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Cena èasopisu Priestor pre
�ivot je zdarma. Budeme

radi, keï vydávanie èasopi-
su podporíte sumou 10 Sk.

Touto sumou podporíte
nie len vydanie ïal�ieho
èísla, ale aj organizáciu,

ktorá ho vydáva.
Preto Vám za to ïakujeme.

www.proces3.webpark.sk

V na�om èasopise  uve-
rejòujeme príspevky, listy,
odpovede bez zjavnej prípra-
vy a koncepcie.  Sme radi,
keï v redakènej po�te èi
mailovej schránke objavíme
Va�e príspevky a s nich po-
zliepame ná� èasopis. Radu-
jeme sa, keï väè�ina Va�ich
príspevkov sú pre nás chvá-
livé a pozitívne, no radovali
by sme sa, aj Va�ich kritic-
kých postrehov. Dnes to
e�te vypadá tak, �e mnoho
¾udí nepoèuje nás hlas, asi
je to na�a chyba, na�e ne-
pochopenie a mo�no zlé na-
èasovanie. Na�e témy sú tak
trochu smutné, radi by sme
o�ivili 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 mno�stvo detí
ktoré sa radovali, tancovali
a smiali. V�etky deti aj rodi-
èia sa usmievali nad ��ast-
nými úsmevmi svojich ra-
tolestí. Len jedno malé diev-
èatko, sa radovalo len ve¾-
mi skromne, potichu a bez
zjavnej radosti. Èo chýbalo
tomuto dievèatku ? Nedo-
statok ? Nie. Málo lásky od
rodièov ? Nie.  Preèo toto
dievèatko ktoré neza�ilo
nedostatok, ako aj nedosta-
tok rodièovskej lásky nevie
prejavi� takú rados� ako
ostatné radujúce deti ?

Hovorí sa �e nejestvujú
otázky bez odpovedí a múd-
ros� odpovede je skrytá v
håbke du�e tohto die�a�a.
Ono povedalo svojim ti-
chým hláskom, ktorý je

uchu nepoèute¾ný no srd-
cu zvuèiaci.: Neviem sa ra-
dova� s celej du�e a s celé-
ho srdca, keï cítim trápe-
nie a boles� zo v�etkých
kútov sveta...

Poviete si, zasa smutná
téma, v tom sme majstri, len
ako sa nauèi� radova�, ako
drvivá väè�ina detí na kar-
nevale?  Bez va�ej pomoci
ostane ná� èasopis smutný
a pochmúrny, radi by sme
rozdávali väè�iu Nádej.
Mo�no�e sa nám to spoloè-
nými silami ¾ah�ie podarí.

Preto pre väè�iu rados�
uverejòujeme  verejný ïa-
kovný list od ná�ho reakè-
ného básnika Jo�ka �kra-
báka ktorého básnièkami
o�ivujeme a zrados�òuje-
me aj ná�, èasto pochmúr-
ny èiernobiely èasopis.

Verejný *ïakovný* list
Milý Daniel Di�kanec

zodpovedný redaktor èaso-
pisu Priestor pre �ivot a ko-
lektív okolo teba, nech u�
sa èlovek v �ivote akoko¾-
vek raduje èi v bolesti zmieta,
Priestor Pre �ivot, je dosta-
toèný pre mòa, pre teba, pre
�ivého tvora, jedným dy-
chom chcem vyslovi� Vám
vïaku, za usilovnos� a sna-
hu, za ka�dé slovo, obrázok
a usporiadanú novinovú
stránku, za slová vety a sú-
vetia, ktoré tichou aj búrli-
vou mys¾ou preletia, ako
vták v protivetre sa trepota-
jú, aj za tie, ktoré tí�ko ako
motý¾ èitate¾om v mysli pri-

stanú... a oteplia, my�lien-
ku podnetnú na prospe�ný
skutok premenia, pomáha to
tvorcom, tak domovcom ako
bezdomovcom, �mocným� s
mocou nemocných, bezmoc-
ným aj bez moci mocných,
za v�etko Chvála Bohu...
vïaka vám, za ka�dé lô�ko
a s bezdomovcami za ka�-
dú vybudovanú chatku v
Martinskom chotári... nech
to spoznajú a vidia úradní-
ci a notári...

... na plagátoch èítame,
�e jeden pán na prezidenta
kandidát, otvoril kdesi (?)
pre bezdomovcov útulok...
on v�ak túli iba k rekla-
me, tento pán, nu� rekla-
ma ako ju spoznávame a
èasto krát, je iba púha
prázdna strana... ako... va-
kát... bezduchý r o m a n...

... ïakujem Vám a v du-
chu nádej mám, �e raz, bez
lesklých bulvárnych prí-
kras Priestor Pre �ivot zís-
ka viac novinových strán,
väè�í typ písma, tak
priestor medzi jednotlivý-
mi èlánkami, pravidelnú
rubriku pre du�e poetic-
kých SLOVANOV, v tejto
rozháranej dobe západných
mamonárskych zvodov,
mo�no pribudne pravidel-
ný kútik pre úsmev,
smiech, preto�e najlep�í
liek na ka�dú boles� èi aký-
ko¾vek tumor... je od srdca
teplý Humor...
Vá� èitate¾ a prispievate¾

Jozef �krabák - JO�i
V piatok 13.2.2004 o 5 h ráno

Milí èitatelia !

- Ïakujeme pánovi Jozefovi ktorý
prispel pre na�u organizáciu nebývalou
èiastkou 50.000 Sk v hotovosti.  Za tieto
peniaze  zhotovíme montovanú rozobe-
rate¾nú chatku a pána Jozefa ktorý nám
takto nezi�tne pomohol zavoláme aspoò
na kolaudáciu.

