proces3.webpark.sk

7
Časopis

Ročník I

Číslo 7

Cena zdarma

Cena časopisu Priestor pre život je zdarma. No budeme radi, ke vydávanie
časopisu podporíte sumou 10 Sk. Touto sumou podporíte nie len vydanie alšieho
čísla, ale aj organizáciu, ktorá ho vydáva. Preto Vám za pochopenie akujeme.
Milí čitatelia,
Mnohí z Vás nám skryto fandia.
Nenápadne nás pozorujete. Možno
dúfate tak ako my, ako tento bláznivý
experiment, okolo ktorého sa točí náš
časopis, dopadne. Vydali sme sedem
čísel časopisu, ktorý je trochu
netradičný a je celkom možné, že naše
plány a bláznivé ilúzie jednoducho
skončia. Môže sa to stať z moci úradnej a môže sa stať, že nám "vyhorí
palivo", ktoré nám dodávate práve Vy,
milí čitatelia, ktorí ste tiež trochu
blázniví a hlavne tichí a
nenápadní. Zatiaľ máme
dostatok vášho "paliva"
a neurazte sa, že Vás
budeme nazývať Tichými
bláznami. Vidia Vás na
námestiach a mestách naši
distribútori, je Vás veľa,
ktorí očakávajú náš časopis
bez slov a pochvál, bez
poznámok. Naši distribútori Vás vidia a cítia, len
zaslzené oči často prezradia, že STE. Sú medzi
Vami obetaví tichí blázni,
ktorý si časopis zoberú
5-krát, to isté číslo. Aj keď
Vás nevidíme, cítime Vás
stále viac. To vaše palivo
v podobe tichosti a nenápadnosti má takú silu, že
"vyženie" našich distribútorov po Slovensku. Má takú
silu, že mnohí si náš časopis zbierajú od prvého čísla. Vaše palivo nás
núti s radosťou a napriek všetkej
nepriazni kráčať ďalej, aj napriek
našim
častým
pochybnostiam
o zmysle a užitočnosti našej práce.
Možno preto aj Vy ste tvorcovia
nášho časopisu, možno, že sa aj Vaše
skryté túžby a sny o Láske objavujú v
našom časopise.
Medzi našimi distribútormi sú
rôzny ľudia, dobrí aj zlí, mnohí z nich
čo to prežili. Či už väzenia, psychiatrie, protialkoholické liečebne a iné

"zrútenia". Ani oni Vás nechcú prezradiť, že STE, mlčia o Vás Tichý blázni.
Prezradí ich len odhodlanie, že sa
vydávajú do rôznych kútov Slovenska
ponúkať náš časopis. Čakajú na Vás,
Tichí blázni so slzou v kútiku oka. Za
živého Boha neprezradia, že to robia
hlavne z tohto dôvodu, vymyslia si
množstvo iných "rozumných" zdôvodnení. Utajujú Vás, len radosť, výkrik
duše, prezradí na nich, že si spomenuli
na jedného z Vás Tichí blázni.
Viete vôbec Tichí blázni čo spô-

ktorých sú plné námestia, by bolo
najväčším nepochopením života.
Veď práve Vaša tvrdošijná slepota,
vytvorí vašu túžbu vidieť. A Vaša
tvrdošijná hluchota otvorí vaše uši.
Možno, že si poviete: "Poďakovali
sme si všetci, a čo s tým?" Čo tak si
priznať, že svet je dokonalý taký aký
je? Neradi to pripúšťame, radi kritizujeme a navrhujeme zlepšenia, poúčame. /aj my to robíme, poz. red. PPŽ/
Napriek všetkej rozporuplnosti v
našom živote možno keby sme prijali
svet a život taký aký je, v
dobrom aj zlom, stane sa zázrak.
Bude ozaj lepším.

Oznam

sobí jedna nenápadná slzička vo
vašom oku? Vaša jedna slzička dá
našim distribútorom silu prekonať
stovky odmietnutí a často aj urážok
od slepých a hluchých, ktorými sa
hemžia naše námestia.
Preto ďakujeme Vám Tichí blázni
za Vašu skrytú Lásku, ktorí si
časopis "kúpia" aj 5 - krát a tvárite
sa tak strašne nezaujate. Ďakujeme
Vám naši distribútori, ktorí by tiež
najradšej niekedy "zutekali" z
našich námestí a všetko mali bez
pričinenia ako mnohí iní.
A nepoďakovať Vám slepí a hluchí

Náš časopis nepíše o ničom
novom. Objavujeme len dáv- no
objavené, poznávame len dávno
poznané. Ani si netrúfame
objaviť niečo nové a neopakovateľné či jedinečné. Náš
časopis píše stále o tom istom,
v našich témach sa neustále
opakujeme, čo je aj tak chronicky známe. Mnohí ľudia sú
často posadnutí niečím novým,
majú to aj z reklám, keď si
kupujú nové auto, či nejakú vec,
ktorá je v tej chvíli jedinečná.
Chvíľu sa tešia z tej jedinečnosti, kým znovu nepočujú o aute a veci, ktoré sú zasa niečím výnimočné.
Znovu venujú čas a úsilie, aby to
dosiahli a vlastnili zase niečo
jedinečné. A znovu ich vysnívaná
jedinečná vec, spľasne ako mydlová
bublina.
Všetci sa ženú vpred a my
s Priestorom pre život, zasa
dozadu. Asi sme spiatočníci alebo
brzdíme všeobecný trend? Naše
teórie o vrátení sa samému k sebe nie
sú v dnešnom svete populárne a predsa sa budeme aj naďalej pokúšať
pripomínať, že všetko tu už bolo.
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Rozhovor s bezdomovcom z Verejného kempu
Volá sa Jozef a je z Prešova. Otec mu zomrel a zanechal dlhy, za ktoré
exekútor zhabal rodičovský dom.
Otázka: Povedz nám niečo o svojom detstve?
Môj otec bol krajský prokurátor v
Košiciach, jeho postavenie nám zaručovalo, že
sme boli vážená rodina aj dobre finančne
zabezpečená. Cestoval po rôznych stážach
a väčšinou nás s dvoma bratmi vychovávala
mama.
Otázka: Ako to bolo ďalej?
Po páde komunistov odišiel otec z
prokuratúry a išiel pracovať ako likvidátor
Štátneho majetku na východnom
Slovensku. V tom období si požičal od
jedného človeka peniaze. Čo ho motivovalo k tejto "osudovej" pôžičke ťažko povedať, bližšie podrobnosti nepoznám. Otec
sa mi o svojich záležitostiach nezdôveroval. Nebola to až taká veľká suma,
jednalo sa o 130.000 Sk. Dohoda bola
taká, že zo 130 - tisícového dlhu úroky
narástli na sumu jeden a pol milióna. Moja
mama sa utrápila a aj následkom týchto
udalostí v roku 1998 zomrela. Otec
smrťou matky úplne "kapituloval", veľmi
pil a stále narastajúci dlh flegmaticky
prehliadal. Otec sa po roku, od smrti mojej
mamy "upil k smrti", zomrel na cirhózu
pečene.
/pri spomínaní a vysvetľovaní sa mu tlačia
slzy do očí/
Otázka: Bol si krátko ženatý, povedz ako to
bolo?
V roku l990 som sa oženil, býval som
so svokrovcami na dedine. Žil som tam asi
rok a celkom sa mi to zapáčilo. Pomáhal
som im pri všetkých prácach a so
svokrovcami som si rozumel. Nakoniec sa
mi manželk priznala , že ma podvádza. Podal
som žiadosť o rozvod a vrátil som sa k svojim
rodičom. Od tej doby som nemal žiadny vzťah
ani známosť s inou ženou.

