redakcia,
Predovetkým Vám elám ve¾a zdravia astia a lásky. Doposia¾
som nereagovala na iadny èasopis, ale u Váho to nejde. Ve¾mi
Vám zaò ïakujem, vloili ste doò jednak skutoènosti, ktoré si
èlovek celkom neuvedomí (len nejasne tuí, e sú) a ïalej obsahuje úasné postrehy a mylienky, bez ktorých je ivot ivorenie. Vá
èasopis ma nesmierne obohatil. V súvislosti s ním sa mi stala
zvlátna vec. U nás v iline, na Národnej ulici, ponúkal Vá èasopis
nevtieraným spôsobom pán. Èasopis som u poznala a rada som
si ho kúpila znovu a bola som na ceste domov a peòaenka mi
zívala prázdnotou. Pán mi povedal, e nevadí, e nemám peniaze
a dá mi ho zdarma. Poïakovalo som mu a s¾úbila, e budúci
èasopis si kúpim za cenu dvoch. Rozlúèili sme sa a po pár metroch
sa mi do oèí natisli slzy (Vám nemusím vysvet¾ova preèo).
Staòa
Ïakujeme Peter a Staòa, sme radi e ste.

Finanèné zdroje získané z predaja èasopisov
je rozdelený: 50 % je príspevok pre bezdomovca,
ktorý ho ponúka, 30% ide na tlaè a prípravu
èasopisu a 20 % príspevkov pouívame na
vybudovanie vo verejnom kempe: elektrický
bojler so sprchou, stan pre náhodne ubytovaných, pluh na malotraktor, semená zeleniny
a èas hardverového vybavenia na prípravu
èasopisu. Pri predaji 50 èasopisov získa bezdomovec 250 Sk, èo mu uhradí ivotné náklady
ako aj cestovné do rôznych miest Slovenska.
Nali sa obetavci, ktorí kopírovaním rozmnoujú ná èasopis a predávajú ho v rôznych
mestách Slovenska. Robia to na vlastnú zodpovednos, bez náho vedomia. Nai distribútori majú visaèku Obèianského zdruenia
s peèiatkou. Ak chcete podpori nau organizáciu, prispievajte distribútorom náho OZ a tak
budete vedie, kde vae peniaze skutoène idú.
V negatívnej polarite sú to: hádavos,
nemiernos, podrádenos, pud vetko
znièi, vánivos, iarlivos, ravos atï.
Sangvinik: pozitívna: bdelos, bezstarostnos, dobrosrdeènos, dôverèivos, jasnos, ¾ahkos,
nezávislos, obratnos, optimizmus, usilovnos, prenikavos, rados, usmievavos atï.
Negatívna stránka: klebetnos, prefíkanos, nedostatok vytrvalosti, nepoctivos, ohováranie, táravos,
premenlivos, urálivos,
atï.
Melancholik:
pozitívna:
dôverèivos, horúèkovitos,
chápavos, k¾ud, milosrdenstvo, oddanos, odpustenie, poddajnos, skromnos, súcit, úcta,
vános, vrúcnos, zahåbanos, meditatívnos, zvnútornenie atï.
V negatívnej: lenivos, ¾ahostajnos,
nepoddajnos, nesmelos, nedotknutos,

Redakcia PP

Visaèka je farebná, je na nej peèiatka
Obèianskeho zdruenia Proces3 s podpisom
tatutárneho zástupcu.
Èasopis sa nikdy neponúka kopírovaný,
vdy sa ponúka v originálnej forme na dvoch
A3.
Ïakujeme za pochopenie.
Obèianske zdruenie Proces3
sk¾úèenos, atï.
Flegmatik: dobré vlastnosti: cie¾avedomos, dochví¾nos, dôkladnos, dôslednos,
neomylnos, obozretnos, odolnos, zodpovednos, opatrnos, pevnos rezervovanos, sústredenos, spo¾ahlivos, triezvos, svedomitos, úctivos, vános, vecnos, vytrvalos, atï.
Negatívne vlastnosti: fádnos, povrchnos,
lenivos, ¾ahostajnos, tichos, nedochví¾nos, nesvedomitos, plachos, pohàdavos, akopádnos, atï.
Telo je zrkadlom due. Nae vlastnosti
sa odráajú v iarení aury, záleí teda na
polarite, t. j. na elektrickom a magnetickom fluide. Preto sme tu na Zemi, aby sme
zdokonalili svojho ducha. Aby sme pretvorili svoje negatívne vlastnosti na pozitívne.
Choroba alebo iné neastie vrátane úrazov a autohavárií je naa cesta k zdokonaleniu ducha. Vdy sme tu len prechodne, len preto, aby sme dosiahli
dokonalos a navdy ili bez tela v Univerze, kde tie treba dodriava univerzálne zákony a tu na Zemi sa na to
pripravujeme.
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Obyvatelia kempu pri sadení po¾nohospodárskych plodín