- Ïakujeme tým ¾uïom ktorí po pre-
èítaní ná� skromný èasopis nezahodia a
dajú ho preèíta� známemu èi neznáme-
mu susedovi.

- Ïakujem v�etkým prispievate¾om v

uliciach Slovenských miest za príspevok
pre na�u organizáciu v podobe príspev-
ku symbolických 10 korún. Polovicou
tejto sumy prispejete distribútorovi a po-
lovicou na�ej organizácii Proces-3. Vy-
dávaním èasopisu PP� sa nesna�íme po-
môc� len bezdomovcom ale aj chorým,
utrápeným a ne��astným.

- Ïakujeme na�im stálym aj nestá-
lym   dopisovate¾om a prispievate¾om a
èitate¾om. Va�e príspevky o�ivujú ná�
èasopis o �iroké spektrum názorov.

Poïakovanie

MOTTO:
Pred poslednými slovami, ako sú smr�, katastro-

fa èi apokalypsa, je e�te jedno.
Predposledné. Je to priam kúzelné slovko NÁ-

DEJ. Jeho slabé svetielko neustále blikoce v tem-
notách ná�ho strastiplného �ivota.

To ono núti èloveka, aby obstál, aj v naj�a��ej
skú�ke osudu.

Mô�e nás opusti� v�etko. Rodina priatelia, ale-
bo svetské statky. No viera, nádej a Láska sa od-
òa� nedá.                                                                  Vít Friè

Prírastok v kempe Úvahy hlúpeho Jana
Hlúpeho Jana dnes mo�no ve¾a ¾udí odbije poznám-

kou: Spasite¾ov a radcov v�etkých múdrostí, tu u� bolo
ve¾a, èo je s toho? Mnoho ¾udí zah¾adených do samých
seba reaguje poznámkou: Moje prob-
lémy to nerie�i, èo mám s toho? Tak
poèúvajte SLEPÍ, keï va�e orgány oèi
u� nevidia... Viïte HLUCHÍ, keï va�e
u�i u� nepoèujú. Toto èo vám hlupák
spoza pece radí, je aj rie�ením va�eho
problému, lebo v�etky problémy
v�etkých, sú aj tvoje problémy. Hovorí�
si, �e to vie�, a èo si s tým doteraz urobil?
Doká�e� si preèíta� aspoò tento èlánok a
prvý krát v �ivote nepoveda�, èo s tým ja mám?

Èítajte na strane 6!
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Otázka pre Petra: Èo �a motivovalo odís� s
domu a da� sa na dráhu tuláka?

Odpoveï: S otcom sme v tej dobe nevychá-
dzali najlep�ie. Vtedy som mu ve¾a vyèítal a
mo�no aj nenávidel, no dnes to vidím, �e mi
vlastne pomohol. Pomohol mi ís� do sveta,
ve¾a vidie� a cíti�, sta� sa slobodným aj nezá-
vislým, aj sa zamilova� a nakoniec sa slobod-
ne spúta� rodinným �ivotom ktorý �ijem dnes.

Otázka pre Katarínu: Èo teba motivovalo
pre�íva� �ivot v komunite priate¾ov s ktorými
ste u�ívali slobodný �ivot, nechýba ti tá nespú-
tanos� ?

Odpoveï: Pre�ili
sme krásne obdobie v
skupinke ¾udí ktorí tie�
milovali slobodu. V tej-
to skupinke ¾udí sme
èasto meditovali, roz-
právali o zmysle �ivo-
ta, hrali na gitarách a
bubnoch, bolo to krás-
ne obdobie a navy�e
som bola zamilovaná
do Petra. Myslím si, �e
ka�dý èlovek by mal
aspoò raz za�i� akúsi
absolútnu slobodu, do-
káza� sa odpúta� od
tohto sveta, aj keï na
chví¾u, alebo na èas.
Kto to pre�ije potom
doká�e prija� aj urèité
obmedzenia a príma ich rád.

Otázky pre obidvoch: Zaujíma vás hudob-
ný �týl nazývaný treance, èo vyjadruje tento
�týl, akú �ivotnú filozofiu ?

Odpoveï: Je to vlastne �týl spojený s prí-
rodou. Jednoduché nevýstredné obleèenie, prí-
rodné materiály, korálky vo vlasoch, indicko-
africké bubny zvané junby, neagresívne cho-
vanie. Tento �týl hovorí aj o poèúvaní a vní-
maní prírody ako celku a to aj v ¾udských
vz�ahoch.

Otázka: Hovorí sa, �e táto filozofia èi �ivot-
ný �týl obhajuje pou�ívanie mäkkých drog ako
je marihuana ?

Odpoveï: Myslíme si, �e táto droga sa viac
mystifikuje, robíme ju hor�iu aká je. Sú �táty
kde je legalizovaná a tým mo�no menej nebez-
peèná. Hovorí sa, �e keï sa nieèoho bojíme,
ná� strach je nebezpeènej�í ako situácia sama,
alebo v�eobecná nenávis� voèi drogám ako ce-
lok, je nebezpeènej�ia ako drogy samé. Aj my
sme skúsili fajèi� trávu, je to pre nás dobrá
skúsenos�.

Dnes sme odlo�ili na�u skúsenos�, tak ako
sa odkladá vec ktorú dnes u� nepotrebujeme,
nie ani preto �e je zlá, ale len preto, �e ju u�
nepotrebujeme. Odlo�i� nieèo s láskou, je ur-
èite lep�ie ako sa zbavi� nieèoho silou vôle èi
nenávis�ou. Je to aj mo�no rada pre tých, kto-
rí bojujú so svojimi závislos�ami.

Otázka: Máte dvojroèného synèeka Jakub-
ka, èakáte ïal�ie die�a, bývate v provizórnych
unimobunkách s ktorých budete musie� odís�,
nako¾ko ste nedostali úver na odkúpenie, ne-
máte strach s budúcnosti ?

