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MOTTO:
Pred poslednými slovami, ako sú smr, katastrofa èi apokalypsa, je ete jedno.
Predposledné. Je to priam kúzelné slovko NÁDEJ. Jeho slabé svetielko neustále blikoce v temnotách náho strastiplného ivota.
To ono núti èloveka, aby obstál, aj v najaej
skúke osudu.
Môe nás opusti vetko. Rodina priatelia, alebo svetské statky. No viera, nádej a Láska sa odòa nedá.
Vít Friè

Prírastok v kempe

]

cena zdarma

Milí èitatelia !

V naom èasopise uverejòujeme príspevky, listy,
odpovede bez zjavnej prípravy a koncepcie. Sme radi,
keï v redakènej pote èi
mailovej schránke objavíme
Vae príspevky a s nich pozliepame ná èasopis. Radujeme sa, keï väèina Vaich
príspevkov sú pre nás chválivé a pozitívne, no radovali
by sme sa, aj Vaich kritických postrehov. Dnes to
ete vypadá tak, e mnoho
¾udí nepoèuje nás hlas, asi
je to naa chyba, nae nepochopenie a mono zlé naèasovanie. Nae témy sú tak
trochu smutné, radi by sme
oivili ná èasopis od srdca
teplým humorom, no ia¾
dnes, na nám ho od Vás, aj
nás moc nedochádza. Dnes
máme k dispozícii ve¾a tém,
ktoré sú smutné ako je táto:
Na detskom karnevale sa
zúèastnilo mnostvo detí
ktoré sa radovali, tancovali
a smiali. Vetky deti aj rodièia sa usmievali nad astnými úsmevmi svojich ratolestí. Len jedno malé dievèatko, sa radovalo len ve¾mi skromne, potichu a bez
zjavnej radosti. Èo chýbalo
tomuto dievèatku ? Nedostatok ? Nie. Málo lásky od
rodièov ? Nie. Preèo toto
dievèatko ktoré nezailo
nedostatok, ako aj nedostatok rodièovskej lásky nevie
prejavi takú rados ako
ostatné radujúce deti ?
Hovorí sa e nejestvujú
otázky bez odpovedí a múdros odpovede je skrytá v
håbke due tohto dieaa.
Ono povedalo svojim tichým hláskom, ktorý je

Poïakovanie
- Ïakujeme pánovi Jozefovi ktorý
prispel pre nau organizáciu nebývalou
èiastkou 50.000 Sk v hotovosti. Za tieto
peniaze zhotovíme montovanú rozoberate¾nú chatku a pána Jozefa ktorý nám
takto nezitne pomohol zavoláme aspoò
na kolaudáciu.
- Ïakujeme tým ¾uïom ktorí po preèítaní ná skromný èasopis nezahodia a
dajú ho preèíta známemu èi neznámemu susedovi.
- Ïakujem vetkým prispievate¾om v

Cena èasopisu Priestor pre
ivot je zdarma. 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 to ïakujeme.

uliciach Slovenských miest za príspevok
pre nau organizáciu v podobe príspevku symbolických 10 korún. Polovicou
tejto sumy prispejete distribútorovi a polovicou naej organizácii Proces-3. Vydávaním èasopisu PP sa nesnaíme pomôc len bezdomovcom ale aj chorým,
utrápeným a neastným.
- Ïakujeme naim stálym aj nestálym dopisovate¾om a prispievate¾om a
èitate¾om. Vae príspevky oivujú ná
èasopis o iroké spektrum názorov.

uchu nepoèute¾ný no srdcu zvuèiaci.: Neviem sa radova s celej due a s celého srdca, keï cítim trápenie a boles zo vetkých
kútov sveta...
Poviete si, zasa smutná
téma, v tom sme majstri, len
ako sa nauèi radova, ako
drvivá väèina detí na karnevale? Bez vaej pomoci
ostane ná èasopis smutný
a pochmúrny, radi by sme
rozdávali väèiu Nádej.
Monoe sa nám to spoloènými silami ¾ahie podarí.
Preto pre väèiu rados
uverejòujeme verejný ïakovný list od náho reakèného básnika Joka krabáka ktorého básnièkami
oivujeme a zradosòujeme aj ná, èasto pochmúrny èiernobiely èasopis.
Verejný *ïakovný* list
Milý Daniel Dikanec
zodpovedný redaktor èasopisu Priestor pre ivot a kolektív okolo teba, nech u
sa èlovek v ivote akoko¾vek raduje èi v bolesti zmieta,
Priestor Pre ivot, je dostatoèný pre mòa, pre teba, pre
ivého tvora, jedným dychom chcem vyslovi Vám
vïaku, za usilovnos a snahu, za kadé slovo, obrázok
a usporiadanú novinovú
stránku, za slová vety a súvetia, ktoré tichou aj búrlivou mys¾ou preletia, ako
vták v protivetre sa trepotajú, aj za tie, ktoré tíko ako
motý¾ èitate¾om v mysli pri-

stanú... a oteplia, mylienku podnetnú na prospený
skutok premenia, pomáha to
tvorcom, tak domovcom ako
bezdomovcom, mocným s
mocou nemocných, bezmocným aj bez moci mocných,
za vetko Chvála Bohu...
vïaka vám, za kadé lôko
a s bezdomovcami za kadú vybudovanú chatku v
Martinskom chotári... nech
to spoznajú a vidia úradníci a notári...
... na plagátoch èítame,
e jeden pán na prezidenta
kandidát, otvoril kdesi (?)
pre bezdomovcov útulok...
on vak túli iba k reklame, tento pán, nu reklama ako ju spoznávame a
èasto krát, je iba púha
prázdna strana... ako... vakát... bezduchý r o m a n...
... ïakujem Vám a v duchu nádej mám, e raz, bez
lesklých bulvárnych príkras Priestor Pre ivot získa viac novinových strán,
väèí typ písma, tak
priestor medzi jednotlivými èlánkami, pravidelnú
rubriku pre due poetických SLOVANOV, v tejto
rozháranej dobe západných
mamonárskych zvodov,
mono pribudne pravidelný kútik pre úsmev,
smiech, pretoe najlepí
liek na kadú boles èi akýko¾vek tumor... je od srdca
teplý Humor...
Vá èitate¾ a prispievate¾
Jozef krabák - JOi
V piatok 13.2.2004 o 5 h ráno

Úvahy hlúpeho Jana

Hlúpeho Jana dnes mono ve¾a ¾udí odbije poznámkou: Spasite¾ov a radcov vetkých múdrostí, tu u bolo
ve¾a, èo je s toho? Mnoho ¾udí zah¾adených do samých
seba reaguje poznámkou: Moje problémy to neriei, èo mám s toho? Tak
poèúvajte SLEPÍ, keï vae orgány oèi
u nevidia... Viïte HLUCHÍ, keï vae
ui u nepoèujú. Toto èo vám hlupák
spoza pece radí, je aj rieením vaeho
problému, lebo vetky problémy
vetkých, sú aj tvoje problémy. Hovorí
si, e to vie, a èo si s tým doteraz urobil?
Dokáe si preèíta aspoò tento èlánok a
prvý krát v ivote nepoveda, èo s tým ja mám?
Èítajte na strane 6!
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Listáreò
Milá redakcia PP!
Kie by kadý èlovek nabral takú odvahu
ako vy, odvahu prekona sám seba. Dali ste o
sebe vedie a to je potrebné pre nás ostatných, ktorí si tak èasto neváime vetkého
èo máme. Saujeme sa a závidíme susedovi,
nadávame na vládu, no zostávame vo svojej
ulite, nedokáeme nieèo zmeni. Sme menej
slobodní ne vy- sme otrokmi konzumu a
materializmu.
Dúfam, e generácia súèastných tudentov /ktorí teraz musia cestova za zárobkom
do zahranièia, aby si vôbec mohli dovoli túdium a medzi nich patrím aj ja/ pochopí, kde
sú tie pravé hodnoty a nezostane ¾ahostajná
voèi okolitému svetu. Èlovek sa nesmie strati medzi ¾uïmi.
elám Vám mnoho síl a optimizmu pri zdolávaní prekáok !
Posielam Vám aj krátky príbeh ako som
sa stretla s Vaim èasopisom s názvom: 160
krokov.

160 krokov

Keï mi lohli mobilný telefón, myslela som e to nepreijem. Bez telefónu
budem ako odstrihnutá od sveta...Neuspokojilo ma ani vyjedenie
chladnièky, prelistovanie enského magazínu a vyplnenie kvízu: Hodí sa k Vám
Vá partner? Absencia pípania prichádzajúcich správ a èumenia na displej v
dvojminútových intervaloch naruila
moje vnútorné PH. Potrebovala som KOMUNIKOVA, teraz a hneï. Vybrala
som sa pokeca si naivo ku kamoke.
Po ceste ma zastavil nejaký chlapík, èi
si nekúpim èasopis bezdomovcov...No
desa korún ma nezabije- nu dajte./A
nejaká vzorka za darmo nie je ?/ Aspoò
to prelistujem, mono je vnútri nejaké
foto naozajstného bezdomovca v krabici èi bez krabice. Tak som preletela
okom nadpisy, potom som sa zastavila.
Rozhodne to nepísal urnalista- more
chýb, èiarky, ako sa hodí. tylistika niè
extra. Ale tento pán práve píe ako sa
dostal na ulicu. Zaèítala som sa. Asi si
to nevymyslel. Hm...Po preèítaní celého
èasopisu som si sadla na lavièku a pozerala na toho pána èo mi predal èasopis. Predával podozrivo usmiaty. Nieèo
mi tu nehrá. ¼udia pre ktorých je mono luxus obyèajné pero a papier, majú
èasopis. Ja mám doma poèítaè, tlaèiareò, písací stroj, som evidovaná v troch
kniniciach a mám dve mailové schránky. Aby som nieèo zorganizovala potrebujem dva diáre, kalendára minimálne stoesdesiat znakov  bezdomovec
urobí stoesdesiat krokov a je tam, kde
potreboval ís, s ¾uïmi s ktorými potrebuje by. Bez mobilu sa dá i a èlovek
nemusí by odstrihnutí od sveta. Horie
je ak máme vetky výdobytky modernej
doby, ale putá s ¾uïmi prestrihávame
sami  pod¾a sinpatií, nálady èi sociálneho postavenia osoby. Neèudujme sa,
ak sa niekedy cítime viac odstrihnutí
ako ten bezdomovec.
Vaa Blabolinka

2.