Otázka: Ako to bolo s exekúciou rodičovského
domu?
Po smrti otca sme s bratom, ktorý bol slobodný, vedeli, že dlhy otca obetujú náš dom.
Po niekoľko násobnom odvolávaní sa z jeden
a pol milióna skresalo na 700-tisíc, vraj za

Otázka: Ako to bolo s tou garzónkou?
Garsónka bola napísaná na môjho
staršieho brata. Necelý rok sme tam bývali, až
sa raz vrátim domov a nájdem svoje veci v
taškách pred garzónkou. Skúšam kľúč, nedá sa
otvoriť. Zazvoním susedovi či nevidel môjho
brata. Sused mi povedal, že brat garzónku
predal za 250 - tisíc. Brat zmizol do Čiech a ja
som ostal aj s dvoma taškami na ulici.
Otázka: Čo bolo potom?
Brat odišiel do Čiech na roboty, no
čoskoro sa vrátil. Zasa sme boli spolu, aj keď
sme sa nenávideli, boli sme nútení obývať
spoločne azylový dom Archa v Prešove.
Otázka: Tvoj brat má problémy s gemblerstvom, /patologickým hráčstvom / a
ty zasa s alkoholom. Vypadá to tak, že
nasledujete príklad svojho otca?
Vypadá to tak. Možno, že nám treba
prekonať rodinný osud či rodinnú karmu.
Len nájsť vôľu a odhodlanie. Možno, že
sa mi to podarí.
Otázka: Čo ešte očakávaš od života,
nemáš ešte ani štyridsať rokov?
Rád by som mal ešte nejakú známosť, možno by som chcel takú ženu ako
bola moja mama. Jej smrťou sa na mňa
všetko zosypalo. Ináč nemám veľké
očakávania.
Čo na záver pripomenúť? Jozef žil vo
váženej právnickej rodine. Jeho otcovi
posledné roky "vyhorelo palivo" alebo
"vyhorela" jeho osobnosť bývalého
krajského prokurátora. Čo ho k tomu
motivovalo, čo bolo pred tým, čo bolo za
tým, ťažko súdiť. Jedno je isté, že slávu
a moc často nahrádza iný extrém, úplný
pád. Je to aj momentom pre všetkých, čo
sú hore, že jedného dňa môžu byť aj
dole. Aj náš Jozef má tendenciu utápať
svoje trápenie v alkohole.

úžerské úroky. No aj tak, 130-tisícový otcov
dlh nás stál dom, ktorý mal hodnotu minimálne 2,5 milióna. Exekútor sa nad nami s
bratom "zmiloval" a kúpil nám garzónku.

Či sa mu podarí prekonať svoju rodinnú traumu a nájsť seba, záleží hlavne na ňom.
A my ostatní, mu v tom môžeme pomôcť,
aspoň dobrou myšlienkou či dobrým prianím.

Fotogaléria
Práca pri čistení okolia.
Obyvatelia musia odpracova v kempe min. 36
hodín v prospech ostatných obyvate ov.

Obyvate kempu pri stavaní chlieva pre
hospodárske zvieratá.

Poh ad na postavené oteplené chatky a
hospodárske zariadenie postavené aj s vašou
podporou.
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Chvenie a vibrácie
Mnohí cítia, že existujú vonkajšie aj vnútorné
okolnosti, ktoré nás poháňajú a ovplyvňujú.
Tieto okolnosti, či pocity sú chvením či vibráciou, ktorú je ažko vedecky vyjadri a potvrdi .
Je známe, že každá planéta v slnečnej sústave
má pôsobenie na činnos a myslenie udí.
Astrológovia vedia, že napríklad Slnko pôsobí na
našu fyzickú aj duševnú aktivitu. Mesiac pôsobí
na naše senzitívne schopnosti. Mars vzbudzuje
bojovnos a vzdor a tak by sme mohli pokračova . To sú len planéty našej slnečnej sústavy, no
pôsobí na nás celý vesmír. Galaktické slnko
pôsobí na nás nevidite nou a nemerate nou
energiou. Vesmírom prúdi na nás čosi nevidite né, ovplyvňuje konanie každého človeka aj
všetkého živého aj neživého na Zemi. To čosi, sa
prejavuje aj v našom nepokoji, strachu, neistote.
To čosi, môžeme nazvať
chvením či vibráciou, má zvláštnu moc na ľudí. To čosi, dokáže
urobiť z nenásytných ľudí, ešte
viac nenásytnejších. Z ľudí biednych, ešte biednejších. Z ľudí
prázdnych, ešte prázdnejších a z
pokorných, ešte pokornejších.
Všetky tieto pocity majú v
konečnom dôsledku pozitívny
výsledok i keď proces - dej
môžeme vnímať ako hrozivý.
Môžeme to vnímať ako zmätok,
nepokoj, strach, nenávisť a pod.
Ktosi a čosi nás posúva do
vyššieho chvenia či vibrácií. To
čosi, môžeme nazvať aj fotónový
pás, ktorý sa na nás rúti z galaktického slnka, môžeme to nazvať
aj fotónové prúdenie častíc
neznámeho pôvodu. To čosi,
vníma fauna aj flóra, vníma to
naša planéta Zem, zvýšenou
aktivitou prírodných katastrôf,
anomálií počasia a pod. To čosi,
dokáže pomýliť technické zariadenia vybudované človekom, ako
výpadky energetických systémov,
/príklad výpadku elektriny v New
Yorku, Taliansku a inde/. Niekto