Odpoveï: Tak ako sme za�ili slobodu a

nespútanos�, dnes pre�ívame svoju zodpoved-
nos�. Nie je to ¾ahké, zvlá�� keï nemáme kon-
takty so svojimi rodinami. Aj tak by sme boli
neradi za�ahova� do toho svoje rodiny, ktoré
si nás vá�ia viac, ak sa doká�eme postara� sami
o seba. Zatia¾ je to fajn, Peter má prácu a za-
tia¾ aj bývanie. S tým bývaním je to ale ve¾mi
zlé, na byt nemáme peniaze a majite¾ unimo-
buniek nás tam dr�í s milosti. No veríme, �e
aj tento problém bude vyrie�ený.

Otázka: Èo by vám v dne�nej situácii po-
mohlo, prijali by ste aj provizórne rie�enie vo

Verejnom kempe ak by
sa to prispôsobilo pre
výchovu malých detí?

Odpoveï: Veríme
�e nájdeme nejaký pre-
nájom domèeka v oko-
lí Martina, veríme �e
sa nám ozvú vhodní
záujemci a aj sami bu-
deme naïalej h¾ada�.
V prípade núdze by
sme prijali aj rie�enie
pobytu v kempe. U� to
je dobré, �e takéto rie-
�enie existuje, aj keï
provizórne ale lep�ie
ako �iadne.

Dnes mladá generá-
cia to nemá ¾ahké, nie
sú byty za pár korún

ako to bolo e�te 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� ná-
rodný dôchodok. Detí sa rodí èoraz menej a v
tomto dobiehame �táty západnej Európy, ani
sa nedivíme mladým, �e sa ne�enú do man�el-
ských sú�ití. Úvery banky podmieòujú pravi-
delným splácaním, prís� o zamestnanie zname-
ná prís� o v�etko a v lep�om prípade ocitnú� sa
v na�om kempe, v hor�om na ulici Preto znovu
aj touto cestou vyzývame politikov a kompe-
tentných: Vytvárajte podmienky na provizór-
ne rie�enia ako sú Verejné kempy v jednotli-
vých mestách prípadne obciach. Aj tieto záchyt-
né stanice èi tábory dávajú mladým ¾uïom väè-
�iu istotu a menej strachu s budúcnosti. Tým,
�e budú cíti� toto záchranné rie�enie, prejaví sa
to v ich väè�ej odvahe �I�, ZAKLADA� RODI-
NY, ETICKY PODNIKA� a hlavne by� odvá�-
nej�ím a menej skeptickým. Toto rie�enie nie
je postavené na peniazoch ale na obyèajnej
ochote a pochopení. Zatia¾ v tomto prípade, na-
�ich mladých bezdomovcov mo�no �e sa nájde
dobrá du�a èo im pomô�e, chátrajúcich domov
èi budov je mnoho a Peter je �ikovný remesel-
ník. Mo�no by sme mohli spoloène èosi s tým
urobi�, prehodnoti� na�e doteraz nevyu�ité ma-
jetky, ktoré sú dnes skôr na�ou noènou mo-
rou, ako oso�ným nástrojom pomoci. Ko¾ko ¾udí
by mohlo by� ��astnými a spokojnej�ími keby
sme sa nauèili by� troch ve¾korysej�ími? Pre-
najmite, darujte a va�a odmena nebude len v
nebi ako sa hovorí, ale tu a teraz, na tejto Zemi.

Rozhovor s bezdomovcami ako ich nepoznáme
Peter a Katarína sa zoznámili ako mladí vyznavaèi prírody. Opustili rodinné záze-

mie a celé tý�dne putovali po Slovenských horách èím sa dali na vlastnú cestu obja-
vovania sveta. Preputovali aj kus Európy, spoznali ve¾a ¾udí, zá�itkov dobrých aj
zlých.Ich príbeh mal aj dramatické prvky a práve tie im dali krídla a zároveò ich
spútali v spoloènej zodpovednosti.

Listáreò
Milá redakcia PP�!
Kie� by ka�dý èlovek nabral takú odvahu

ako vy, odvahu prekona� sám seba. Dali ste o
sebe vedie� a to je potrebné pre nás �ostat-
ných�, ktorí si tak èasto nevá�ime v�etkého
èo máme. S�a�ujeme sa a závidíme susedovi,
nadávame na vládu, no zostávame vo svojej
ulite, nedoká�eme nieèo zmeni�. Sme menej
slobodní ne� vy- sme otrokmi konzumu a
materializmu.

Dúfam, �e generácia súèastných �tuden-
tov /ktorí teraz musia cestova� za zárobkom
do zahranièia, aby si vôbec mohli dovoli� �tú-
dium a medzi nich patrím aj ja/ pochopí, kde
sú tie pravé hodnoty a nezostane ¾ahostajná
voèi okolitému svetu. Èlovek sa nesmie stra-
ti� medzi ¾uïmi.

�elám Vám mnoho síl a optimizmu pri zdo-
lávaní preká�ok !

Posielam Vám aj krátky príbeh ako som
sa stretla s Va�im èasopisom s názvom: 160
krokov.