Rozhovor s bezdomovcami ako ich nepoznáme
Peter a Katarína sa zoznámili ako mladí vyznavaèi prírody. Opustili rodinné zázemie a celé týdne putovali po Slovenských horách èím sa dali na vlastnú cestu objavovania sveta. Preputovali aj kus Európy, spoznali ve¾a ¾udí, záitkov dobrých aj
zlých.Ich príbeh mal aj dramatické prvky a práve tie im dali krídla a zároveò ich
spútali v spoloènej zodpovednosti.
Otázka pre Petra: Èo a motivovalo odís s
domu a da sa na dráhu tuláka?
Odpoveï: S otcom sme v tej dobe nevychádzali najlepie. Vtedy som mu ve¾a vyèítal a
mono aj nenávidel, no dnes to vidím, e mi
vlastne pomohol. Pomohol mi ís do sveta,
ve¾a vidie a cíti, sta sa slobodným aj nezávislým, aj sa zamilova a nakoniec sa slobodne spúta rodinným ivotom ktorý ijem dnes.
Otázka pre Katarínu: Èo teba motivovalo
preíva ivot v komunite priate¾ov s ktorými
ste uívali slobodný ivot, nechýba ti tá nespútanos ?
Odpoveï: Preili
sme krásne obdobie v
skupinke ¾udí ktorí tie
milovali slobodu. V tejto skupinke ¾udí sme
èasto meditovali, rozprávali o zmysle ivota, hrali na gitarách a
bubnoch, bolo to krásne obdobie a navye
som bola zamilovaná
do Petra. Myslím si, e
kadý èlovek by mal
aspoò raz zai akúsi
absolútnu slobodu, dokáza sa odpúta od
tohto sveta, aj keï na
chví¾u, alebo na èas.
Kto to preije potom
dokáe prija aj urèité
obmedzenia a príma ich rád.
Otázky pre obidvoch: Zaujíma vás hudobný týl nazývaný treance, èo vyjadruje tento
týl, akú ivotnú filozofiu ?
Odpoveï: Je to vlastne týl spojený s prírodou. Jednoduché nevýstredné obleèenie, prírodné materiály, korálky vo vlasoch, indickoafrické bubny zvané junby, neagresívne chovanie. Tento týl hovorí aj o poèúvaní a vnímaní prírody ako celku a to aj v ¾udských
vzahoch.
Otázka: Hovorí sa, e táto filozofia èi ivotný týl obhajuje pouívanie mäkkých drog ako
je marihuana ?
Odpoveï: Myslíme si, e táto droga sa viac
mystifikuje, robíme ju horiu aká je. Sú táty
kde je legalizovaná a tým mono menej nebezpeèná. Hovorí sa, e keï sa nieèoho bojíme,
ná strach je nebezpeènejí ako situácia sama,
alebo veobecná nenávis voèi drogám ako celok, je nebezpeènejia ako drogy samé. Aj my
sme skúsili fajèi trávu, je to pre nás dobrá
skúsenos.
Dnes sme odloili nau skúsenos, tak ako
sa odkladá vec ktorú dnes u nepotrebujeme,
nie ani preto e je zlá, ale len preto, e ju u
nepotrebujeme. Odloi nieèo s láskou, je urèite lepie ako sa zbavi nieèoho silou vôle èi
nenávisou. Je to aj mono rada pre tých, ktorí bojujú so svojimi závislosami.
Otázka: Máte dvojroèného synèeka Jakubka, èakáte ïalie diea, bývate v provizórnych
unimobunkách s ktorých budete musie odís,
nako¾ko ste nedostali úver na odkúpenie, nemáte strach s budúcnosti ?
Odpoveï: Tak ako sme zaili slobodu a
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nespútanos, dnes preívame svoju zodpovednos. Nie je to ¾ahké, zvlá keï nemáme kontakty so svojimi rodinami. Aj tak by sme boli
neradi zaahova do toho svoje rodiny, ktoré
si nás váia viac, ak sa dokáeme postara sami
o seba. Zatia¾ je to fajn, Peter má prácu a zatia¾ aj bývanie. S tým bývaním je to ale ve¾mi
zlé, na byt nemáme peniaze a majite¾ unimobuniek nás tam drí s milosti. No veríme, e
aj tento problém bude vyrieený.
Otázka: Èo by vám v dnenej situácii pomohlo, prijali by ste aj provizórne rieenie vo
Verejnom kempe ak by
sa to prispôsobilo pre
výchovu malých detí?
Odpoveï: Veríme
e nájdeme nejaký prenájom domèeka v okolí Martina, veríme e
sa nám ozvú vhodní
záujemci a aj sami budeme naïalej h¾ada.
V prípade núdze by
sme prijali aj rieenie
pobytu v kempe. U to
je dobré, e takéto rieenie existuje, aj keï
provizórne ale lepie
ako iadne.
Dnes mladá generácia to nemá ¾ahké, nie
sú byty za pár korún
ako to bolo ete v nedávnej minulosti. Strach je
motívom, e ¾udia u nás, aj na západe sa boja
budúcnosti. V akej to ijeme spoloènosti, keï
máme strach s budúcnosti? Politici lamentujú
nad ubúdaním mladej generácie, majú obavy,
e zostarneme a nebude ma kto vytvára národný dôchodok. Detí sa rodí èoraz menej a v
tomto dobiehame táty západnej Európy, ani
sa nedivíme mladým, e sa neenú do manelských súití. Úvery banky podmieòujú pravidelným splácaním, prís o zamestnanie znamená prís o vetko a v lepom prípade ocitnú sa
v naom kempe, v horom na ulici Preto znovu
aj touto cestou vyzývame politikov a kompetentných: Vytvárajte podmienky na provizórne rieenia ako sú Verejné kempy v jednotlivých mestách prípadne obciach. Aj tieto záchytné stanice èi tábory dávajú mladým ¾uïom väèiu istotu a menej strachu s budúcnosti. Tým,
e budú cíti toto záchranné rieenie, prejaví sa
to v ich väèej odvahe I, ZAKLADA RODINY, ETICKY PODNIKA a hlavne by odvánejím a menej skeptickým. Toto rieenie nie
je postavené na peniazoch ale na obyèajnej
ochote a pochopení. Zatia¾ v tomto prípade, naich mladých bezdomovcov mono e sa nájde
dobrá dua èo im pomôe, chátrajúcich domov
èi budov je mnoho a Peter je ikovný remeselník. Mono by sme mohli spoloène èosi s tým
urobi, prehodnoti nae doteraz nevyuité majetky, ktoré sú dnes skôr naou noènou morou, ako osoným nástrojom pomoci. Ko¾ko ¾udí
by mohlo by astnými a spokojnejími keby
sme sa nauèili by troch ve¾korysejími? Prenajmite, darujte a vaa odmena nebude len v
nebi ako sa hovorí, ale tu a teraz, na tejto Zemi.

Priestor pre ivot è.10 - február 2004

Mysli na to, èo chce,
nie na to èo nechce
Fyzici pri skúmaní elementárnych
èastíc dokázali, e výsledok experimentu ovplyvòuje prítomnos meracej
aparatúry, teda púheho pozorovate¾a. Inak sa teda chová hmota ak ju
nepozorujeme a inak ak ju pozorujeme. Tým bolo dokázané, e naa
mylienka má schopnos ovplyvni
priebeh urèitého deja. Bola to prevratná udalos, ktorá zo zaèiatku nebola
prijímaná bez výhrad. Dnes vak o
tom u nikto nepochybuje. Ale je to
naozaj nová mylienka? Veï Taoisti
presne o tomto vedeli u pred nieko¾kými tisícroèiami. Tak isto v indickej
Ghagavad Gíte sa
doèítame to isté.
Naa mylienka
ovplyvòuje hmotu,
priebehy udalostí.
Dôkaz je naozaj jednoduchý. Urobte si z
papiera kocku. Èo tomu
predchádza? Najprv si v
mysli predstavíte plá kocky. Uvedomíte si, e budete potrebova ceruzku na kreslenie
a nonice na vystrihnutie. Vimli ste
si, e sme ete niè neurobili, ale naa
myse¾ u zaèala tvori?
Ruky u iba kopírujú to
èo sme si vytvorili v
mysli. A tak je to v naom ivote so vetkým.
Mylienka je tá, ktorá riadi
ná ivot a vytvára budúcnos. Akú budúcnos? Nu takú aké
sú nae mylienky, pretoe ako sme
videli na pokuse s papierovou kockou, v hmote sa deje iba kopírovanie
mylienok. Z toho ale vyplýva ve¾mi
dôleitý poznatok. Ako myslím, tak ijem. Ja sám som tvorcom svojej budúcnosti. Ak sa mi nepáèi moja prítomnos musím si vymyslie krajiu budúcnos a tá sa u len prekopíruje do
môjho ivota. Aké je to jednoduché.
V èom je teda problém? Jedna vec
je, e tomu neveríme. Dôkazom toho
je aj nae príslovie Jeden niè nezmôe. Ïalí problém je ten, e nae
mylienky majú len málo energie a tak
od mylienky k èinu prejde ve¾a èasu
a èasto sa medzi tým nae priania
zmenia, máme iné záujmy a iné priority. Neraz sa preto stane, e keï sa
nám naa minulá mylienka premietne do skutoènosti u je to vlastne na
prekáku. Vtedy sa snaíme h¾ada
toho, kto nám háde pod nohy polienka a ani si neuvedomujeme, e
sme to my sami.
Ako s tohto zaèarovaného kruhu
vykroèi? Urèime si jasne nae ivotné priority a sname sa ich nemeni
zásadným spôsobom. Teraz nemyslím, e by sme ich nemali upravova.
Veï nae poznanie sa kadý deò
dopåòa o nové skúsenosti a to èo je
dobré treba prija. Takto dokáeme
udra správny mylienkový smer a
energia naich mylienok sa bude
neustále zvyova èo spôsobí rýchlejie prejavovanie sa naich predstáv
v naom ivote. Myslíte si, e ¾udia,