Obyvatelia kempu pri èistení starých tehál

Táto tabu¾a vás víta pri vstupe do Verejného kempu

V tejto chatke na území Verejného kempu ije pár obyvate¾ov

Oznamy
 Kto bude chcie posla minulé
èíslo Priestor pre ivot, polite nám
obálku so známkou a pár drobných
a radi vám ho poleme a domov.

 H¾adáme spojencov, ktorých zaujali nae mylienky a názory.
 Stále h¾adáme spolupracovníkov
a dopisovate¾ov. Polite nám svoje
námety a postrehy.
 Ïakujeme vetkým, ktorí nám

Úvahy h¾adania pravdy jedného bezdomovca z Verejného kempu
Ave Caesar: Mori turi te salutant, znìlo
z úst gladiátorù. Èili: Jdoucí na smrt tì
zdraví Césare. I dnes je to skutkem. Tenkrát
to bylo v arénách pro zábavu plebs, nebo
to byli lidé normální jako jsme my,
jednoduchí vrstva obyvatel velkého Øíma
a dnes to jsou ulice, lidí bez domova, kteøí
jdou na smrt umrznutím, hladem a bídou,
danou mocí jiných. Jeli pravdou, e vemohoucí Bùh je tvùrcem dìní na zemi
a celého vesmíru, nastává problém, kde
pravdu hledat. Rozum velí zamylení nad

kadou otázkou a odpovìdí, ponìvad
pravda je nìkde mimo dìní skuteènosti,
bez pøíkras vyprávìní o ivotì a spáse lidstva, kdy nìkteøí lidi mající moc danou
lidem rozhodují o budoucnosti ivota na
zemi. A pøes tuto skuteènost, zemì dech
nezastavuje a toèí se stále, ale to neznamená, e ivot na ní má být nùzný, plný
zabíjení lidí bez pøíèiny. Zlo je nekalá vlastnost moci a neustále zneuívána pro blaho
jedincù neuvìdomujících si bídu kolem
sebe, s kterou se dennì potkávají vude,

Proces3 pripravuje pre mladých a pocestných
Jedným z cie¾ov je poskytnú ¾uïom cez letné mesiace
monos stanovania vo Verejnom kempe. Na uvítacej tabuli
je heslo: Kadý, kto prichádza v dobrom, je vítaný. Pozemok
je roz¾ahlý, zmestí sa tam ve¾a ¾udí. Sieou verejných kempov
po celom Slovensku, by mohli by uspokojené potreby ¾udí,

akoko¾vek pomohli.
 Ïakujeme za pomoc materiálnu
a hlavne morálnu.
 Ná èasopis si môete preèíta aj
na webovej stránke.
kde se hnou, ale hnutí mysli pro smysl
zlepení ití lidí je jim cizí. Moudro lidí
u moci je marnost hledáním pochopením
jiných, neb to moudro jim schází tak, jako
lidem bez domova a práce radost z daného ivota. Pravda, e Bùh tvoøící jistì vìdìl
o vem dìní na zemi, nebo on vemohoucí, vevìdoucí dobøe vìdìl co èiní
a proè? Otázka a odpovìï se nedostavuje,
protoe je nìkde bokem kruhu v uzavøeném prostoru vìdìní skuteènosti, dané
skuteèností proíváním ivota. A tak pouze
zùstává pouhé hledání k pravdivému
kolobìhu ití.

ktorí sú naklonený ivotu bliie k prírode. V letných mesiacoch radi privítame mladých aj starých a môu prenocova
v stane. Radi by sme zorganizovali letné stretnutia alebo
posedenia s prizvanými hosami. Oslovujeme populárnych
spevákov a iné osobnosti na ete neurèené termíny. Termíny
s pripravovanými hosami urèíme v budúcich èíslach
Priestoru pre ivot..
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