160 krokov
Keï mi �lohli mobilný telefón, mys-

lela som �e to nepre�ijem. Bez telefónu
budem ako odstrihnutá od sve-
ta...Neuspokojilo ma ani vyjedenie
chladnièky, prelistovanie �enského ma-
gazínu a vyplnenie kvízu: Hodí sa k Vám
Vá� partner? Absencia pípania prichá-
dzajúcich správ a èumenia na displej v
dvojminútových intervaloch naru�ila
moje vnútorné PH. Potrebovala som KO-
MUNIKOVA�, teraz a hneï. Vybrala
som sa pokeca� si na�ivo ku kamo�ke.
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, mo�no je vnútri nejaké
foto �naozajstného� bezdomovca v kra-
bici 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 pí�e ako sa
dostal na ulicu. Zaèítala som sa. Asi si
to nevymyslel. Hm...Po preèítaní celého
èasopisu som si sadla na lavièku a po-
zerala na toho pána èo mi predal èaso-
pis. Predával podozrivo usmiaty. Nieèo
mi tu nehrá. ¼udia pre ktorých je mo�-
no luxus obyèajné pero a papier, majú
èasopis. Ja mám doma poèítaè, tlaèia-
reò, písací stroj, som evidovaná v troch
kni�niciach a mám dve mailové schrán-
ky. Aby som nieèo zorganizovala potre-
bujem dva diáre, kalendára minimál-
ne sto�esdesiat znakov � bezdomovec
urobí sto�esdesiat krokov a je tam, kde
potreboval ís�, s ¾uïmi s ktorými potre-
buje by�. Bez mobilu sa dá �i� a èlovek
nemusí by� odstrihnutí od sveta. Hor�ie
je ak máme v�etky výdobytky modernej
doby, ale putá s ¾uïmi prestrihávame
sami � pod¾a sinpatií, nálady èi sociál-
neho postavenia osoby. Neèudujme sa,
ak sa niekedy cítime viac odstrihnutí
ako ten bezdomovec.

Va�a Blabolinka
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Listáreò
Vá�ená redakcia
Dovo¾ujem si reagova� na èlánok �Chvenie a vibrácie� (Èíslo 7, str.3).
Pod¾a autora a bli��ie neurèených prorokov dávnej doby svet

bude miestom èoraz mrchavej�ím, bohatí budú e�te chamtivej�í
atï. Na rôzny spôsob sa pertraktuje antagonizmus medzi dobrými
proletármi a zlými boháèmi, vedúcimi svet do záhuby. Medzi hmlis-
tými tvrdeniami prameniacimi z proroctiev v�ak vystupuje celkom
konkrétne jedno:

Budeme poèu� �o tuneloch a bunkroch vo �vajèiarskych Alpách,
kde by mala pre�i� smotánka sveta, aby sa uchránila pred chao-
som, ktorý vedome èi nevedome spôsobila...�

Nu� dovo¾te pripomienku: Vo �vajèiarsku sa najprv vybudovali
normálne tunely, (a mosty a dia¾nice) - pre autíèka vlastných oby-
vate¾ov, a a� potom pri�li na rad bunkre.

Tie kryty - u� pred 15 rokmi sa rátalo, �e by staèili asi pre
tretinu vlastného obyvate¾stva - sú budované pod¾a rovnakej filo-
zofie, aká svojho èasu krajinu ochránila pred hrôzami Svetovej
vojny. A jedným z blahodarných ved¾aj�ích produktov bola aj sku-
toènos�, �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 v�imnú� si ten,
ktorý máme tu u nás a vôbec v sústave bývalého tábora mieru a
socializmu. A odtia¾to preniká do stále e�te usporiadanej�ej èasti
Európy, napríklad v podobe mafie, prostitúcie, ilegálnej imigrácie
a inak. To je jeden z ved¾aj�ích produktov svetonázoru, pod¾a kto-
rého sa celý tábor mieru po nejakých 70 rokov budoval.

Poriadok a efektívnos� vo �vajèiarsku majú e�te ve¾mi ïaleko od
chaosu, ktorý predpovedáte.                             Ing. Matú� Ko�a

Odpoveï pre pána Ko�u
Predov�etkým sa ospravedlòujeme za oneskorenú odpoveï zavi-

nenú neschopnos�ou pou�íva� výdobytky techniky, teda Internet
na�ou redakciou PP� (príspevok sme dostali mailom). Bude to asi
na�im proletárskym pôvodom, �e nedr�íme krok s technickou revo-
lúciou. Na Vá� èlánok sa nedá nereagova�, aj keï je to reakcia na
star�ie èíslo PP�.

Nepochybne ste znalý èlovek, koniec koncov informácií o �vajèiar-
skych tuneloch máme ve¾mi málo, strelili sme len tak od pásu a zistili
sme. �e èosi máme aj pravdu. Myslíme si , �e pou�íva� staroznáme
termíny dobrých proletárov a zlých boháèov ako aj usporiadanej a
neusporiadanej Európy je v dne�nej dobe bezduché h¾adanie nepria-
te¾ov, èo je typické vyhováranie sa, na màtvych nepriate¾ov. Nechaj-
me 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 mô�e
sídli� aj v telách prostitútok, mafiánov a uteèencov. �vajèiarsky obèa-
nia majú strach, �e im ktosi ukradne ich blahobyt. Verte �e ich strach
je oprávnený a silný a viete preèo? Ka�dý èlovek na tomto svete je
súèas�ou ve¾kého celku. Bohatstvo národa, skupiny aj jednotlivca je
obrovské pokrytectvo voèi celému ¾udstvu, kde je to¾ko biedy a utrpe-
nia a bolesti. Preto ka�dý národ, skupina èi jednotlivec ako aj in�titúcia
ktorá sa obhajuje poctivos�ou, pracovitos�ou nikdy spokojne neu�ije
svoje bohatstvo. Jeho bohatstvo bude jeho noèná mora, jeho strach a
nepokoj a verte, �e neskryje si svoje bohatstvo do dobre strá�ených
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 v�etko Va�e bohatstvo chudobným. Zdie¾ajte svoje
bohatstvo s celým ¾udstvom, a va�e bohatstvo nebude ma� konca ani
dna. Nebudete sa potrebova� pred nikým ukrýva�, lebo Vy viete, �e sa
skrývate pred vlastným svedomím. A Va�e svedomie pracuje vo dne v
noci, svojim strachom si sami budujete a vytvárate nepriate¾ov. Cítite
ohrozenie so v�etkých strán, no aj tak si svoje �bohatstvo� nedoká�ete
ochráni�. Vy sami ste jeho najväè�ími nièite¾mi.