ktorí robia zázraky robia nieèo iné?
Dokáu ovládnu svoju mylienku a
dajú jej takú silu, e sa prejaví v hmote ihneï. Tu je ïalím dôleitým bodom viera v nae mylienky. Ak si
v jednu chví¾u v mysli predstavím
krásnu budúcnos a vzápätí ju zmietnem zo stola s tým, e to sa aj tak
nestane, tak máme pravdu a tá mylienka, ktorá má vyiu silu sa uskutoèní. V tomto prípade to bude tá e
sa tak nestane, lebo väèinou tieto
mylienky majú u nás silnejí emocionálny náboj a to ju mnohonásobne zosilòuje.
Ïalím dôleitým bodom je poznanie zákona príèiny a následku.
Kadý ná èin (a
tým je aj mylienka) vytvorí následok. Ak niekomu
prajeme zlo tak to
isté sa prejaví aj
v naom ivote. V
skutoènosti nemáme dôvod na to
aby sme niekomu
mohli pria zlo. Ak
nám niekto urobil nieèo zlé znamená to, e
je to NEVEDOMÝ èlovek a nevie, e tak robí
zle aj sebe. Nevedomos predsa neodstránime tým, e èloveka potrestáme.
Tým u neho môeme len zvýi jeho
odpor k tomu aby iiel tak ako chceme. Ak budeme takémuto èloveku posiela mylienky porozumenia,
pokoja a lásky, je len otázkou èasu
kedy sa zaène meni. A bude to
zmena trvalá lebo bude vychádza
z jeho presvedèenia a nie z donútenia. Spomeòme si na nae rozhovory o politike a politikoch. Aké sú
to jedovaté mylienky èo vysielame.
Ako sa taká mylienka môe prejavi v ivote? Nu len tak, e sa vetko ete viac zhorí. A to je presne
opak toho èo chceme. Chceme sa
ma lepie a robíme vetko preto aby
to tak nebolo. Je to dos zvlátne.
Ale teraz u vieme e je to iba z
nevedomosti. Je iba na nás ako dlho
budeme praktizova spôsob ivota,
ktorý nám neprináa výsledky aké
poadujeme a viníme za to iných.
Aký to má zmysel ís proti prúdu a
èudova sa aké je to namáhavé?
Skúsme sa plavi jedným smerom s
naimi mylienkami a tým smerom
je jednota so vetkým bitím. Taká je
skutoènos. Vetci sú závislí od kadého. Nikto neije izolovane. A ak je
jednému zle musí sa to prejavi v
celej spoloènosti. Sila reaze je taká
aké je silné najslabie oko. Naim
cie¾om by mala by rovnako silná
reaz bez kazov. V naich rukách
(mylienkach) je táto monos tak
preèo robíme nieèo iné? To èo nechceme. A robíme to dennodenne.
Dokedy?
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Listáreò
Váená redakcia
Dovo¾ujem si reagova na èlánok Chvenie a vibrácie (Èíslo 7, str.3).
Pod¾a autora a bliie neurèených prorokov dávnej doby svet
bude miestom èoraz mrchavejím, bohatí budú ete chamtivejí
atï. Na rôzny spôsob sa pertraktuje antagonizmus medzi dobrými
proletármi a zlými boháèmi, vedúcimi svet do záhuby. Medzi hmlistými tvrdeniami prameniacimi z proroctiev vak vystupuje celkom
konkrétne jedno:
Budeme poèu o tuneloch a bunkroch vo vajèiarskych Alpách,
kde by mala prei smotánka sveta, aby sa uchránila pred chaosom, ktorý vedome èi nevedome spôsobila...
Nu dovo¾te pripomienku: Vo vajèiarsku sa najprv vybudovali
normálne tunely, (a mosty a dia¾nice) - pre autíèka vlastných obyvate¾ov, a a potom prili na rad bunkre.
Tie kryty - u pred 15 rokmi sa rátalo, e by staèili asi pre
tretinu vlastného obyvate¾stva - sú budované pod¾a rovnakej filozofie, aká svojho èasu krajinu ochránila pred hrôzami Svetovej
vojny. A jedným z blahodarných ved¾ajích produktov bola aj skutoènos, e tá krajina v tom èase poskytla azyl nejednému z tých, èo
by inak boli skonèili v nemeckých koncentrákoch.
Pokia¾ ide o chaos, dobre by bolo nepredbieha a vimnú si ten,
ktorý máme tu u nás a vôbec v sústave bývalého tábora mieru a
socializmu. A odtia¾to preniká do stále ete usporiadanejej èasti
Európy, napríklad v podobe mafie, prostitúcie, ilegálnej imigrácie
a inak. To je jeden z ved¾ajích produktov svetonázoru, pod¾a ktorého sa celý tábor mieru po nejakých 70 rokov budoval.
Poriadok a efektívnos vo vajèiarsku majú ete ve¾mi ïaleko od
chaosu, ktorý predpovedáte.
Ing. Matú Koa
Odpoveï pre pána Kou
Predovetkým sa ospravedlòujeme za oneskorenú odpoveï zavinenú neschopnosou pouíva výdobytky techniky, teda Internet
naou redakciou PP (príspevok sme dostali mailom). Bude to asi
naim proletárskym pôvodom, e nedríme krok s technickou revolúciou. Na Vá èlánok sa nedá nereagova, aj keï je to reakcia na
starie èíslo PP.
Nepochybne ste znalý èlovek, koniec koncov informácií o vajèiarskych tuneloch máme ve¾mi málo, strelili sme len tak od pásu a zistili
sme. e èosi máme aj pravdu. Myslíme si , e pouíva staroznáme
termíny dobrých proletárov a zlých boháèov ako aj usporiadanej a
neusporiadanej Európy je v dnenej dobe bezduché h¾adanie nepriate¾ov, èo je typické vyhováranie sa, na màtvych nepriate¾ov. Nechajme màtvych, màtvym a nezabúdajme, e aj bývalý tábor komunizmu
má okrem mafie, prostitúcie, ilegálnej migrácie ¾udí ktorí majú ducha.
Ak si poviete: Èo to je? Je to, èo èasto bohatí a bohabojní vajèiarsky
obèania èasto nemajú. Nemajú ho èasto preto, e duch sa rodí v núdzi,
nepohode, strastiach a bolesti. A nezabúdajte, e Ve¾ký duch môe
sídli aj v telách prostitútok, mafiánov a uteèencov. vajèiarsky obèania majú strach, e im ktosi ukradne ich blahobyt. Verte e ich strach
je oprávnený a silný a viete preèo? Kadý èlovek na tomto svete je
súèasou ve¾kého celku. Bohatstvo národa, skupiny aj jednotlivca je
obrovské pokrytectvo voèi celému ¾udstvu, kde je to¾ko biedy a utrpenia a bolesti. Preto kadý národ, skupina èi jednotlivec ako aj intitúcia
ktorá sa obhajuje poctivosou, pracovitosou nikdy spokojne neuije
svoje bohatstvo. Jeho bohatstvo bude jeho noèná mora, jeho strach a
nepokoj a verte, e neskryje si svoje bohatstvo do dobre stráených
sejfov a seba do dobre zabezpeèených tunelov a bunkrov. Poriadok a
efektívnos, nie len vo vajèiarsku, je len pozlátkou na zakrytie svojho
vnútorného nepokoja a strachu. Viete èo by sme poradili vajèiarskym
obèanom, ABY SA ZBAVILI SVOJEHO STRACHU ? Otvorte svoje
sejfy a rozdajte vetko Vae bohatstvo chudobným. Zdie¾ajte svoje
bohatstvo s celým ¾udstvom, a vae bohatstvo nebude ma konca ani
dna. Nebudete sa potrebova pred nikým ukrýva, lebo Vy viete, e sa
skrývate pred vlastným svedomím. A Vae svedomie pracuje vo dne v
noci, svojim strachom si sami budujete a vytvárate nepriate¾ov. Cítite
ohrozenie so vetkých strán, no aj tak si svoje bohatstvo nedokáete
ochráni. Vy sami ste jeho najväèími nièite¾mi.
Myslíte, e by nám vajèiarky obèania uverili? Uverili by ste Vy
pán Ing. Koa? A mnohí iní? A viete, èo sa stane keï nám nikto
neuverí? Èo sa stane so vajèiarskom a mnohými inými vyspelými
krajinami? Nemusíme by ani prorokmi, aby sme vyvodili s doterajej histórie èo sa stane. No predsa vlastný strach sa stane ich hrobom, ak nenájdu ochotu zdie¾a svoje bohatstvo s celým svetom. V
minulosti nepoznáme príklady ktoré by potvrdzovali e bohaté národy sa podelili s chudobnými. Preto aj iadna mocná a slávna ría
nepreila. Je to pouèenie pre dnené slávne a bohaté ríe, iba tak
môu prei. Alebo si myslíte, e existujú výnimky?
S pozdravom redakcia PP

www.proces3.webpark.sk

3.