by to najradšej zvalil na teroristickú sieť, no čo keď, aj tu pôsobí
to, čosi? Niekto sa možno snaží
tvrdiť, že nič sa nemení, všetko je
po starom. To tvrdia tí, čo boli
a sú ešte necitlivejší, oni si nepriznajú, že sú ešte chamtivejší,
bezohľadnejší a arogantnejší.
Neuveriteľnou rýchlosťou sa na
nás čosi ženie, ženie nás to do
obdobia zmätku, chaosu, nepokoja a neistoty. Táto doba bola
prorokovaná mnohými prorokmi dávnej doby. To čosi, vytvorí
medzi ľuďmi ešte väčšie bariéry a rozdiely, nie len ekonomické, ale aj duchovné.
- Budeme počuť o ľuďoch, ktorí
sa budú obklopovať neuveriteľným bohatstvom a budú ho za
každú cenu, chcieť ochrániť.
Zaplatia profesionálne armády
a armády politikov, ktorí im to
musia zabezpečiť.
- Budeme počuť o neustálom
hľadaní nových a nových nepriateľov demokracie a terajšieho
svetového poriadku.
- Budeme aj naďalej počuť o
nových a neočakávaných kolap-

soch, haváriách, katastrofách v
oblastiach, o ktorých sme ešte
nepočuli.
- Budeme počuť o tuneloch
a bunkroch v Švajčiarských
Alpách, kde by mala prežiť
smotánka sveta, aby sa uchránila
pred chaosom, ktorý vedome či
nevedome spôsobila. Naivne si
myslia, že sa schovajú pred
čímsi, čo sami nevedia definovať.
Ak by aj prežili v dobre
zásobených bunkroch, v hĺbke
hôr, môže sa stať, že budú závidieť mŕtvym. Stane sa tak vtedy,
keď opustia svoje skrýše a uvidia
dielo, ktoré spôsobili.
Preto nezáviďme týmto "živým", už teraz sú mŕtvy.
- Budeme počuť o ľuďoch, ktorí
sa za každú cenu budú chcieť
zaradiť a slúžiť živým mŕtvolám.
- Budeme počuť o ľuďoch, ktorí
by najradšej zutekali na koniec
sveta pred chaosom, ktorí príde
a vlastne už je tu.
- Budeme počuť o ľuďoch
a skupinách, ktorí sa budú izolovať od vonkajšieho diania. Budú
sa tváriť, že sa ich to netýka, no
nikto neujde pred svojím svedomím a sebou samým.
Všetky tieto proroctvá sa žiaľ
napĺňajú. No môže sa rovnako
stať, že z našej vôle nebudú. Tá
vôľa je v nás ľuďoch. Myslíš si,
že Ty to nemôžeš ovplyvniť?
Hovoríš si, čo ja zmôžem?
Hovoríš si, keby to robili iní, aj ja
sa pridám. Čo tak Ti pripomenúť,
že nikto to nezmení, len TY?
Tvoja vôľa hýbe vesmírom
a všetkým okolo teba. Ak Ťa
niečo trápi a bolí, vedz, že to
môžeš ovplyvniť. Z tvojej vôle sa
deje všetko, či nedeje.
Z Tvojej vôle sa deje všetko dobré
či zlé. Netreba pripomínať
bohatým a mocným, že vedú svet
do záhuby. To nie oni spôsobili,
to My väčšina, prímame ich vízie.
Oni sú často obeťou našej
nevedomosti a servilnosti.
Oni sú sluhami našej slepoty. Všetko, čo sa deje, či
nedeje, je z našej vôle.
Božia vôľa je našou vôľou.
Tak nám bolo dané.
Aká bude Tvoja vôľa?
No ak by sme si ľudia,
vybrali z vlastnej vôle,
chaos a zmätok, nemusíme
mať z tej doby strach. Aj
keď budeme mŕtvy, "živí"
nám budú závidieť. Lebo
mŕtvi sú všetci tí, čo sa boja
o svoj život. A tí, čo sa
dokážu obetovať, ostanú
živými, navždy.

Chvenie
Cítim to chvenie
Akoby srdce naberalo
Rýchlejší tep,
Pre myse nebadate né,
Pre srdce, dušu a telo
Chvenie cite né...
Aj stromy sa chvejú,
Aj rosa na pavučinke,
Vajíčko v objatí spermie,
Svit hviezd na hladine,
Ke odletia lastovičky
Už nepoču švitorenie.
Je ráno... alší deň...
Slnko sa ticho blíži
Nuž bledne Oriónu jas
Ale iba do alšej noci,
Tam kdesi vnútri
V malej - ve kej chyži,
Každý mi blížny...
V tom chvení, chvení
"ve ké" oči otvára
malý... udský strach,
vo vzduchu chveje sa
Čosi neznáme,
Tiché napätie nepoznané,
Kde sú lastovičky, kde?
Niet vody, dlho neprší
Všade je sucho... suchý
Vzduchom poletuje prach,
Vraj niektoré planéty
A hviezdy... sú v línii
Človek vo svetle-prítmí...
...prach ako v knihách
ktoré nikto neotvára
čítaním slová navetrá...
večná poézia Zeme,
Vody, Ohňa aj Vetra
Rovnou mierou vplýva
Tak na gramotného...
...ako na analfabeta...
Boh sa nahol a pošepol:
Láska stúpa Nahor...
Nenávis ahá nadol...
Jozef Škrabák-JOŠi
26082003
,ráno 05.00 doma
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Hlúpy Jano radí, ako zlepši svet, v ktorom žijeme

Hlúpy
Jano

ÚÚvvaahhyy hhllúúppeehhoo JJaannaa
V dnešných témach hlúpy Jano radí a zas poučuje ako zlepši svet, v
ktorom žijeme. Občas sa stáva, že aj najväčší hlupák sa tvári múdro.
A niekedy sa stáva aj opak, že múdri sa správajú ako najväčší hlupáci. Svet je plný protikladov a tieto rady a poúčania nemusíte bra
vôbec vážne. Sú to len úvahy hlúpeho Jana a od skutočnej pravdy sú
možno ve mi aleko.