Myslíte, �e by nám �vajèiarky obèania uverili? Uverili by ste Vy
pán Ing. Ko�a? 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 doteraj-
�ej histórie èo sa stane. No predsa vlastný strach sa stane ich hro-
bom, ak nenájdu ochotu zdie¾a� svoje bohatstvo s celým svetom. V
minulosti nepoznáme príklady ktoré by potvrdzovali �e bohaté náro-
dy sa podelili s chudobnými. Preto aj �iadna mocná a slávna rí�a
nepre�ila. Je to pouèenie pre dne�né slávne a bohaté rí�e, iba tak
mô�u pre�i�. Alebo si myslíte, �e existujú výnimky?

S pozdravom redakcia PP�

Fyzici pri skúmaní elementárnych
èastíc dokázali, �e výsledok experi-
mentu ovplyvòuje prítomnos� meracej
aparatúry, teda púheho pozorovate-
¾a. Inak sa teda chová hmota ak ju
nepozorujeme a inak ak ju pozoruje-
me. Tým bolo dokázané, �e na�a
my�lienka má schopnos� ovplyvni�
priebeh urèitého deja. Bola to prevrat-
ná udalos�, ktorá zo zaèiatku nebola
prijímaná bez výhrad. Dnes v�ak o
tom u� nikto nepochybuje. Ale je to
naozaj nová my�lienka? Veï  Taoisti
presne o tomto vedeli u� pred nieko¾-
kými tisícroèiami. Tak isto v indickej
Ghagavad Gíte sa
doèítame to isté.
Na�a my�lienka
ovplyvòuje hmotu,
priebehy udalostí.
Dôkaz je naozaj jed-
noduchý. Urobte si z
papiera kocku. Èo tomu
predchádza? Najprv si v
mysli predstavíte plá�� koc-
ky. Uvedomíte si, �e bude-
te potrebova� ceruzku na kreslenie
a no�nice na vystrihnutie. V�imli ste
si, �e sme e�te niè neurobili, ale na�a
myse¾ u� zaèala tvori�?
Ruky u� iba kopírujú to
èo sme si vytvorili v
mysli. A tak je to v na-
�om �ivote so v�etkým.
My�lienka je tá, ktorá riadi
ná� �ivot a vytvára budúc-
nos�. Akú budúcnos�? Nu� takú aké
sú na�e my�lienky, preto�e ako sme
videli na pokuse s papierovou koc-
kou, v hmote sa deje iba kopírovanie
my�lienok. Z toho ale vyplýva ve¾mi
dôle�itý poznatok. Ako myslím, tak �i-
jem. Ja sám som tvorcom svojej bu-
dúcnosti. Ak sa mi nepáèi moja prí-
tomnos� musím si vymyslie� kraj�iu bu-
dúcnos� 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 na�e príslovie �Jeden niè nezmô-
�e�. Ïal�í problém je ten, �e na�e
my�lienky majú len málo energie a tak
od my�lienky k èinu prejde ve¾a èasu
a èasto sa medzi tým na�e priania
zmenia, máme iné záujmy a iné prio-
rity. Neraz sa preto stane, �e keï sa
nám na�a minulá my�lienka premiet-
ne do skutoènosti u� je to vlastne na
preká�ku. Vtedy sa sna�íme h¾ada�
toho, kto nám hád�e pod nohy po-
lienka a ani si neuvedomujeme, �e
sme to my sami.

Ako s tohto zaèarovaného kruhu
vykroèi�? Urèime si jasne na�e �ivot-
né priority a sna�me sa ich nemeni�
zásadným spôsobom. Teraz nemys-
lím, �e by sme ich nemali upravova�.
Veï na�e poznanie sa ka�dý deò
dopåòa  o nové skúsenosti a to èo je
dobré treba prija�. Takto doká�eme
udr�a� správny my�lienkový smer a
energia na�ich my�lienok sa bude
neustále zvy�ova� èo spôsobí rých-
lej�ie prejavovanie sa na�ich predstáv
v na�om �ivote. Myslíte si, �e ¾udia,

ktorí robia zázraky robia nieèo iné?
Doká�u ovládnu� svoju my�lienku a
dajú jej takú silu, �e sa prejaví v hmo-
te ihneï. Tu je ïal�ím dôle�itým bo-
dom viera v na�e my�lienky. Ak si
v jednu chví¾u v mysli predstavím
krásnu budúcnos� a vzápätí ju zmiet-
nem zo stola s tým, �e to sa aj tak
nestane, tak máme pravdu a tá my�-
lienka, ktorá má vy��iu silu sa usku-
toèní. V tomto prípade to bude tá �e
sa tak nestane, lebo väè�inou tieto
my�lienky majú u nás silnej�í emo-
cionálny náboj a to ju mnohonásob-
ne zosilòuje.