Listáreò
Milá redakcia PP
Vá èasopis sa mi dostal do rúk prvý krát. Vidím v
uliciach mesta predáva ¾udí tento èasopis. Ale pri svojom
ivotnom tempe som sa nikdy nemala èas pri nich pristavi. Odteraz to urobím vdy keï ich uvidím a kúpim si
tento pár stranový nenápadný èasopis plný krásnych mylienok a ducha.
Chcem Vám napísa moju skúsenos s ¾uïmi v akej
situácií. Bývame s manelom a dvoma synmi v dedinke
vzdialenej 15 km od Martina. Máme dom, statok, ve¾kú
záhradu, ja som zamestnaná v Martine a manel podniká.
Asi 7 rokov dozadu v zime prili k nám dvaja chalani z
dediny, manelov spoluiak s bratom prosiac o pomoc. Mali
v dedine svoj dom, ale pre svoju ¾ahkovános (milovali
alkohol) si nenachystali drevo na zimu. Prili vyzimený a
chorí so zápalom dýchacích ciest. S manelom sme ich prichýlili v prístavbe domu v letnej kuchyni, vtedy bola straná zima.. Je tam kach¾ová pec, zniesli sme tam z povaly
starú válendu, je tam vaòa, obliekla som perinu, ktorú som
mala na povale, vyriadila, zútulnila. Kúrili sme, bolo tam
tepluèko a útulne. Neviem si predstavi kosu v ich dome.
Po dvoch týdòoch sa nám ich podarilo vystrábi.
Jeden chalan (mu hovoríme o veku 35 a 40 rokov) odiiel domov a mladí sa nebral do svojho domu.
Poprosil nás èi by mohol u nás zosta. S manelom sme
sa poradili a rozhodli sme sa, e môe. Bol zamestnaný v
miestnom drustve, chodil do roboty a mal sa u nás dobre.
Teplé jedlo, niekedy aj desiatu do roboty, èisté prádlo a
útulnú kuchynku. Brávali sme ho medzi seba aj na Vianoce k tedroveèernému stolu.
Pomáhal nám s gazdovstvom a na dvore. Na zaèiatku
¾udia z dediny mali výhrady, e u nás robí paholka, v
krème chlapi sa mu posmievali. Postupom èasu si ¾udia na
to zvykli a boli radi e bol u nás. Nemal problémy v zamestnaní, aj som naòho dozrela v súvislosti s alkoholom.
Aj ja som mu naliala, aj korunku dala, ale on vedel, e
opitý domov nemôe prís.
Toto trvalo asi tri roky, èo bol naím èlenom rodiny.
Skonèilo sa to ale zle, lebo keï sme odili na dovolenku u
si u nás gazdoval ako chcel. To sa stalo viackrát, manelovi pretiekla trpezlivos a poslal ho domov. Dnes u chudák
nie je medzi nami, lebo mu nemal kto pomôc, keï dostal
epileptický záchvat vo svojom dome. Boli sme niekde mimo,
keï sa to stalo, potom som si povedala, keby bol u nás tak
mohol i, ale osud chcel ináè. Dnes, keï ideme na cintorín
spomenieme si vdy naòho. Nie vdy sa dá takýmto ¾uïom
vráti spä z cesty, ktorú si vyvolili a láka ich stále (alkohol). Kým mu ila mama, keï bol u nás mal zmysel ivota,
mal rodinu, mal sa ku komu vraca. Preto treba aspoò na
kúsok ich ivota, ktorý si zariadili sami im poda pomocnú
ruku. Usmerni ich, aj keï nie vdy sa to dá.
Drím palce ¾uïom, ktorí si budujú kemp aj keï nie
mono na vhodnom mieste. Urèite by gazdovia na dedine
prichýlili takýchto ¾udí, ktorí by im boli ochotní pomôc.
S pozdravom
Emília Duchoòová, èitate¾ka

Odpoveï redakcie
Milá pani Duchoòová,
Vá skutok je hodný obdivu a urèite aj pochvaly. Je pre
nás radostné kontatova, e dobrých ¾udí je na Slovensku
dos, aj keï by mohlo by aj viac. Take ïakujeme nie len v
mene mnohých alkoholikov, ale aj v mene vetkých naich
èitate¾ov, ktorým môe Vá príbeh pripomenú podobnú vlastnú skúsenos.
Vá list je pre nás aj ve¾kou inpiráciou, lebo podobných
záitkov s bezdomovcami resp. alkoholikmi majú mnohí iní
¾udia. Ak by ste nám v naej úvahe vyèítali urèité nepochopenie, èi zlý úmysel, podobnos bude len èisto náhodná, skôr
subjektívna z náho poh¾adu, ako ve¾akrát pripomíname naa
objektivita konèí, pri kadej obhajobe chudobných a odsúdených. Vá èin je ¾achetný a èistý, o tom nepochybujeme a
preto v záujme veci sa do Vás troku obujeme a takto pripomenieme aj druhým, e kdesi môeme robi aj chybu.
(pokraèovanie na strane 5.)
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Ako urobi svet lepím

Nemáme nijaký geniálny plán na
záchranu, èi na zlepenie situácie na
svete. Môeme vak poukáza na èiastkové problémy a snai sa zlepi postupne, prechodom na vyí stupeò bytia a myslenia. Takáto zmena vyaduje presné pomenovanie problémov
tohto sveta a zároveò urèi akýsi minimálny tandard, na ktorom sa
zhodnú ¾udia bez oh¾adu na ich kultúrno - civilizaèné rozdiely. Preto v
tomto èlánku v jednotlivých bodoch
pomenujeme problém a ponúkneme to
minimum, ktoré je oprávnený tento
svet a táto spoloènos iada od kadého z nás. Sme presvedèení o tom,
e ve¾ká väèina ¾udí zachováva tieto
pravidlá, pretoe vychádzajú z akéhosi spoloèného základu, ktorý je ako
peèa vtlaèený Stvorite¾om do due
kadého èloveka. Tento základ je tým,
èo robí èloveka èlovekom. Tieto zásady prenikajú do ¾udského vedomia
rozumovým poznaním, ale aj citovým
vnímaním. Preto aj ¾udia zo spoloèností s niou úrovòou vedeckého
poznania majú pravidlá podobné aj
tým najvyspelejím vedecko - technologickým spoloènostiam. Vedecké poznanie môe prís k poznatku, e nièenie prírody vedie k záhube, a preto
sa v takejto spoloènosti vyprofiluje
názor, e prírodu treba chráni. Toto
poznanie vak aj bez predchádzajúceho vedeckého skúmania je vlastné aj
tým spoloènostiam, ktoré nerozvíjali
prírodné vedy tak ako západný svet.
Aj domorodec v Papue Novej Guiney
vie, e v kadom ivom tvorovi sa
skrýva dobrý duch a preto treba tvorstvo cti a chráni. K tomuto poznatku priiel pomocou vcítenia sa do
postavenia kadého tvora. Preto aj rieenia problémov dneného sveta mono ponúknu kadému èloveku, lebo
sú tým minimom, na ktorom sa naozaj zhodne celý svet.
Tu sú spomínané problémy a nami
ponúkané èiastkové rieenia:
1. Na svete sa vedú vojny a nenávis a príli èasto ovláda konanie
¾udí.
Rieenie: Nech kadý èlovek, kadé ráno si dá záväzok, e sa usmeje
na jedného cudzieho èloveka a zároveò kadý deò skritizuje o jedného
èloveka menej. Toto pravidlo nech
kadým dòom narastá o jedného èloveka obdareného o úsmev a nech klesá o jedného v ktorom by nae èiny
alebo reèi mohli vyvola nenávis.
Kadý èlovek nech si uvedomí, e farba pleti, iné vierovyznanie, iná národnos, iný sociálny pôvod nie je
dôvodom na nenávis, pretoe kadého èloveka bolí a teí to, èo aj vetkých
ostatných.
2. Na svete je príli ve¾a chudoby.
Rieenie: Kadý èlovek nech sa vo
svojej spotrebe uskromní a nech sa kadý deò s niekým o nieèo podelí. Neprejdite okolo èloveka ktorý k vám otàèa
ruky v prosbe o pomoc bez povimnu-

tia. Môete mu da jednu korunu, ktorá práve v ten deò rozhodne o tom, e
neostane hladný ale sa naje. Nemusia
to by vdy peniaze, môete nájs v take jabåèko, ktoré prikloní rovnováhu v
tele chudáka na stranu zdravia. Mono vitamíny z váho jablka spôsobia,
e ten èlovek nebude trpie pod mostom v horúèke. Veï kadý èlovek vie
aké to je by chorý, a to aj keï leí v
teplej posteli. Aké to musí by strané,
keï leíte vo vlhkých handrách v zime.
Kadý z nás urèite nájde doma starie
obleèenie, ktoré u nepotrebuje, obdarujte ním toho, kto obleèenie potrebuje. Týmito èinmi sa nezníi len tá najväèia chudoba, ktorá oberá èloveka o
jeho ¾udskú dôstojnos, ale zníi sa aj
nenávis, ktorú èasto plodí vyvyovanie a pohàdanie tými slabími zo strany tých silnejích.
3. ivotné prostredie sa nièí ialeným tempom.
Kadý èlovek nech si uvedomí, e
má ve¾kú moc ovplyvòova aj tých najväèích zneèisovate¾ov ivotného
prostredia. Netreba zva¾ova celú vinu
napr. na ropné spoloènosti, ak my sami
nevieme prejs pár sto metrov pei ale
musíme poui auto. Nebuïme nato¾ko pohodlní, e nám nestaèí ani hromadná doprava, ktorá vzh¾adom na
lepie vyuitie je ove¾a ekologickejia.
O vplyve chôdze na zdravie èloveka sa
hádam netreba ani zmieòova. Nech
kadý èlovek uvauje predtým ako pouije svoje peniaze. Nepodporujme spoloènosti, ktorým nezáleí na ivotnom
prostredí, ale len na rýchlom zbohatnutí. Obmedzme svoju èasto zbytoènú
spotrebu. Kadá vec, ktorú si kúpime
a nevyuijeme, neoprávnene zaauje
nae okolie, lebo na výrobu tejto veci
sa spotrebovali rôzne materiály, ktoré
bolo treba vyai a na ich spracovanie spáli urèité mnostvo fosílnych
palív. Neprekurujme si priestory v ktorých bývame, je to nezdravé a neekologické a v dnenej dobe aj drahé.
Nekupujme si kozmetické prípravky, ktoré boli testované na ivých tvoroch. Akoby sme sa my dívali na tvora, ktorý muèí, a to celkom zbytoène
nae deti? S akým odporom sa na nás
asi díva Stvorite¾, keï takto muèíme
Jeho deti, nemé tváre?
Kadý z nás by si mal da záväzok,
e zasadí kadý rok jeden listnatý a
jeden ihliènatý strom. To naozaj nestojí ve¾a námahy. Nebuïme tak egoistickí, e od prírody stále nieèo chceme a príroda od nás nepozná iné slovo len Daj. Nauème sa aj jej nieèo
da, stonásobne nám to mierom a pokojom v dui vráti. Nebuïme pyní,
e vetko dokáeme sami, keï príroda
je tá, èo nám vetko umoòuje. Dáva
nám èistý vzduch, ktorý vie len ona
preèisti vo svojich stromoch, zásobuje nás pramenistou vodou, ktorú nám
posiela so svojich útrob. Milujme kadého ivého tvora okolo seba a vedz(dokonèenie na strane 5)
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me, e aj ten najmení tvor na
zemi tu má svoje miesto a keï ho
zahubíme, poruíme tým krehkú
rovnováhu a môe sa nám to karedo vráti. Starajme sa o tieto
ivé skvosty a majme na pamäti,
e aj keï dokáeme vytvori obrovské diela, nedokáeme stvori
ani jedného ivého tvora.
Kadý z nás nech postaví jednu búdku pre vtáèiky a jedno krmítko do ktorého v èase zimy bude
dáva krmivo pre vtáèiky. Ani tento záväzok èloveka vôbec nezaauje a odmenou mu bude nádherný poh¾ad na lietajúce spevavce.
Mali by sme sa snai aj minimalizova odpad, ktorý vyprodukujeme. Èo si vak myslie o ¾uïoch, ktorí zahodia PET f¾au do
obyèajného kontajnera, hoci peciálny kontajner je pár metrov
ved¾a? Oslovme ich a povedzme
im, e PET f¾ae patria inam. To
isté je aj s papierom, elezom, textíliami a ostatným separovatelným odpadom. Ko¾ko stromov sa
dá zachráni jednoduchým triedením papiera, ktoré naozaj nikoho nemôe neúnosne zaaova?
A preto neèakajme, kým zaène
niekto nieèo robi za nás, neèakajme na vrchnos ale zaènime od
seba. Neèakajme, èo môeme dosta od prírody, ale uvaujme èím
sa jej môeme odvïaèi my.
Tieto minimálne pravidlá /
dajú sa aj pritvrdi, napr. o nepití kávy, ktorej pestovanie nièí pôvodné prírodné porasty a udruje pestovate¾ov v chudobe, ale to
by sa asi nestretlo s uznaním v
irokej verejnosti / nech sa stanú naimi zásadami a v krátkom
èase zbadáme o ko¾ko menej nenávisti je medzi nami, o ko¾ko
menej chudoby je medzi nami, o
ko¾ko viacej vtákov lieta na oblohe, o ko¾ko viacej stromov nás
obklopuje, o ko¾ko menej skládok
je pri naich bydliskách, o ko¾ko
chutnejiu vodu pijeme a o ko¾ko
voòavejí vzduch dýchame. A èo
nás to bude stá? Len pár hodín
zmysluplnej práce do roka.