1. Sme schopní vidie nevidite né?
Je všeobecne známe, že vidíme len určité spektrum farieb alebo svetla. Takisto je
známe, že počujeme len určitú frekvenciu zvuku. Počujeme a vidíme len malé
ohraničené spektrum. To čo je za tým a pred tým nevidíme a nepočujeme. Sú udia čo
počujú a vidia aj za spektrum bežného vnímania. Týchto udí často nazývame bláznami či nenormálnymi. Vskutku sú nenormálni, lebo vidia za hranicu normálnych.
Normálny sa snažia presvedči nenormálnych, že to čo vidia je len prelud a fantázia.
V podstate majú pravdu, vyjadrujú len to čo sami vidia. Navyše normálny sú v drvivej
väčšine proti nenormálnym a z toho vyplýva ich absolútna pravda a sú schopní pre
svoju pravdu aj zabíja . Vtip o dvoch mužoch, ktorí sa hádali o existencii Boha nám
môže niečo pripomenú .: Neveriaci hovorí: "Kým Boha neuvidím, dovtedy nebudem
veri že existuje!” Ten druhý mu na to hovorí: "Videl si pohlavné orgány mojej
ženy?" "Nevidel", znela odpove . "Vidíš a predsa ich má!" Odpovedá druhý.
Sú ľudia čo vidia za spektrum svetla, čiže
vidia a vnímajú iný rozmer. Stáva sa to
takmer každému človeku nie len v spánku
či polobdení alebo v akomsi tranze. Takýto
tranz zažívame aj vo chvíľach radosti
a šťastia. Keď sme v tomto tranze, či
"opití" šťastím, zdá sa nám, že pochmúrny
a opršaný deň ako krásny. A naopak, keď
sme nešťastní a naštvaní na celý svet, aj
ten najkrajší slnečný deň sa nám zdá
strašný a desivý. Sú ľudia čo sa nechtiac
dostanú do iného rozmeru, majú skrátka tú
danosť. Niektorí nechcú pripustiť, že vnímajú niečo spoza spektra normálneho videnia. Sami seba "kameňujú" a obviňujú, že
im šibe. Zo svojimi pocitmi sa nechcú
nikomu zdôveriť, považujú to za nenormálne a hlúpe. Niektorí z nich sa boja
týchto exkurzií do iného sveta /rozmeru/
alebo sa priam toho desia. Nedávno
odvysielala Slovenská televízia film o
dedinskom dievčati Bernadete z Lúrd,
ktorej sa zjavila krásna pani, ktorú opísala
ako Pannu Máriu. Vysoká duchovná bytosť,
ktorá sa jej zjavila bola bytosť z iného
rozmeru. Zjavila sa jej len preto, že sama
Bernadeta bola vysoká duchovná bytosť
a dokázala vnímať frekvenciu iným
nezachytiteľnú. Sama Bernadeta bola zdesená a udivená, že prečo jej, dedinskému
dievčaťu sa zjavila krásna pani a nie tým
zbožným sestrám a kňazom, ktorí celé
hodiny preklačali v modlitbách a prosbách
a svoju zbožnosť vykupovali odriekaním
a sebatríznením. Vypočúval ju "senát"
cirkevnej a svetskej moci a snažili sa ju
presvedčiť, že videla len prelud a fantáziu, ktorá je neskutočná. Bernadeta nezaprela svoje videnie za nič na svete, ak by
to urobila poprela by samú seba. Poprela
by silný duchovný zážitok, ktorý bol

ďaleko skutočnejší ako je fyzický svet...
Cirkevná a svetská vrchnosť jej v podstate
závidela jej videnie, nevedeli pochopiť, že
oni "vyvolení" nikdy nič podobného nevideli. Tento jav voláme duchovná závisť
a vďaka tejto závisti bolo v histórii veľa
ľudí ukameňovaných a ukrižovaných.
Duchovná závisť nie je len v spoločnosti,
inštitúciách, národoch ale aj v rodinách.
Jeden s partnerov vidí a cíti viac a ten
druhý a ten by ho za to najradšej ukameňoval. Preto tí, čo sa desia vnímania iného
rozmeru, utajujú to pred sebou a pred
druhými, nebojte sa vyjadriť samých seba.
Veď to čo vidíte a cítite môže byť ďaleko
skutočnejšie a pravdivejšie ako sa Vám na
prvý pohľad zdá. Verejne to vyjadrite,
nebojte sa, aj keď Vás drvivá väčšina
nepochopí.
Tým sa stávate aj Vy svedkovia pravdy
a tento pocit sa nedá zaplatiť ani oceniť.
Ďalším príkladom vnímania iného
rozmeru sa odohral na nádvorí Pražského
hradu len nedávno. Stalo sa to 6.septembra
tohto roku, keďsi na tomto nádvorí posadalo asi 60 ľudí a ticho meditovali.
Meditáciou alebo upokojením racionálneho
vnímania sa tiež môžeme dostať do stavu
videnia iného rozmeru. Od 12 do 15 hodiny
videlo týchto 60 ľudí desiatky žiariacich
lodí zvaných UFO. Náhodný okoloidúci,
ktorý by nebol naladený na ich "frekvenciu" by asi nič nevidel, len prázdne nebo.
Keby to bol aj človek, ktorý verí na UFO
a vnútorne sa neupokojí, nič by nevidel.
Keby to bol človek, ktorý je zvedavý
a CHCE vidieť UFO, tiež by nič nevidel,
lebo jeho chcenie by ho "vytrhlo" z pokoja,
ktorý je nutný pre vnímanie iných
rozmerov. V každom prípade, človek, ktorý
dokáže vnímať iný rozmer, či už Bernadeta

alebo 60 meditujúcich na Pražskom hrade,
je potrebné, aby to bol človek pokojný,
vnútorne čistý, neočakávajúci, nie zvedavý.
Toto tisícročie a najbližšie roky nám
mnohým dovolia nazrieť do iných svetov či
rozmerov. Dnes, aj v histórii bolo veľa ľudí
čo to dokážu. Možno, že sa stačí odpútať
od ideálov vyspelého kapitalizmu, ponúkaných a rútiacich sa na nás z každej
strany. Stačí sa odpútať a opustiť víziu
zlatého teľaťa, ktoré nevedome "zíra" na
svet. Vstupujeme do tisícročia najgeniálnejších objavov a možností, o ktorých sa
nám ani nesníva. Budú to objavy možností
nášho ducha. Ľudia prostí, tichí a skrytí
budú géniovia budúcej doby. Dnešné
uznávané autority sa stanú sudcami a
inkvizítormi nového sveta. Budú aj naďalej
popierať viditeľné a budú za každú cenu
chcieť zachovať terajší stav nevedomosti.
No proti tichej sile Lásky nič nezmôžu.
Proti novým a novým Bernadetám a pokojným pozoro- vateľom UFO, ich sila a agresia je bezmocná.
Pokojne sa dívajte ako sa ľudia ženú za
víziou zlatého teľaťa. Vedzte, že čím rýchlejšie sa ženú, tým rýchlejšie dobehnú k
samým sebe. No tí čo sa im otvárajú oči,
nájdite ochotu aj odvahu prehovoriť, keď
cítime, že niekto potrebuje našu radu či
povzbudenie. Spájajte sa ľudia, vystúpte z
tichosti svojich bytov, nadväzujte osobné
kontakty. Ochota sa povzbudzovať
a napomínať dá nám všetkým silu prekonať
dnešnú aj budúcu dobu. Doba polarít, dobra
a zla je v dnešnej dobe v silnom strete.
Staňme sa bežcami na dlhú trať a nečakajte,
že Vás budú chváliť a chápať. Odmenou
môže byť len nevďak a nepochopenie.
Môžeme žiť ako v rozprávke, každý deň
prežijeme jedno dejstvo rozprávky kedy
stretávame svojich priateľov a nepriateľov,
svojich drakov, svojich princov a princezné
a vždy pokračujeme v inom deji a inej
rozprávke a vždy začíname znovu a znovu.
Každá životná skúsenosť nás robí lepšími
a dokonalejšími. A nedajme sa zmiasť radami skeptikov, že všetko ide k horšiemu.
Všetko na svete sa zdokonaľuje a stúpa
nahor, aj Ty čo čítaš tieto riadky. Neveríš?
Len si spomeň, čo si vedel/a/ a cítil/a/
včera a čo cítiš a vidíš dnes. Neveríš? Aj
keď si myslíš, že si toho v živote veľa
pobabral /a/. Či aj preto dnes, nie si viac,
ako si bol/a/ včera?
Milujem Ťa človek, nie len preto, že si
lepším, len preto že SI.
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právkoví hrdinovia bez rozdielu
pleti musia spĺňať kritériá svalovej hmoty /vonkajšie pozlátko/
bez vlastnej morálnej hodnoty, tak
ako ich scenáristi a producenti,
ktorým ide len o biznis. Rusko,
ktoré bolo producentom krásnych
rozprávok dnes obdivuje americ-