Ïal�ím dôle�i-
tým bodom je po-
znanie zákona prí-
èiny a následku.
Ka�dý ná� èin (a
tým je aj my�lien-
ka) vytvorí násle-
dok. Ak niekomu
prajeme zlo tak to
isté sa prejaví aj
v na�om �ivote. V
skutoènosti ne-
máme dôvod na to
aby sme niekomu

mohli pria� zlo. Ak
nám niekto urobil nie-

èo zlé znamená to, �e
je to NEVEDOMÝ èlo-
vek a nevie, �e tak robí
zle aj sebe. Nevedo-
mos� predsa neodstrá-

nime tým, �e èloveka potrestáme.
Tým u neho mô�eme len zvý�i� jeho
odpor k tomu aby i�iel tak ako ch-
ceme. Ak budeme takémuto èlove-
ku posiela� my�lienky 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 donúte-
nia. Spomeòme si na na�e rozho-
vory o politike a politikoch. Aké sú
to jedovaté my�lienky èo vysielame.
Ako sa taká my�lienka mô�e preja-
vi� v �ivote? Nu� len tak, �e sa v�et-
ko e�te viac zhor�í. A to je presne
opak toho èo chceme. Chceme sa
ma� lep�ie a robíme v�etko preto aby
to tak nebolo. Je to dos� zvlá�tne.
Ale teraz u� vieme �e je to iba z
nevedomosti. Je iba na nás ako dlho
budeme praktizova� spôsob �ivota,
ktorý nám nepriná�a výsledky aké
po�adujeme 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
na�imi my�lienkami a tým smerom
je jednota so v�etkým bitím. Taká je
skutoènos�. V�etci sú závislí od ka�-
dého. Nikto ne�ije izolovane. A ak je
jednému zle musí sa to prejavi� v
celej spoloènosti. Sila re�aze je taká
aké je silné najslab�ie oko. Na�im
cie¾om by mala by� rovnako silná
re�az bez kazov. V na�ich rukách
(my�lienkach) je táto mo�nos� tak
preèo robíme nieèo iné? To èo ne-
chceme. A robíme to dennodenne.
Dokedy?

Mysli na to, èo chce�,
nie na to èo nechce�
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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 prista-
vi�. Odteraz to urobím v�dy keï ich uvidím a kúpim si
tento pár stranový nenápadný èasopis plný krásnych my�-
lienok a ducha.

Chcem Vám napísa� moju skúsenos� s ¾uïmi v �a�kej
situácií. Bývame s man�elom a dvoma synmi v dedinke
vzdialenej 15 km od Martina. Máme dom, statok, ve¾kú
záhradu, ja som zamestnaná v Martine a man�el podniká.

Asi 7 rokov dozadu v zime pri�li k nám dvaja chalani z
dediny, man�elov spolu�iak s bratom prosiac o pomoc. Mali
v dedine svoj dom, ale pre svoju ¾ahková�nos� (milovali
alkohol) si nenachystali drevo na zimu. Pri�li vyzimený a
chorí so zápalom dýchacích ciest. S man�elom sme ich pri-
chýlili v prístavbe domu v letnej kuchyni, vtedy bola stra�-
ná 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 tý�dòoch sa nám ich podarilo vystrábi�.

Jeden chalan (mu� hovoríme o veku 35 a 40 rokov) od-
i�iel domov a mlad�í sa nebral do svojho domu.

Poprosil nás èi by mohol u nás zosta�. S man�elom sme
sa poradili a rozhodli sme sa, �e mô�e. Bol zamestnaný v
miestnom dru�stve, 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 Viano-
ce 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 za-
mestnaní, aj som naòho dozrela v súvislosti s alkoholom.
Aj ja som mu naliala, aj korunku dala, ale on vedel, �e
opitý domov nemô�e prís�.

Toto trvalo asi tri roky, èo bol na�ím èlenom rodiny.
Skonèilo sa to ale zle, lebo keï sme odi�li na dovolenku u�
si u nás gazdoval ako chcel. To sa stalo viackrát, man�elo-
vi 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 v�dy naòho. Nie v�dy sa dá takýmto ¾uïom
vráti� spä� z cesty, ktorú si vyvolili a láka ich stále (alko-
hol). 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 v�dy sa to dá.

Dr�ím palce ¾uïom, ktorí si budujú kemp aj keï nie
mo�no 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 kon�tatova�, �e dobrých ¾udí je na Slovensku
dos�, aj keï by mohlo by� aj viac. Tak�e ïakujeme nie len v
mene mnohých alkoholikov, ale aj v mene v�etkých na�ich
èitate¾ov, ktorým mô�e Vá� príbeh pripomenú� podobnú vlast-
nú skúsenos�.

Vá� list je pre nás aj ve¾kou in�piráciou, lebo podobných
zá�itkov s bezdomovcami resp. alkoholikmi majú mnohí iní
¾udia. Ak by ste nám v na�ej úvahe vyèítali urèité nepochope-
nie, èi zlý úmysel, podobnos� bude len èisto náhodná, skôr
subjektívna z ná�ho poh¾adu, ako ve¾akrát pripomíname na�a
objektivita konèí, pri ka�dej obhajobe chudobných a odsúde-
ných. Vá� èin je �¾achetný a èistý, o tom nepochybujeme a
preto v záujme veci sa do Vás tro�ku �obujeme� a takto pripo-
menieme aj druhým, �e kdesi mô�eme robi� aj chybu.

(pokraèovanie na strane 5.)