OZNAMY
l Vetky príspevky neprechádzajú podrobnou korektúrou
chýb ako aj tylistiky, budeme
radi, ak nám napriek tomu porozumiete.
l Vetky témy sa stále opakujú, nemajte nám za zlé, e neustále opakujeme opakované,
objavujeme objavené, pripomíname pripomenuté.
l Predchádzajúce èísla radi
zaleme záujemcom ak nás o to
poiadate.
l Vetky èísla PP sú uverejnené na naej internetovej
strámke
www.proces3.webpark.sk

Listáreò
(Dokonèenie listárne zo strany 4.)
Pri cestách s naim èasopisom
PP sa èasto stretávame s prípadmi kedy mnohí kontatujú: Dopadlo to zle! Jeden kòaz na severnej Orave tie pomáhal bezdomovcom. Vraj ho zbili a okradli,
èie dopadlo to zle, tak skontatovali mnohí veriaci a vyjadrili svoje
presvedèenie e takýmto ¾uïom
sa neoplatí pomáha. Viete my moc
neveríme, e to bola náhoda, neveríme, e býva obe bez viny, alebo vinník môe by aj obeou. Ve¾a
krát robíme chybu, keï si s bezdomovcov èi alkoholikov vytvárame
ilúziu o ich náprave èi polepení v
duchu naich predstáv. Ak chceme globálnejie riei problém alkoholizmu, tak sme nútení sa vi
a pochopi tento fenomén a skloni sa pred cudzou závislosou. Keï
budeme schopní a ochotní skloni
sa pred cudzou závislosou, zrazu
sa pred nami postaví naa závislos v skutoènej podobe a nefalovanej kráse. Nae závislosti sú
také ve¾ké, aké ich vidíme na druhých a neraz ete ïaleko väèie.
Týmito závislosami disponujeme
vetci, nie len kòazi ale aj takí o
ktorých by to nikto nepovedal.
¼udia v svojej duchovnej pohodlnosti neradi pripúajú e sú postihnutí akousi závislosou. Radi
sa tvária ako dokonalí a bezchybní, POZOR ! na týchto pokrytcov.
V minulosti ilo pár jednotlivcov
bez závislosti aj to len, v urèitom
èasovom úseku svojho ivota,
týchto ¾udí spravidla ukriovali èi
ukameòovali a potom ich vyhlásili
za svätých. Ak budeme poèu o
¾uïoch ktorých kameòujú èi kriujú, dávajme pozor, nepripájajme sa ku kameòujúcemu davu.
Sname sa pochopi kameòovaného, lebo je k svätosti ve¾mi blízko.
Mnohí tuia, e títo takmer svätí
sú aj alkoholici, prostitútky, vrahovia a násilníci a iní, ktorých dav
nenávidí.
Naou snahou je riei tento
spoloèenský problém nie odsúdením, pohàdaním, represiou, èi nápravou, ale obyèajným pochopením. Pochopi znamená, prija svoje závislosti a tým, sa smietka v
oku druhých, bude zda ove¾a
menia ako nae brvno vo vlastnom oku. Ve¾a ¾udí ktorí, pomohli
alkoholikom èi iným neprispôsobivým obèanom, konèí svoju pomoc aj ochotu slovami: DOPADLO
TO ZLE... To isté ste kontatovali
aj Vy pani Duchoòová vo Vaom
liste. Preèo si myslíte, e to dopadlo zle ? Myslíte si e to malo dopadnú ináè, pod¾a èích oèakávaní
? Viete mnohí ¾udia sú sklamaní
pri podobných situáciách, lebo sa
snaíme meni druhých na svoj
obraz. Nesnaíme sa meni seba a
tým meni svet, ale snaíme sa
meni správanie sa druhých ¾udí,
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no sklamanie je èasto naou odmenou. Preto kontatovanie: Dopadlo to zle, je prinajmenom urèité nae nepochopenie. U to bolo
dobré, e ste svoj skutok urobili,
no zlé mono bolo, e ste oèakávali viac ako bolo nutné, alebo, nae
oèakávania zabíjajú mnoho dobrých vecí. Preto táto skúsenos je
pre Vás aj vetkých, ve¾mi Dobrá.
Tri roky ste sa mono snaili
meni tohto chalana na svoj obraz. On sám to vetko mono pred
Vami zakrýval mono so svojej
vïaènosti a mono aj závislosti niekoho ma. Chtiac nechtiac, hral
pred Vami divadlo, mono popieral samého seba celé tri roky, potom prila príleitos, keï ste odili
na dovolenku a on to vyuil, ako
píete. Áno, vyuil príleitos ako
vypusti pretlak svojich popieraných emócií. Viete, e aj vïaènos
zabíja a ubíja ¾udskú dôstojnos ?
Ak si myslíte, e len Vy ste menili
jeho správanie, tak sa ve¾mi mýlite. Monoe, aj on nieèo uèil a nauèil aj Vás. Lebo vetci sa vzájomne obohacujeme, alebo povedané
ináè, stretávame len samých anjelov. Ak sme dnes presvedèení o
dobrom èi lepom spôsobe ivota a
snaíme sa ho za kadú cenu ponúka aj iným, môe to znamena:
- dnes sme ete príli pyní, nafúkaní èi arogantní aby sa nám
otvorili oèi skutoèného poznania.
- potrebujeme zai ve¾a pádov,
prehier svojej malosti a úbohosti,
e vetci sú väèí ako ja sám/a/.
V naom èasopise stále opakujeme, e aj od alkoholikov sa
máme èo uèi. Ináè by tu proste
neboli. Samozrejme, e to nepopiera skutoènos, e aj alkoholici
sa majú èo uèi od nás normálnych,
èi nealkoholikov. Len si pre Boha
nemyslime, e sme tí Lepí èi Dobrí. Z tohto nepochopenia, e si
niekto myslí e je ten dobrý èi lepí sa vedú vojny medzi národmi, z
tohto nepochopenia sú ¾udia
ochotní zabíja a nièi. Sú ochotní
liapa po ¾udskej dôstojnosti a jedineènosti.
Ak by Vás v súvislosti týchto
riadkov napadla otázka, èo by sme
sa mohli nauèi od alkoholikov ?
Ak by tieto pravdy èi polopravdy
zneli pre niekoho poburujúco, je
dobré sa nad nimi zamyslie a hlavne tým, èo nenávidia alkoholikov a
svojou nenávisou ich vlastne sami
vytvárajú. Zrejme tuíte komu
chceme pripomenú tieto skutoènosti, sú to nepochybne aj náboenské spoloèenstvá, no sú to aj
tátne a vedecké intitúcie, sú to
jednotlivci v rodinách a mnohí iní.
- opitý èlovek dokáe vníma
mylienky druhých ¾udí, opití èlovek má otvorené emocionálne
vnímanie. Mylienky Lásky je
ochotný nieko¾konásobne opätova, kie by sme vedeli milova

triezvi, tak ako opití. Triezvy èlovek nezvykne reagova na mylienky Lásky èi nenávisti, je spravidla vlaný. Kie by sme boli chladný alebo horúci, len nie vlaní.
- opitý èlovek zachytáva aj mylienky negatívne èi nenávistné.
¼udia sa boja emotívnosti opitých
¾udí. Boja sa vlastne samých seba,
e opitý vykrièí ich negatívne vlastnosti a odhalí ich duevnú prázdnotu. Preto mnohí ¾udia duchovne prázdni a bezcitní z celej due
nenávidia alkoholikov. Je paradoxné, e bezcitnos sa pripisuje
alkoholikom, no opak je èasto
pravdou.
Takto by sme mohli pokraèova a verte e by sme mali na èom
rozmý¾a a cítili by sme sa ve¾mi
malí èi bezvýznamní.
Píete nám, e sme si vybrali
nevhodné miesto na kemp pre
bezdomovcov. Viete v dnenej
dobe keby sme ho vybrali hocikde,
mono aj v neprístupných konèinách Martinských hô¾ /alebo kdeko¾vek inde/ nali by sa takí, ktorí
by si nali mnostvo dôvodov koho
to ohrozuje. Monoe by sa nali
ochranári ktorí chránia malé
chrobáèiky èi trávièky ktoré, sú
pre mnohých vzácnejie ako ¾udský ivot. S tými gazdami to nie je
a také isté, ako to vyzerá, èasto
sa pomoc zneuíva na obohacovanie jedných, ale aj zneuívanie
druhých, tých, ktorým sa pomáha. Zneuívanie a vyuívanie je
èasto obojstranné a obojstranne
kodlivé. Nae rieenie nie je dokonalé no dáva èloveku urèitú
dôstojnos a meniu odkázanos.
A verte pani Duchoòová, e aj
naa organizácia ktorá pomáha
bezdomovcom, alebo sa o to snaí,
èasto balansuje medzi skutoènou
pomocou a jej pravým opakom.
Táto krehká rovnováha je tie ako definovate¾ná. Jedno je isté, e
treba prija neustále pouèenia s tejto krehkej pomoci èi nepomoci a
tieto pouèenia sú neuverite¾ne
pouèné a vyadujú ve¾kú sebareflexiu. Preto ten èo sa vydá na
túto akú cestu, dostáva po nose
s kadej stany, tak ako Vy teraz za
svoj úctyhodný èin, pani Duchoòová. Veríme vak, e ste tak
múdra a obetavá a pochopíte o èo
nám ide, a vaa obeta nie je márna a zbytoèná.
V danom èase mal u Vás i aj v
danom èase odís. Ve¾mi správne
ste pochopila e v danom èase ste
si odovzdali informácie a malo to
svoj zmysel aj význam.
Mono aj preto, aby sme mohli
uverejni Vá list, lebo aj Vaa skúsenos je darom ktorí môu prija
druhí. Tým kadému sme poslom
a aj prorokom.
S pozdravom a s úctou
Daniel Dikanec
redaktor PP
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5.