ný svet múdrosti ľudského ducha.
Možno, že to ešte chvíľu potrvá,
ale tak sa stane. Tento proces nik
nezastaví. Stane sa tak vtedy, keď
sa nenásytní nasýtia zo svojej
nenásytnosti, keď sa bezduchosť
naplní duchovnosťou. Ak sa ozve
skeptik a povie: "Kedy sa tak
stane, o tisíc rokov?” Stane sa tak,
keď sa aj ty skeptik nasýtiš svojou
nenásytnosťou a bezduchosť
naplníš duchom.
Ja hlúpy Jano, ktorého stvorili generácie prostých ľudí tohto
národa, Vám hovorím:
"Nebojte sa o svoju budúcnosť,
Vaša najväčšia sila je skrytá vo
vašich slabostiach. To, že ste
tichí, trpezliví, pokorní a znášajúci je najväčšou devízou, ktorá sa
nedá zaplatiť ničím na svete. Ak
ste tichí môžete aj prehovoriť
a keď treba aj zakričať. Keď ste

kých svalovcov vyšľachtených na
stereoidoch a proteínoch. Celý
svet od Ruska, Afriky, Ázie hltá
holywoodsku kultúru. Kultúrna
propaganda vychováva ďalších
bezduchých. Na prvý pohľad to
tak vyzerá.
No verte, že bezduchá kultúra má
aj svoje pozitívum. Vychováva
ďalších, ktorí vnímajú, že proamerická a prozápadná kultúra je
často bezduchá a slepá. /Česť
výnimkám/.
Hlúpy Jano Vám všetkým
prezradí jedno tajomstvo, ktoré
vypadá na pohľad skryté a nenápadné. Slovania budú učiť západ-

trpezliví môžete sa aj poponáhľať. Keď ste pokorní nemusíte
byť servilní. Ak ste znášajúci, z
času na čas zhoďte svoje jarmo.
Nekonečná múdrosť skrytá v
našich rozprávkach, ktoré nám
boli vštepené do našich detských
sŕdc je devízou drahšou ako
anglická libra či americký dolár.
Pozorujme kultúru, ktorá nás
ovplyvňuje zo západu. Nemusíme
ju odsudzovať len pozorovať. Pri
tomto skrytom pozorovaní dospejeme ešte k väčšiemu presvedčeniu, že naša kultúra je iná.
Nehovorme si, že je lepšia, hovorme si, že je iná. Tým, že ju neod-

Hlúpy Jano
vysvet uje odkazy udových rozprávok

2.

Slovanské rozprávky majú v dnešnom svete hlboký
duchovný význam. Slovanské rozprávky o Šípovej
Ruženke, Siedmich trpaslíkoch, Snehulke či Popoluške
a iných sa dostali do vnímania aj západného sveta aj
v aka animovaným filmom Americkej či Japonskej produkcie. Slovanské rozprávky sa vyznačujú značnou
mierou odpúš ania, menšieho násilia značnej dávky fantázie a všeobecnej ve kosti ducha.
Mnohí sme si všimli určitých
rozdielov medzi rozprávkami
iných kultúr. Napríklad v orientálnych rozprávkach je silne zdôraznený prvok zmyselnosti, v keltských prvok sily a bojovnosti.
Indiánske rozprávky vyjadrujú
silnú spätosť s prírodou. Napríklad rozprávky H.K.Andersena
sú skôr rozprávky realistické bez
prvkov zázrakov a fantázie. V slovanských rozprávkach je veľký
priestor pre zázraky a neuveriteľné deje a súvislosti.
Napríklad rozprávka o Dlhom,
Širokom a Bystrozrakom môže
byť nie len rozprávkou ale aj
realitou.
Neveríte? Dlhý sinbolizuje rýchle
premiestňovanie, dnes sa to nazýva cestovanie časom a priestorom, astrálne premiestňovanie
a mnohými inými pomenovanými
termínmi. Myslíte si, že v dnešnej
a minulej dobe nežili a nežijú
ľudia, ktorí to dokážu? Široký
symbolizuje, že človek ako bytosť
je schopný do seba pojať kus vesmíru. Aj ľudské telo je malý vesmír a vzájomné prieniky rôznych
vesmírov sú schopné sami seba
absorbovať, tak ako teória čiernej
diery. Bystrozraký symbolizuje
videnie a vnímanie za hranice
normálneho videnia. Je mnoho
"bystrozrakých", ktorí sa pohybujú priamo medzi nami, pri
každom z nás. Tieto rozprávkové
teórie boli rozvinuté Einsteinom
a mnohými vedeckými autoritami, a predsa im väčšina z nás neverí. Keď nie ste schopní uveriť
hlúpemu Janovi, verte aspoň
vašim vedcom, ktorých tak uznávate.
Dnes západná a proamerická
kultúra rúti na nás množstvo
"rozprávok", ktoré okrem množstva svalovcov vyšľachtených v
holywoodských fitness, chrómovaných mečov a keltských
rohov nás zaplavuje primitívnym
násilím, krutosťou a bezbrehým
egoizmom. Holywoodsky roz-