Nemáme nijaký geniálny plán na
záchranu, èi na zlep�enie situácie na
svete. Mô�eme v�ak poukáza� na èiast-
kové problémy a sna�i� sa zlep�i� po-
stupne, prechodom na vy��í stupeò by-
tia a myslenia. Takáto zmena vy�a-
duje presné pomenovanie problémov
tohto sveta a zároveò urèi� akýsi mi-
nimálny �tandard, na ktorom sa
zhodnú ¾udia bez oh¾adu na ich kul-
túrno - 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 ka�-
dého z nás. Sme presvedèení o tom,
�e ve¾ká väè�ina ¾udí zachováva tieto
pravidlá, preto�e vychádzajú z akého-
si spoloèného základu, ktorý je ako
peèa� vtlaèený Stvorite¾om do du�e
ka�dého èloveka. Tento základ je tým,
èo robí èloveka èlovekom. Tieto zása-
dy prenikajú do ¾udského vedomia
rozumovým poznaním, ale aj citovým
vnímaním. Preto aj ¾udia zo spoloè-
ností s ni��ou úrovòou vedeckého
poznania majú pravidlá podobné aj
tým najvyspelej�ím vedecko - techno-
logickým spoloènostiam. Vedecké po-
znanie mô�e prís� k poznatku, �e ni-
èenie prírody vedie k záhube, a preto
sa v takejto spoloènosti vyprofiluje
názor, �e prírodu treba chráni�. Toto
poznanie v�ak aj bez predchádzajúce-
ho vedeckého skúmania je vlastné aj
tým spoloènostiam, ktoré nerozvíjali
prírodné vedy tak ako západný svet.
Aj domorodec v Papue Novej Guiney
vie, �e v ka�dom �ivom tvorovi sa
skrýva dobrý duch a preto treba tvor-
stvo cti� a chráni�. K tomuto poznat-
ku pri�iel pomocou vcítenia sa do
postavenia ka�dého tvora. Preto aj rie-
�enia problémov dne�ného sveta mo�-
no ponúknu� ka�dému èloveku, lebo
sú tým minimom, na ktorom sa nao-
zaj zhodne celý svet.

Tu sú spomínané problémy a nami
ponúkané èiastkové rie�enia:

1. Na svete sa vedú vojny a nená-
vis� a� príli� èasto ovláda konanie
¾udí.

Rie�enie: Nech ka�dý èlovek, ka�-
dé ráno si dá záväzok, �e sa usmeje
na jedného cudzieho èloveka a záro-
veò ka�dý deò skritizuje o jedného
èloveka menej. Toto pravidlo nech
ka�dým dòom narastá o jedného èlo-
veka obdareného o úsmev a nech kle-
sá o jedného v ktorom by na�e èiny
alebo reèi mohli vyvola� nenávis�.
Ka�dý èlovek nech si uvedomí, �e far-
ba pleti, iné vierovyznanie, iná ná-
rodnos�, iný sociálny pôvod nie je
dôvodom na nenávis�, preto�e ka�dé-
ho èloveka bolí a te�í to, èo aj v�etkých
ostatných.

2. Na svete je príli� ve¾a chudoby.
Rie�enie: Ka�dý èlovek nech sa vo

svojej spotrebe uskromní a nech sa ka�-
dý deò s niekým o nieèo podelí. Ne-
prejdite okolo èloveka ktorý k vám otàèa
ruky v prosbe o pomoc bez pov�imnu-

tia. Mô�ete mu da� jednu korunu, kto-
rá práve v ten deò rozhodne o tom, �e
neostane hladný ale sa naje. Nemusia
to by� v�dy peniaze, mô�ete nájs� v ta�-
ke jabåèko, ktoré prikloní rovnováhu v
tele chudáka na stranu zdravia. Mo�-
no vitamíny z vá�ho jablka spôsobia,
�e ten èlovek nebude trpie� pod mos-
tom v horúèke. Veï ka�dý èlovek vie
aké to je by� chorý, a to aj keï le�í v
teplej posteli. Aké to musí by� stra�né,
keï le�íte vo vlhkých handrách v zime.
Ka�dý z nás urèite nájde doma star�ie
obleèenie, ktoré u� nepotrebuje, obda-
rujte ním toho, kto obleèenie potrebu-
je. Týmito èinmi sa nezní�i len tá naj-
väè�ia chudoba, ktorá oberá èloveka o
jeho ¾udskú dôstojnos�, ale zní�i sa aj
nenávis�, ktorú èasto plodí vyvy�ova-
nie a pohàdanie tými slab�ími zo stra-
ny tých silnej�ích.

3. �ivotné prostredie sa nièí �iale-
ným tempom.

Ka�dý èlovek nech si uvedomí, �e
má ve¾kú moc ovplyvòova� aj tých naj-
väè�ích zneèis�ovate¾ov �ivotného
prostredia. Netreba zva¾ova� celú vinu
napr. na ropné spoloènosti, ak my sami
nevieme prejs� pár sto metrov pe�i ale
musíme pou�i� auto. Nebuïme nato¾-
ko pohodlní, �e nám nestaèí ani hro-
madná doprava, ktorá vzh¾adom na
lep�ie vyu�itie je ove¾a ekologickej�ia.
O vplyve chôdze na zdravie èloveka sa
hádam netreba ani zmieòova�. Nech
ka�dý èlovek uva�uje predtým ako po-
u�ije svoje peniaze. Nepodporujme spo-
loènosti, ktorým nezále�í na �ivotnom
prostredí, ale len na rýchlom zbohat-
nutí. Obmedzme svoju èasto zbytoènú
spotrebu. Ka�dá vec, ktorú si kúpime
a nevyu�ijeme, neoprávnene za�a�uje
na�e okolie, lebo na výrobu tejto veci
sa spotrebovali rôzne materiály, ktoré
bolo treba vy�a�i� a na ich spracova-
nie spáli� urèité mno�stvo fosílnych
palív. Neprekurujme si priestory v kto-
rých bývame, je to nezdravé a neekolo-
gické a v dne�nej dobe aj drahé.

Nekupujme si kozmetické príprav-
ky, ktoré boli testované na �ivých tvo-
roch. Akoby sme sa my dívali na tvo-
ra, ktorý muèí, a to celkom zbytoène
na�e deti? S akým odporom sa na nás
asi díva Stvorite¾, keï takto muèíme
Jeho deti, nemé tváre?