Úvahy hlupého Jana

Listáreò
Váená redakcia PP
Preèítal som si celé dve èísla váho Èasopisu,
ktoré od Vás prijala mama. Zaujali ma vetky èlánky. V èísle 8 o bezdomovcovi Miroslavovi, ktorý
síce mravne klesol /kradnutím/, ale verím, e je
statoèný- príma èlovek. Pod¾a toho èo o svojom
ivote hovorí, patrí k ¾uïom u ktorých je slabos k
hriechu druhotná-ako pod¾a Boieho príkazu, e
vinnejí je ten, od koho zlo pochádza. No èlovek
nemá zlo nikdy prija, ale v ivote je to èasto tak,
e pod¾ahneme morálne v duevnej podvýive, keï
napríklad ako práve bezdomovcom sa dlhodobo v
krajnej núdzi nepomáha. Ja ako kresan katolík
verím a viem e èlovek by nemal zhrei ani v krajnej situácii, no viem, e nie je vinník ako vinník,
horí je len ten ktorý volí zlo úmyselne a vedome.
Ja som bol v mladosti, po spáchaní samovrady viackrát lieèený na psychiatrii,. Mal som dobrých rodièov, nikdy som nezail iadny nedostatok a napriek tomu som preíval vplyvom duevnej
poruchy, rôzne a krajné výèitky svedomia, lebo
som bol skrátka duevne podvyivený, naruený a
vány hriech som si skôr vymyslel. Preto viem cíti s Miroslavom, mal v podstate aie ivotné
podmienky ako ja a v skutoènosti som ich mal dobré
ale on nie.
Èlovek v duevnej chorobe znáa vlastne takisto
ako bezdomovec èi Róm opovrhnutie niektorými
¾uïmi. Miroslavovi prajem hodne zdaru, aby zostal statoèným a nedal sa zvies k nedobru.
tudentke obchodnej akadémie, teda Vae úvahy priviedli k u¾achtilému zmý¾aniu o ¾uïoch v
núdzi- bezdomovcoch. Pani Eva Martinusíková dobre pripomenula pánovi starostovi Martina e v dostatku sa rýchlo zabúda na ¾udí v krajnej núdzi a
tie pravdu o cirkvi, ktorá by mala by pomocou
chudobným a príkladom. Je isté, e zákony bez
ú¾av môu plati pre ¾udí zdravých, ktorí nie sú v
krajnej núdzi. Bezdomovci by mali ma ubytovne,
jedno teplé jedlo denne a stálu monos zamestna
sa.. Chýba im väèia ústretovos úradov. Ich spoloèenský stav je v práve takej podobe, ako keï èlovek potrebuje prvú pomoc od lekára. A keï sa mu
prvotne poskytne prvá pomoc, potom môeme od
neho oèakáva èoko¾vek iné.
Vá èasopis je hodnotný z dôvodu, e privádza
èitate¾ov k ozajstnému prirodzenému ¾udskému rozmý¾aniu a uvaovaniu o èomko¾vek. Vedie èitate¾ov k dobru a tak trochu zahanbuje èasopisy èi
oznamovacie prostriedky v ktorých prevládajú samoúèelné novinky o známych ¾uïoch, èi nezdravá
¾udská klebetnos, reklamy pre hmotný zisk, na úkor
dôstojnosti. Výstine bol uverejnený èlánok o súaivosti v è. 8, ktorá popiera èi zabíja duchovno, ako
aj o Rómoch, ktorí majú svoje práva úradne dané,
no èasto je to len formálne.
Èasopis teda dobre pôsobí proti duchovnej pohodlnosti, ktorá k nám preniká zo západu a USA a
robí ¾udí duchovne a morálne slabých, neochotných bojova proti zlu. /U aj v èeských èasopisoch
sú návody na duevné záleitosti, ktoré by mal èlovek riei predovetkým sám, prirodzene vo svojom
súkromí./
Ete jednu pravdu by som chcel pripomenú,
mám s òou vlastnú skúsenos. Ak je èlovek dlhodobo v krajnej núdzi a nepomáha sa mu primerane-teda prvotne a celkove, môe sa sta, e v duevnej kríze uverí tomu, e nemá právo na plnohodnotný ivot. Ale môe si na to zvyknú jeho okolie
a spoloènos èi niektorí jej èlenovia. A to je krajne
nebezpeèné, ale hlavne smutné a to isto vdy spoloèná hanba- nedobré svedomie spoloènosti.
Prajem Vámu èasopisu mnoho zdaru- aby bol
nápomocný hlavne bezdomovcom.
(pokraèovanie na strane 7.)

6.

Chceme by klamaní?