sudzujeme stáva sa nám priateľom nie nepriateľom. Priateľom
je preto, že nám pomáha utvrdiť
sa vo vlastnej pravde, preto nie je
čo odsudzovať ani zatracovať."
Rozprávka o Šípovej Ruženke
nám tiež dáva múdry a poučný
odkaz. Zakliate kráľovstvo bolo
prorokované vešticami. Aj dnes
sme možno zakliati, ale nie prekliati. Silou čistej Lásky sa stáva
zázrak, jeden bosk princa zobudí
zakliate kráľovstvo a prebudí ho
zo zlého sna.
1. Kliatba: Kliatba sudičiek symbolizuje, že každá kliatba musí
byť zverejnená. /Aj kráľ a mnohí
iní vedeli o kliatbe/ Kliatba je sila
kolektívneho myslenia. Kliatba je
účinnou zbraňou pre nevedomých, hovoríme tomu duchovná nevedomosť. Len nevedomí,
duchovne prázdny sú nástrojmi aj
obeťami kliatby. Nevedomý kráľ
sám pomohol stvoriť dôsledky
kliatby a stalo sa to, čoho sa bál
a sám nechcel.
2. Zakliatie: Je údelom nevedomých. Duchovná nevedomosť
je skutočné zakliatie. Aj dnes sa
ľudstvo nachádza v tomto štádiu
vývoja. Sú jedinci, ktorí sa pohybujú v zakliatych kráľovstvách.
Oni sú povolaní prebudiť spiacich. Chce to od nich veľkú obeť
a čistú lásku.
Možno, že si to aj Ty, čo chápeš
význam tohto textu.
3. Prebudenie: Prebudenie je
skoková záležitosť, je to impulz,
ktorý sa lavínovite šíri, je to
davová psychóza, je to fenomén
stej opice. Možno stačí pár prebudených. Prebudenie symbolizuje
radosť k vráteniu sa k samému
sebe. Je to radosť z objavenia svojej hĺbky.
Je to veľký zázrak ukrytý v
každom z nás, stačí urobiť malý
krok. Nič na svete nie je
jednoduchšie ani geniálnejšie.
Z toho vyplýva, že sme ľudstvo v
etape zakliatia. To je ďaleko
radostnejšie konštatovanie ako
keby sme boli v etape kliatby.
Vývoj smeruje k prebudeniu a to
je veľmi radostné konštatovanie.
Čo ty nato prebudený a prebúdzajúci sa? Ideš zmeniť svet?
Každým svojím rozhodnutím,
každou minútou a dňom,
meníme svet aj seba. A nemusíš
ho meniť presvedčovaním seba
a druhých. Stačí keď dokážeš
BYŤ prebudeným a prebúdzajúcim sa. Tým zmeníš svet tak, že
sa nám s toho zatočí hlava
šťastím - všetkým, lebo všetci
jedno Sme .
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Dostali sme list od jedného
bezdomovca z Liptovských
Sliačov. Zložil pieseň, ktorá sa
spieva vo valčíkovom rytme. List aj valčíkový text uverejňujeme v plnom znení.

Listáreň
Vážení,

pred časopisom, ktorý ste sa rozhodli vydávať, treba
zložiť klobúk.
Zastávať sa tých sociálne najslabších a snažiť sa im pomôcť
je vskutku obdivuhodné.
Chcel by som aj ja, prispieť troškou do mlyna a preto Vám
posielam svoj text, smutnej, ale aktuálnej piesne.
Nech sa Vám darí, veď ide o správnu vec.
S pozdravom
Vít Frič, Liptovské Sliače

Nárek Bezdomovca

/valčík/

Žijem mimo domova, som veľký bedár,
ten plechový kontajner, to je môj obedár.
Zima je a hrozia mrazy, nákazy či choroby,
keby som mohol utiecť z tejto chudoby.
Lastovičky odlietajú, prečo na mňa nečakajú.
Aj keď nemám perute, na juh ma volajú.
Nemám auto, nemám byt, iba veľký hlad,
nieto sa kde opláchnuť, ani učesať.
Ľudia sa odvracajú, ani na mňa nepozrú,
moje šaty neprané im moc nevoňajú.
Lastovičky odlietajú, prečo na mňa nečakajú.
Aj keď nemám perute, na juh ma volajú.
Túlavam sa po meste už dlhé roky,
k popolniciam bohatých vedú moje kroky.

Čo bude s našim kempom?
Už sme informovali v druhom čísle PPŽ, že kemp sme vybudovali bez stavebného povolenia. Naše pokusy, ke sme ho
začali budova , pred viac ako rokom, vybavi stavebné povolenie stroskotali zamietavým stanoviskom mesta Martin.
Neostávalo nám nič iné, len postavi dočasné chatky bez základov bez stavebného povolenia. Kemp sa nachádza na
súkromnom pozemku, no tento argument je nedostatočný. V
týchto dňoch sme dostali ultimátum od mesta Martin, že ak
do dvoch mesiacov nepredložíme doklady, ktoré nám už raz
zamietli, tak mesto nariadi odstráni stavbu. Vypadá to tak,
že nám všetko ešte raz zamietnu a potom nám ho zbúrajú.
Veríme, že sa nám podarí oddiali búranie do konca zimy.
V dnešnej dobe múdre porekadlo Ži a nechaj žiť, zrejme nemá
veľkú váhu. Tobôž to platí u mesta Martin, ktoré sa hrdí symbolom Martina na bielom koni, ktorý rozsekáva svoj plášť mečom
a polovicu daruje žobrákovi. Symbol sv. Martina sa vyníma nad
mestským úradom. Je aj na hlavičkovom papieri ultimáta, ktorý
nám bol doručený. Je na hlavičkovom papieri rozhodnutia
o udelení pokuty vo výške 20.000 Slovenských korún, že sme
porušili stavebný zákon. Primátor mesta Martin zbiera podpisy
na kandidatúru prezidenta SR. V jednom televíznom šote vyjadril
svoj názor, že “Tábor pre bezdomovcov”, ako nazval náš Verejný
kemp dá zbúrať. Zrejme drží slovo, zatiaľ to vypadá, že sa mu to
podarí. Možno si chce vybudovať imidž rázneho a tvrdého nepriateľa bezdomovcov. Možno, že sa mu aj vďaka tomu podarí

Nádejou je sociálne, ktoré zháňam, ale márne,
nemám žiadne papiere, som celkom na dne.
Lastovičky odlietajú, prečo na mňa nečakajú.
Aj keď nemám perute, na juh ma volajú.
Sníva sa mi o dome, teplej posteli,
kam sa moje peniaze, kam sa podeli.
Pár mincí za kartóny, ešte menej za fľaše,
Moje srdce nešťastné usedavo plače.
Lastovičky odlietajú, prečo na mňa nečakajú.
Aj keď nemám perute, na juh ma volajú.
V.F.
Odpoveď našej redakcie:
Milý Vít,
Ďakujeme za Váš list, nestáva sa často, že by nám
ľudia z ulice písali listy a navyše svoje piesne. O to nás, Váš
list viac teší. Mnohí ľudia z ulice majú napriek svojmu
strastiplnému životu aj trochu hrdosti, možno aj skromnosti
a možno aj Vy patríte k nim. Na ulici sú rôzny ľudia, dobrí
aj zlí a jedným aj druhým sa snažíme aj keď skromne
pomôcť. Naše možnosti sú trochu obmedzené, no budeme
radi, keď strávite zimu u nás vo Verejnom kempe. Vedieť
prijať, je tiež dar. Veľa ľudí sa nám pred zimou snaží
pomôcť, niečo dať. Nazbierali sme staré válendy, matrace,
periny či prikrývky. Ozývajú sa nám ľudia z celého
Slovenska, ktorí nám chcú takto pomôcť. Jedna pani z
Prešova nám chcela darovať veľa nábytku a vecí, no žiaľ je
to veľmi ďaleko, aby sme to mohli previesť. Veľmi ďakujeme za ich ochotu a súcit. Chatky sú malé, no dobrých aj
zlých sa veľa zmestí, keď je dobrá vôľa.
Ešte raz ďakujeme za Váš list, mimochodom bez jednej
gramatickej chyby, môžete byť ešte osožný nám a možno aj