Zo vetkých strán sa na nás valí záplava podvodu a klamstiev. Mnohí klamári
sa obhajujú aj osonosou svojho podvodu a klamstiev. V podstate majú pravdu,
aj v tej najhorej veci môeme nájs pozitívne prvky a klamstvo a podvod prekrútime na osonú a potrebnú udalos. Takto sa èasto utvrdzujeme v svojich
prekrútených pravdách, ktoré sú aj tak obyèajným podvodom. Najväèí podvodníci a klamári sa dokonca správajú a chovajú ako najväèí humanisti a záchrancovia sveta. Jedným z najväèích podvodníkov a klamárov môeme povaova farmaceutický priemysel. Farmaceutické koncerny sú väèím zlom ako
tabakové koncerny, ktoré aspoò upozoròujú na dôsledky fajèenia na krabièkách cigariet. Farmaceutické koncerny tvrdia e ich produkty lieèia. Oni vedia
èo znamená placebo efekt, e s tým lieèením je to vetko trochu ináè.
Placebo efekt je známy z minulosti aj súèasnosti. Tento fenomén znamená asi to¾ko:
Je jedno èi podám niekomu liek ktorí
nemá iadne lieèebné úèinky alebo je to liek
ktorý takéto úèinky u zaznamenal. Výsledky lieèby sú rovnaké. Na príklade sa pokúsime uvies ako to funguje v praxi.
1..Dvoveryhodný èlovek, povedzme lekár,
podá niekomu biely práok o ktorom bude
pacient presvedèený lekárom, e je to vzácny
liek vhodný na jeho chorobu, ktorú nazveme
maláriou. Tento lekár bude pripomína a zdôrazòova úèinky tohto lieku. U lekára je dôleité aby aj on veril, e liek pomáha lieèi. Ná
liek je vlastne obyèajný prákový cukor a vetci
vedia, e nemá lieèebné úèinky okrem podporných úèinkov ako ho poznáme s vlastnej
skúsenosti. Pacient uverí a vylieèi sa.
2.Nedôveryhodný èlovek, povedzme opilec podá pacientovi biely práok o ktorom ho
opilec nepresviedèa, e je vhodný na jeho chorobu, pretoe by mu aj tak neveril. Pacient,
tie trpí maláriou. Pacient s núdze uíva biely
práok no neverí v jeho úèinok a domáha sa
pomoci odborníka lekára èi amana. Preíva
obrovský stres, e poadovaná pomoc mu
nedochádza. Jeho stres je taký ve¾ký, e zomiera na vysoké teploty a pritom podávaný
práok opilcom, bol chinín, ktorý pomáha pri
vysokých teplotách.
S toho vyplýva, e nie lieky, ale naa viera
lieèi. Na Slovenskú sa odhaduje e ije 4 milióny kresanov a kadému kresanovi je to
pripomínané v Novom Zákone. Èie by to
malo znamena v praxi, e ak nás lieèi vlastná
viera, tak oèakávané a drahé zázraèné lieky
ani nepotrebujeme. V praxi by to znamenalo
minimálne zníenie výroby a distribúcie liekov mono o 99 percent. Samozrejme sú aj
lieky ktoré majú svoje opodstatnenie, no vetky majú viac menej, len podporný úèinok.
V praxi to úèinkuje asi takto: Múdri vedci
farmaceutického priemyslu, ako keby, vynachádzajú liek na danú chorobu. Ako keby,
experimentujú, roky na tom pracujú tímy odborníkov. Pred vynájdením lieku sa u robí
reklama na pripravovaný liek. Odborníci
skromne permanentne kontatujú, aký aký proces je vynájdenie lieku, v naom prípade to bude liek proti rakovine. Tvária sa strane zodpovedne a vymyslia si strane nároèný
pokus o testovaní tohto lieku, s odvovodnením, e omyl a kodlivos lieku musí by minimálna. Vetok ten hunbuk, okolo pripravovaného lieku je vlastne reklama ktorá sama
o sebe pripravuje chorých na vylieèenie. Zaène masívna reklama v médiách, farmaceutické koncerny zaplatia vedcov, umelcov ktorý propagujú zázraèný liek s nebývalým úèinkom. Farmaceutický priemysel vie, e tento
hunbuk je dôleitejí ako vetko iné. Práve
tento hunbuk je najlepím liekom. Zaènú sa
objavova zázraène uzdravení, ktorí skutoène tvrdia, e liek ich vylieèil so smrte¾nej choroby. Tieto svedectvá sú bené a farmaceu-
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tické koncerny si mädlia ruky nad moným
ziskom, samozrejme, e vedia e vplyvom reklamy sa nájdu skutoèní zázraène uzdravení.
Ná liek toti, nie je iadny zázrak, je to toti
obyèajná celulóza oiarená rádioaktívnou látkou. Výroba tohto lieku by mohla prebieha v hocakej garái a minimálnymi nákladmi. Samozrejme to si farmaceutický priemysel nemôe dovoli a volí ten najzloitejí a
najdrahí systém výroby, veï robí to zo svojej
obrovskej zodpovednosti voèi svojim pacientom. U samotný proces výroby a prípravy je
vlastne obrovskou reklamou tohto zázraèného lieku. Preto sa neetrí a bombasticky
sa plytvá pri investovaní do technológie výroby. Nikoho nezaujíma, e ná liek v skutoènosti ani liekom nie je, rovnaký úèinok by
sme dosiahli pitím mrkvovej avy, ak uveríme jej úèinkom. Je zaujímavé sledova osud
tohto náho lieku. Po bombastickej reklame sa stále nachádzajú zázraène uzdravení,
chví¾u to stúpa a potom to zaèína upada. Zaène sa hovori o zomretých pacientoch, no
farmaceutický koncern u stihol zbohatnú
na naom zázraènom lieku. Zaèína pracova na novom, ete zázraènejom lieku, s novým názvom a ete bombastickejou reklamou. Zasvätení vedia, e liek bude skoro ten
istý, len miesto celulózy pouili obyèajné kravské lajno. Mono e sa niektorí pousmejú,
nad zjednoduovaním niektorých informácií,
no verte, e hlúpy Jano nie je ïaleko od pravdy. Vimli ste si ¾udia, e nás stále niekto èastuje objavením lieku proti rakovine ? Dalo by
sa poveda e kadý rok sa objaví jeden liek v
rôznom kúte sveta zo zaruèeným úspechom.
Vimli ste si ¾udia, ako sami reagujeme na
nový liek ? Mnohí ¾udia si povedia, doteraz to
bola kamuflá, teraz snáï ozaj nieèo vynali,
èo bude lieèi. Tieto nae oèakávania sú vlastne ïalou reazou podvodu, ako sme u kedysi napísali: Klamári poèúvajú klamárov.
Alebo podvodníci poèúvajú podvodníkov.
Sami chceme by klamaní a zavádzaní a farmaceutické koncerny to s úspechom vyuívajú. Dalo by sa poveda, e sami nútime farmaceutické koncerny k podvodom. Keï budete poèu o novom zázraènom lieku, môeme myslie pod¾a starých stereotypov, alebo
pod¾a nových skúseností ? Keby nelo o ¾udský ivot, túto hru by sme mohli povaova za
nekodné hry na slepú babu. Len ia¾, ¾udská
nevedomos, vnucované klamstvo a podvod
ma ïalekosiahle dôsledky na ¾udské èloveèenstvo. Nae choroby sú vlastne hrubým nepochopením ivota, jeho jednoduchých a zákonitých pravidiel. V prvom rade, nás chce
choroba upozorni na pre¾apy v ivote, uvedomi si pre¾ap a zdravie sa vráti. Netreba
nám lieku z vonku, treba nám liek so svojho
vnútra. Vo vnútri kadého èloveka sídli lekár-Génius ktorý je napojený na nekoneènú
databanku informácií a nekoneèných múdrostí a predsa ¾udia h¾adajú múdros v najväèej hlúposti. Dokedy ete ¾udia ?
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Listáreò
Mne sa vïaka Vám oivili úvahy /slohy/o
dobre a ¾udskosti, ktoré u mòa kladne hodnotila uèite¾ka slovenského jazyka na strednej priemyselnej kole baníckej. Za to Vám
tie ïakujem.
Ján Koòarèík, Klátor pod Znievom
Odpoveï redakcie
Milý Ján,
Ïakujeme za Vá list v ktorom vypovedáte o Vaom ivote a svojej skúsenosti.
Sme radi, e ná èasopis èítajú aj ¾udia èo
nieèo preili. Preili ste pokus o samovradu,
lieèenie na psychiatrii a verte, e ¾udia ako vy
ste pre nás ve¾mi cenní. Verte, e aj vaa výpoveï o zmysluplnnosti naej práce má pre
nás obrovskú cenu, mono ïaleko väèiu ako
recenzie a kritiky odborníkov, ktorí nau prácu aj èasopis, èasto povaujú za odpad, táraniny èi nezmysly.
Jedným z najdôleitejích cie¾ov naej èinnosti je povzdvihnú ¾udí na konci spoloènosti. Títo poslední, sú pre nás prvými, lebo skutoèná ¾udská múdros sa rodí v trápení aj odsudzovaní, v bolesti aj nepochopení. Preto aj
Vy, ste jedným z naich múdrych a nami ocenenými poslami budúcej doby. Kie by ¾udia
ako Vy, riadili nový svet Lásky a Pokoja. Lebo
¾udia v dnenej dobe poslední, budú v budúcej dobe prvými, tak to bolo prorokované
mnohými prorokmi a tak sa stane. Dnení
prví sa budú uèi od ¾udí, ktorí sú v dnenej
dobe nepovimnutelní a bezvýznamní. Nechceme s dnených prvých robi nepotrebný
odpad bez ducha a hodnoty, chceme im len
pripomenú, e opovrhnutia hodný tulák èi
opilec, pacient na psychiatrii môe by ten, èo
bude rozhodova a riadi tento svet, a mono
ïaleko múdrejie a ¾udskejie. Dnes vedú svet
¾udia síce múdri a vzdelaní, dokonca aj skúsení, vyhlasujú sa za humanistov, no so stavom sveta to nevyzerá a také ruové.
Vae postrehy sú èisté a ¾uïom chápajúcim úplne jasné. Pre nau organizáciu nie je
niè dôleitejie a podstatnejie ako objavova
ïalích a ïalích Géniov budúcej doby. Spájaním a objavovaním dokáeme zázraky, u
dnes sa dejú, e stále viac a viac ¾udí si uvedomuje súvislosti ako funguje tento svet. Stále
viac a viac ¾udí si uvedomuje e astie jedných nesmie by zaloené na neastí druhých. e urobi seba astným znamená, urobi astnými nie len seba a svoju rodinu ale
vetkých vo svojom okolí, národe a na svete.
Preto vïaka za Vá list a za Vae postrehy
ktoré sú pre naich èitate¾ov aj nás neocenite¾né.
Redakcia PP
Váení kolegovia
Dovo¾ujem si Vás touto formou netradiènou cestou poprosi o spoluprácu.
Volám sa Zdenka Ïuricová, pracujem ako
sociálny pracovník na SÚS SÈK v Bratislave a dia¾kovo tudujem odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK. Keïe tento
rok konèím a píem diplomovú prácu, zvolila som si tému: Intervencia sociálneho pracovníka v zariadení pre ¾udí bez domova.
Táto téma ma ve¾mi oslovuje, pretoe mám
ve¾a klientov práve s radov bratislavských bezdomovcov, ktorí sa zili z celého Slovenska.
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Nemáme ve¾a moností pomoci, je to pomoc viac-menej v oblasti poradenstva a výdaja atstva. V budúcnosti by sme chceli vybudova zariadenie nesocializaèného typu a práve práci s klientom by som sa venovala ja.
Chýbajú mi profesionálne skúsenosti na
tomto poli a preto si Vás dovo¾ujem poprosi
o pomoc a cenné rady. Pomôe mi nesmierne
ak vyplníte priloený dotazník a tým mi poskytnete informácie o Vaej práci.
S pozdravom Zdenka Ïuricová
Odpoveï redakcie
Milá Zdenka
Úprimne si váime ¾udí ako ste Vy, e ste
sa rozhodli pomáha ¾uïom ktorí Vám môu
pripravova permanentné sklamania a èasto
pochybnosti o zmysle a význame svojej práce.
Viete stara sa o deti, babièky a dedkov, psíkov
a maèièky to je èasto vïaènejia práca, no pomáha bezdomovcom èasto zaváòa sklamaním,
hlavne vtedy, ak pristupujeme k tejto skupine
obyvate¾stva s túbou a prianím zmeni ich na
svoj obraz. Vyaduje to ve¾a pokory a sebareflexie od èloveka, ktorý sa snaí preniknú
do håbok duí bezdomovcov a iných asociálov.
Zrejme aj Vás v kole uèia, e my sme tí dobrí,
èi lepí a oni sú tí, èo sa potrebujú vráti spä a
sta sa lepími ako sme my. Pokia¾ budeme
pristupova k týmto ¾uïom pod¾a tohto princípu, sme hluchí a slepí a vetok ten hunbuk
okolo pomoci, resocializácie, èi prevýchovy je
úplný nezmysel, ba èo horie je to primitívne
násilie a zasahovanie do ivota druhých. Èo
tak pripusti, e aj bezdomovci, alkoholici, tuláci a iní odsúdeniahodní, ijú skutoènejí a
slobodnejí ivot ako my normálny? Tento postulát im nemusíme pripomína, no dobré je si
ho uvedomova, a tým sa vyhnú mnohým
sklamaniam. Naa odpoveï pokraèuje aj otázkami.
A TERAZ K VAIM OTÁZKAM
1. Pýtate sa nás kto je naim zriaïovate¾om,
zriaïovate¾om je pár bláznov ktorí si myslia e
takto môu zmeni svet. Pár bláznov si myslí e
keï bude na svete menej trápenia a bolesti,
prispejú do nádoby dobra a svet bude láskyplnejím. Ïalej si tých pár bláznov myslí, e pomôc druhým znamená pomôc aj sebe a skutoène to funguje.
2. Pýtate sa aké sluby poskytujeme, snaíme sa im poskytnú slobodu a zároveò aj zodpovednos. Snaíme sa im pomôc vyrobi udice
na ktoré by mohli chyta ryby, nie vdy sa nám
to darí ale permanentne sa o to pokúame. Nai
bezdomovci robia záslunú èinnos, e pripomínajú dobrým, e nie sú a taký dobrí ako si o
sebe myslia, robia to prostredníctvom distribúcie èasopisu Priestor pre ivot a táto práca je
neuverite¾ne zásluná nie len pre bezdomovcov ale aj pre dobrú väèinu.
3. Pýtate sa ko¾kých ubytúvame, v naom
mini zariadení dvoch chatiek a senníka býva v
priemere do 10 ¾udí, máme ve¾kú fluktuáciu a
to je dobré. Pomáhame urèitej skupine bezdomovcov ktorej nae rieenie vyhovuje. Nie sme
prispôsobení na irie spektrum bezdomovcov
u len s kapacitných dôvodov. Chatky si staviame sami /bezdomovci/ mení sa vzah k hodno-

tám a v tomto trende sa pokúsime pokraèova.
4. Pýtate sa ko¾ko pracovníkov pracuje vo
vaom zariadení, v naom zariadení nepracuje
nikto na iadny úväzok, nie sme tátna, náboenská èi regionálna intitúcia, preto niet koho
a s èoho plati.
5. Pýtate sa èi sa zaoberáme resocializáciou,
viete e nemáme koho a èo resocializova ?V
naom kempe sa vymenilo asi 60 ¾udí za jeho
pôsobnos, sú stanovené urèité neformálne
pravidlá, ktoré spravidla ubytovaní repektujú, niektorí ktorým to nevyhovuje odídu, h¾adajú si iné rieenie ktoré im vyhovuje, v tom je
prirodzený proces.
6. Pýtate sa na úlohu sociálneho pracovníka v naom zariadení, ako sme u spomenuli
iadneho nemáme, ale keby sme ho mali, mal
by spåòa tieto poiadavky:
Mal by spåòa kritériá odvahy a to znamená
mal by ovláda svoje mylienky. Ovláda mylienky znamená e voèi bezdomovcovi èi inému aj vulgárnemu èloveku neprejaví mylienky odporu, nenávisti, zloby. Mal by vedie ovládnu svoj strach, aj za ceny straty vlastného
ivota, ovládnu svoj strach znamená, zastavi
násilie nenásilným spôsobom bez oh¾adu èi stojí
pred nami nieko¾konásobný vrah. Týmito
schodnosami disponujú aj eny a deti, nie len
silný mu.
7. Pýtate sa nás na vzdelanie sociálneho
pracovníka, u sme odpovedali v predchádzajúcej otázke, ale keby mal ma vzdelanie ktoré
by bolo najvhodnejie, tak by sme spomenuli
toto:
Mal by to by èlovek ktorý je v prvom rade
chápajúci, odvány a s prirodzenou autoritou
ktorá sa nedá vynúti, len ís príkladom. Vzdelanie môe by niekedy skôr prekákou v spoloènom chápaní no nevyluèujeme výnimky. V
kolách nás uèia: My sme tí dobrí, tí sú zlí a
preto chceme resocializova a prevychováva.
Kto prevychová a resocializuje nás pyných a
namyslených, nás ktorí si myslíme, e sme dokonalos sama, nás ktorí vytvárame
tento svet nepochopenia, násilia, vojen a
nenávisti ?
8. Pýtate sa nás, èo nás brzdí v naej práci, z
predchádzajúcich viet ste mono pochopila èo
nás najviac brzdí. Sú to predsudky a nepochopenie dobrej väèiny. Oni sami sú tvorcovia
biedy, bolesti, neastia. Oni vytvárajú bezdomovectvo, akéko¾vek závislosti. Komerènos
a tvrdý bezoh¾adný kapitalizmus vytvára armádu ¾udí èo im ako keby vyhorí palivo, kapitulujú nad ¾udskou ravosou a paravosou.
9. Pýtate sa nás v èom vidíme problémy pri
resocializácii bezdomovcov, odpovedáme e v
tom vôbec nevidíme problém.Problém vidíme
v resocializácii a prevýchove vetkých ostatných. Aj vaich profesorov a uèite¾ov, ktorí aj
Vás uèia, e sme tí lepí.
10. Pýtate sa nás èo by mohlo naej práci
pomôc, u je to zrejmé s predchádzajúcich riadkov, nauèi sa chápa rozmanitos a inakos
ako dokonalý nástroj pochopenia èloveka a
¾udstva ako celku.
11. Pýtate sa na radu na záver, èo by nemalo vo vaej práci chýba, Poèúva hlas srdca a
nie múdrosti múdrych, pripusti, e vetko
môe by aj inak. Odstraòova príèiny a nie
následky ako sa to robí dnes.
Vaa redakcia PP
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Listáreò
Milá redakcia PP
Vá Èasopis sa mi dostal do rúk prvý krát. Kúpila som
si ho lebo som bola zvedavá èo je obsahom váho èasopisu.
Bola som ve¾mi príjemne prekvapená alebo priam nadená.
Preèítala som si ho od zaèiatku do konca 3-krát a stále mi
Vae èlánky odhalili nieèo nové a uitoèné ako kadodenne
konajú ¾udia. Ve¾mi Vás obdivujem a zároveò si Vás nesmierne váim. Chce to ve¾a guráe, odvahy a sebazapierania. Lebo i v blahobyte a bohatstve o ktorý sme sa sami
nepostarali, ale nai bohatí rodièia, to dokáe kadý èlovek.
Ale vybudova nieèo s nièoho, z nuly, zdvihnú sa s úplného dna, oprái sa a dosiahnu nieèo, tak to nedokáe kadý, ale len naozaj silný èlovek. Viem o èom hovorím, síce
mám len 18 rokov. Viem o tom aj vïaka, e tudujem na
Strednej zdravotníckej kole. Na oetrovate¾ské kolenia
chodím po rôznych oddeleniach nemocnice. Kadodenne
pomáham ¾uïom, vidím na vlastné oèi ich bezmocnos a
utrpenie. Poèujem zúfalé výkriky trpiacich pacientov, ktorí
nemajú u chu ïalej bojova o svoj ivot. Stáva sa mi, e
neraz si aj poplaèem spolu s trpiacimi pacientmi, keï mi
rozprávajú o svojom akom osude a pritom mi silno stláèajú ruku.
Verte, e niekedy nenachádzam slov, aký je ivot mnohých ¾udí aký. Èastokrát, neviem nájs správne povzbudenie a vhodné uteenie pre týchto ¾udí. No viem, e niekedy potrebujú len silno stisnú moju ruku, potrebujú hrejivé
pohladenie, alebo cíti moju tichú prítomnos. Ve¾mi im to
pomôe.
Tak málo a zároveò tak ve¾a...
Pomohli ste mne, pomohli ste iným, pomohli ste sami
sebe.
Mne ste pomohli, tým, e u môem èasto trpiacim a
zúfalým pacientom, ktorí prosia: Sestrièka, èo mám teraz
robi, poraïte mi !Teraz môem ukáza ako vzor- VÁS.
Práve Vás ktorí ste padli, zdvihli sa, prijali akú skutoènos. Práve to vetko Vás posilnilo, zhúevnatelo a posunulo by lepími a vytrvalejími.
Pomohli ste iným, lebo vïaka vám mnohí ¾udia pochopili, e to vo svojom ivote nemajú a také aké, ako iní
¾udia ktorí to majú ove¾a aie a napriek tomu nezvládajú
vyriei malièkosti vo svojom ivote.
Pomohli ste sebe, èi u hrejivým pocitom e ste dokázali
ve¾kú vec, e ste dokázali presvedèi svoje JA, e dokáete
toho ete ve¾mi ve¾a. Veï dobrým príkladom je vá Verejný
kemp, èi vydávanie tohto èasopisu.
Prajem ve¾a síl na itie svojho ivota a nielen na preívanie.
Andrea Kollárová

ZIMA V KEMPE

Odpoveï redakcie
Vïaka Ti milá Andrea za tvoje málo ktoré ma väèiu silu a
moc ako vetky lieky podávané na oddeleniach nemocníc.
Tvoje stisnutia ruky v pravú chví¾u a s èistej Lásky sú mocnejím nástrojom na lieèenie chorých ¾udských sàdc ako výsledky vedeckých medicínskych skúseností získaných za celú
históriu. Vypoèu si utrápeného èloveka aj bez spomenutých
rád je obrovská pomoc a je dobré, e o tom vie a si to uvedomuje. Mnohí ¾udia si to ia¾ ete neuvedomujú a netuia
význam mohutných a obrovských malièkostí. Zostaò sama
sebou aj za cenu, e ti mnoho ¾udí neuverí a nepochopí.
A nemysli si e sme a takí dokonalí, silní, dobrí a pod, ani
si netrúfame uzna nau jedineènos èi príkladnos pre tvojich pacientov. Ver tomu, e aj od teba sa máme
èo uèi. A nie je toho málo a ani to nie je niè bezvýznamné.
Vaa mladá generácia otvorených ¾udských sàdc zmení tento
svet v ktorom je zbytoène ve¾a utrpenia a bolesti. A Ty, milá
Andrea, u dnes si súèasou tohto procesu a nie len pasívnym
pozorovate¾om.
Vie aká rados zachváti kadé cítiace ¾udské srdce, keï si
povedzme pri èítaní tohto èasopisu, spomenie na teba milá
Andrea ? Tvojou silou bude tvoje chápanie malièkostí odha¾ovanie geniality druhých a tým objavovanie svojich neopakovate¾ných vlastností a daností. Prajeme Ti s celého srdca
aby si zachovala ochotu silno stláèa ruku trpiacim, aby si
¾uïom aj naïalej pripomínala ich nádej. A j nám si svojim
listom ponúkla nádej, aj silu, ktorá nás èasto opúa a vïaka
aj tebe sa nám zasa vracia.
S pozdravom redakcia PP
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Výzva pre naich èitate¾ov!

Takmer po uzávierke tohto èísla sme sa stretli s dosial pre nás
neznámou skutoènosou. V niektorých mestách Slovenska nám bránia v distribúcii èasopisu Priestor pre ivot. Nevieme èi pôvodcom
uvedenej skutoènosti sú nae pich¾avé èlánky, alebo motívov je nieèo iné. Distribúciou neporuujeme iadne zákony tátu a predsa sa
nali kompetentní ktorí nau èinnos nazvali nezákonnou. Vyhráajú sa nám pokutami a vyháòajú naich distribútorov z naich námestí. Stalo sa tak v dvoch mestách, v iline a Prievidzi a máme
obavy, aby sa tak nestalo aj inde. Bolo by nám ¾úto strati naich
stálych èitate¾ov v rôznych mestách Slovenska, ktorí ho s pochopením oèakávajú. Preto Vás prosíme milí èitatelia, aj Vae priania sú
rozhodujúce èi sa stratí ná èasopis v Vaich námestí. Ak môete,
tak nám v tom pomôte.
Ïakujeme za pochopenie.
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