my Vám.
S pozdravom redakcia PPŽ.
zvíťaziť v prezidentských voľbách. Ktovie, v dnešnej absurdnej
dobe je všetko možné. Je to rázny a ambiciózny politik, keď bol
zvolený za viceprezidenta regionálneho zoskupenia rady Európy.
Mimochodom pán primátor Stanislav Bernát nie ste našim nepriateľom, možno, že len chcete riešiť veci ináč, po svojom,
razantne a nekompromisne. Náš časopis a búranie kempu Vám
možno pomôžu vo vašich ambíciách, stať sa prezidentom SR.
Veľa ľudí myslí a koná tak ako Vy, dá sa povedať, že väčšina
a keď táto väčšina pôjde voliť, môže sa reálne stať, že budete
prezidentom. Možno keď budete prezidentom si razantne
a nekompromisne poradíte aj s inými neduhmi spoločnosti, nie
len s bezomovcami. Tvrdíte, že vyžadujete tvrdé a direktívne
dodržovanie zákonov, preto nás prekvapilo, že bolo voči vám

Pokračovanie na druhej strane
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vznesené trestné oznámenie za
defraudáciu mestských financií. Veríme, že to nie je pravda a že sa s tohto obvinenia pred
orgánmi v trestnom konaní očistíte.
Na námestiach stretávajú naši distribútori ľudí, ktorí sú
skalopevne presvedčení, že sa im nemôže nič stať, že sa neocitnú v krízovej situácii, že nezlyhajú v plnení svojich povinností, že sa nemôžu stať bezdomovcami, obývať väzenské zariadenia, či akokoľvek padnúť. Ich pýcha a istota je tak silná, že to
zastavuje rozum. No realita odhaľuje, že mnohí, čo boli tiež
presvedčení a istí, obývajú miesto luxusných víl, iné zariadenia.
Pán primátor a iní, čo ste si istí, že sa Vám to nemôže stať,
prezradíme tajomstvo. Len tým ľuďom, sa to nemôže stať
a padnúť, čo si tým
nie sú istí. Veríte
tomu? Preto je lepšie nebyť si istý
a myslieť na to, že
akou mierou my
meriame aj nám
bude namerané. Ako
my pomáhame aj
nám bude pomáhané. Čo pre druhých urobíme či neurobíme, aj nám bude urobené, či neurobené.
Najhoršie je na tom, že často tieto postihnutia nemusia padnúť na
našu hlavu, ale na našich blízkych či milovaných, na ktorých
nám tak veľmi záleží. V našich domnelých istotách môžeme
objaviť najväčšie sklamania.
Je pravda, že sme porušili stavebný zákon a možno aj iné
zákony, ktoré Vy tak striktne dodržujete a strážite. Nech sa stane
Vaša vôľa a náš kemp bude zbúraný. Síce sme venovali mnoho
úsilia pozliepať dve chatky a senník, no naše úsilie je len lanská
tráva. Veríte, že bezdomovci si sami vyžobrali z príspevkov na
časopis tieto peniaze? Stálo ich to veľa úsilia, aj keď žobranie
neradi klasifikujeme ako prácu, no je to ťažká práca. Tieto peniaze im pomohli prežiť a navyše aj si čosi postavili. Veríte, že
naše riešenie podporilo tisíce ľudí z celého Slovenska? No
musíme Vám aj povedať, že veľa ľudí odmietlo náš časopis
a bola ich drvivá väčšina. Len nepatrná menšina "fandí" našemu
netypickému časopisu a samozrejme bláznivej myšlienke
Verejných kempov. Preto pán primátor, určite ste na strane
drvivej väčšiny a drvivej väčšine hovoríme aj vláda ľudu alebo
demokracia. Nebojíme sa priznať tento fakt, konajte v mene

pokračovanie zo strany 6
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väčšiny, je to Vaše právo aj povinnosť. Musíme sa aj priznať, že
sa našli ľudia, ktorý sú ochotní brániť náš kemp pred buldozérmi. Nevieme koľko ich je, no nad ich ochotou treba sňať klobúk.
Musíme sa aj tak ospravedlniť Vám milí prispievatelia a naši
čitatelia, že sme vyžobrali od Vás peniaze aj na výstavbu
Verejného kempu. Mnohí ste nás upodozrievali, že vyzbierané
peniaze sú obyčajným podvodom. Skutočne sme Vás podviedli v
tom, že aj keď nás právnici upozorňovali, že sme porušili všetky
možné zákony, verili sme, že sa to akosi obráti a súhlas od mesta
dostaneme.Verte, že nikto sa neobohatil na Vašich príspevkoch,
skôr naopak, niektorí dávali aj zo svojho mála. Často sa nám aj
stávalo a stále stáva, že veľa bezdomovcov nám "utieklo" aj s
vašimi príspevkami aj s časopismi. Neradi o tom hovoríme, no je
to fakt.
Aj za to sa Vám musíme ospravedlniť milí čitatelia a prispievatelia. Mnoho z tých čo "utieklo" nám narobili hanbu, ponúkali
časopis opití, boli drzí a pod. Aj za to sa na nás nehnevajte.
Koniec koncov náš bláznivý experiment môže skončiť, život
pôjde ďalej. Či budeme ďalej vydávať náš časopis, či náš kemp
zbúrajú, nevieme. Možno vznikne nový časopis a nový kemp,
ktovie. Čo bude ďalej je aj v rukách Vás, milí čitatelia. Všetci
rozhodujeme o sebe aj všetkých, lebo všetci sme jeden celok.
Napriek tomu urobíme jeden pokus, bude to anketa alebo petícia, sľubujeme, že Vaše mená nezverejníme. Ak nám pošlete podpísanú petíciu budeme veľmi radi a aj vďaka tomu náš kemp a
možno aj Váš, nezbúrajú. Pomôžete nám v tom? Dokážete obetovať čas podpisom petície? Ste ochotní nám to poslať na adresu
redakcie? Nájdu sa obetavci, ktorí vyzbierajú viac podpisov? Ak
vydáme ďalšie číslo časopisu PPŽ radi Vás o výsledkoch ankety
či petície poinformujeme. Možno, že to bude prekvapenie aj pre
Vás. Výsledky petície pošleme kompetentným, možnože sa umúdria, možnože sa im ozve svedomie, kto vie. Nejde ani o to že
"zachránime" náš kemp, v našom meste.
Možno na základe
Vašej petície vzniknú
útulky aj v iných
mestách Slovenska.
Môžeme
spoločne
pre budiť ľudskú
spolupatričnosť
a
súcit a to sú hodnoty,
ktoré sa nedajú oceniť
a zaplatiť.
Čo Vy na to ľudia?

Petícia

Petícia

Petícia

Petícia

Som čiastočne informovaný /á/ o projekte Verejných kempov resp. útulkov pre bezdomovcov, ktoré môžu pomôcť
riešiť ťažkú sociálnu situáciu mnohých ľudí. Myslím si, že podobné riešenia nie sú na prekážku iných riešení poskytovaných štátom, mestami či náboženskými inštitúciami. Uvedomujem si svoju zodpovednosť, že pomôcť dr uhým znamená
pomôcť aj sebe. Rozmáhajúca fyzická bieda je často aj našou duchovnou biedou. Často stačí viac ochoty ako potrebnosť finančných zdrojov. Aj množstvo zákonov, ktoré sú často nečitateľné a rozporuplnné, je často na prekážku
jednoduchých a efektívnych riešení.
Občianske združenie Proces-3 ktoré z riadilo prvý Verejný kemp síce porušilo platné zákony, no aj tak si myslím že
stačí viac ochoty kompetentných, aby sa tieto nedostatky prekonali a našlo kompromisné riešenie.
Petičný výbor: OZ Proces-3
3, Kratinova 11, 036 08 Martin 8. Tel.: 0903 033 677, 0908085758, e-m
mail: proces3@ post.sk
Dátum
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Táto tabu a vás víta pri vstupe do Verejného kempu

Planéty
Vraj dnes sú hviezdy
A niektoré planéty
V jednej línii..
Mars bojovník je
Najbližšie k Zemi.
Planéty a Hviezdy
V jednej línii..
Všetky ich ozvučuje
Božím tlkotom bije
Vesmírny zvon,
Má Nebeské Srdce.
V troskách končí
Každý osobný spor, boj
Aj boje všetkých "právd"
Tzv. logických uzáverov
A pozemských ideológií,
Pretože srdce a duša
Holubice bielej Duch
Sú . .za mrežami..
Notová stupnica

Pä čiar v línii,
Noty po nej skáču
V režime prísnom /!/
Vojenským pochodom,
Hrmiacim rockom,
Zvučí to ažkým kovom.
Prečo skladate
Noty a tóny uvrhol
Do hudby tak vážnej
Priam strašidelnej..
Doby ne útostnej..
Výsledkom sú trosky
V srdci, mysli a sluchu
Trosky adového súcitu..
Tak ahko, spevavo
Harmonicky a svižne
Bez notovej línie..
Znejú melódie vtákov
A osvieteného udu.
Všetky línie sú
Presne stanovené,
Vraj z logiky niet úniku !?

Takéto chtky pomáhajú bezdomovcom ži ako udia

Voda sa skazí aj vzduch,
Za minútu život skončí..
Bez slobody pohybu,
Bez Božieho kyslíku..
Odtrhol sa neba kus
Padajú alšie.. alšie
Meteority aj stromy..
Na Matke Zemi
Množia sa vrásky
Tak ako u om
Bez Kyslíku Lásky.
Ja Milujem Vesmír
A určené mi Bytosti,
Cítim život duchov
V stromoch, kvetoch,
Oblakoch a mrakoch
Hviezdach O R I Ó N u
Čistú bez mráčika
. .Ducha oblohu..
s nimi ja píšem nám
od srdca veršujem
všetky b á s n i č k y.
už dlho neprší

Po akovanie
• Ďakujeme tým u om, ktorí náš časopis po prečítaní nezahodia, ale dajú ho prečíta známemu či neznámemu susedovi.
Ve mi nám tým pomáhate, možno aj sebe.
• Ďakujeme všetkým prispievate om na uliciach Slovenských
miest za príspevok pre našu organizáciu. Postavili sme alšiu
chatku, ktorá pomôže rieši ubytovacie problémy alších bezdo-

horia domy, lesy
požiare hltajú vzduch,
teplom krivia sa
línie ko ajníc, treníc,
myšlienok "logických",
nenásytnos a hlad ulíc.
V zime či lete
Harmonikár v meste
S úsmevom na tvári
Na slobodu púš a
Bez nôt tóny..
Popri náhlia sa "boháči"
A potulujú "bedári"..
Zopár mincí v klobúku,

Iba na prežitie..
Zopár slov a viet
V tejto a alšej básničke.
Schodíky, rebrík, most
Z Oriónu až sem dolu
Planéty
Na malé
udské námestie.
Krídelká rozpína lienka,
Vták, letiaci ažký kov,
. .my v rukách máme
Božie r o z p ä t i e.. !
Jozef Škrabák-JOŠi
27082003,02.50 ráno

movcov.
• Milí čitatelia, akujeme za Vaše pochopenie a morálnu podporu, ktorá sa nedá oceni žiadnym príspevkom. Vydávanie
časopisu je aj pokusom o prevenciu, aby udí bez domova bolo
stále menej. Nesnažíme sa pomôc len bezdomovcom, ale aj
utrápeným, chorým a neš astným. A tých je na Slovensku žia
ve mi ve a.
Ďakujeme.

Oznamy
- Snažíme sa dať predchádzajúce čísla na WWW stránku. Robia nám to dobrovoľníci a vďaka ich ochote sa nám to rýchlo podarí. Radi by sme
boli, keby to bolo čo najskôr.
- Ak sa Vám naše články páčia alebo nepáčia, napíšte, zavolajte.
- Kto bude chcieť zaslať predchádzajúce čísla PPŽ, pošlite nám obálku so známkou a pár drobných a radi Vám ho pošleme až domov.
- Stále hľadáme dopisovateľov, prispievateľov do nášho netradičného časopisu.
- Rozhodli sme sa neuvádzať číslo účtu nášho OZ - Proces - 3. Robíme tak preto, že niekto si myslí, že sme na účet vyzbierali státisíce korún.
Žiaľ poplatky za účet sú často vyššie ako príjmy. Aj keď sa našlo pár jednotlivcov, ktorí prispeli aj na účet. Za čo im veľmi ďakujeme. Nám
postačí, ak prispejete našim distribútorom za ponúknutý časopis. A tým, ktorí by radi prispeli na účet oznamujeme, že budeme radi, keď svoje
príspevky pošlú iným charitatívnym organizáciám, ktoré to viac potrebujú.
Časopis Priestor pre život vydáva Občianske združenie Proces—3, Kratinova 11, 036 08 Martin 8, tel.: 0908 085 758, 0903 033 677
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