Ka�dý z nás by si mal da� záväzok,
�e zasadí ka�dý rok jeden listnatý a
jeden ihliènatý strom. To naozaj ne-
stojí ve¾a námahy. Nebuïme tak ego-
istickí, �e od prírody stále nieèo chce-
me a príroda od nás nepozná iné slo-
vo len �Daj�. Nauème sa aj jej nieèo
da�, stonásobne nám to mierom a po-
kojom v du�i vráti. Nebuïme py�ní,
�e v�etko doká�eme sami, keï príroda
je tá, èo nám v�etko umo�òuje. Dáva
nám èistý vzduch, ktorý vie len ona
preèisti� vo svojich stromoch, zásobu-
je nás pramenistou vodou, ktorú nám
posiela so svojich útrob. Milujme ka�-
dého �ivého tvora okolo seba a vedz-

Ako urobi� svet lep�ím

(dokonèenie na strane 5)
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Listáreòme, �e aj ten najmen�í tvor na
zemi tu má svoje miesto a keï ho
zahubíme, poru�íme tým krehkú
rovnováhu a mô�e sa nám to �ka-
redo vráti�. Starajme sa o tieto
�ivé skvosty a majme na pamäti,
�e aj keï doká�eme vytvori� ob-
rovské diela, nedoká�eme stvori�
ani jedného �ivého tvora.

Ka�dý z nás nech postaví jed-
nu búdku pre vtáèiky a jedno kr-
mítko do ktorého v èase zimy bude
dáva� krmivo pre vtáèiky. Ani ten-
to záväzok èloveka vôbec neza�a-
�uje a odmenou mu bude nádher-
ný poh¾ad na lietajúce spevavce.

Mali by sme sa sna�i� aj mini-
malizova� odpad, ktorý vyprodu-
kujeme. Èo si v�ak myslie� o ¾u-
ïoch, ktorí zahodia PET f¾a�u do
obyèajného kontajnera, hoci �pe-
ciálny kontajner je pár metrov
ved¾a? Oslovme ich a povedzme
im, �e PET f¾a�e patria inam. To
isté je aj s papierom, �elezom, tex-
tíliami a ostatným separovatel-
ným odpadom. Ko¾ko stromov sa
dá zachráni� jednoduchým trie-
dením papiera, ktoré naozaj ni-
koho nemô�e neúnosne za�a�ova�?
A preto neèakajme, kým zaène
niekto nieèo robi� za nás, neèa-
kajme na vrchnos� ale zaènime od
seba. Neèakajme, èo mô�eme do-
sta� od prírody, ale uva�ujme èím
sa jej mô�eme odvïaèi� my.

Tieto minimálne pravidlá /
dajú sa aj pritvrdi�, napr. o nepi-
tí kávy, ktorej pestovanie nièí pô-
vodné prírodné porasty a udr�u-
je pestovate¾ov v chudobe, ale to
by sa asi nestretlo s uznaním v
�irokej verejnosti / nech sa sta-
nú na�imi zásadami a v krátkom
èase zbadáme o ko¾ko menej ne-
návisti je medzi nami, o ko¾ko
menej chudoby je medzi nami, o
ko¾ko viacej vtákov lieta na oblo-
he, o ko¾ko viacej stromov nás
obklopuje, o ko¾ko menej skládok
je pri na�ich bydliskách, o ko¾ko
chutnej�iu vodu pijeme a o ko¾ko
voòavej�í vzduch dýchame. A èo
nás to bude stá�? Len pár hodín
zmysluplnej práce do roka.

OZNAMY
l V�etky príspevky nepre-

chádzajú podrobnou korektúrou
chýb ako aj �tylistiky, budeme
radi, ak nám napriek tomu po-
rozumiete.

l V�etky témy sa stále opa-
kujú, nemajte nám za zlé, �e ne-
ustále opakujeme opakované,
objavujeme objavené, pripomína-
me pripomenuté.

l Predchádzajúce èísla radi
za�leme záujemcom ak nás o to
po�iadate.

l V�etky èísla  PP� sú uve-
rejnené na na�ej internetovej
strámke

www.proces3.webpark.sk

(Dokonèenie listárne zo strany 4.)
Pri cestách s na�im èasopisom

PP� sa èasto stretávame s prípad-
mi kedy mnohí kon�tatujú: �Do-
padlo to zle�! Jeden kòaz na se-
vernej Orave tie� pomáhal bezdo-
movcom. Vraj ho zbili a okradli,
èi�e dopadlo to zle, tak skon�tato-
vali mnohí veriaci a vyjadrili svoje
presvedèenie �e takýmto ¾uïom
sa neoplatí pomáha�. Viete my moc
neveríme, �e to bola náhoda, ne-
veríme, �e býva obe� bez viny, ale-
bo vinník mô�e by� aj obe�ou. Ve¾a
krát robíme chybu, keï si s bezdo-
movcov èi alkoholikov vytvárame
ilúziu o ich náprave èi polep�ení v
duchu na�ich predstáv. Ak chce-
me globálnej�ie rie�i� problém al-
koholizmu, tak sme nútení sa v�i�
a pochopi� tento fenomén a sklo-
ni� sa pred cudzou závislos�ou. Keï
budeme schopní a ochotní skloni�
sa pred cudzou závislos�ou, zrazu
sa pred nami postaví na�a závis-
los� v skutoènej podobe a nefal�o-
vanej �kráse�. Na�e závislosti sú
také ve¾ké, aké ich vidíme na dru-
hých a neraz e�te ïaleko väè�ie.
Týmito závislos�ami disponujeme
v�etci, nie len kòazi ale aj takí o
ktorých by to nikto nepovedal.
¼udia v svojej duchovnej pohodl-
nosti neradi pripú��ajú �e sú po-
stihnutí akousi závislos�ou. Radi
sa tvária ako dokonalí a bezchyb-
ní, POZOR ! na týchto pokrytcov.
V minulosti �ilo pár jednotlivcov
bez závislosti aj to len, v urèitom
èasovom úseku svojho �ivota,
týchto ¾udí spravidla ukri�ovali èi
ukameòovali a potom ich vyhlásili
za svätých. Ak budeme poèu� o
¾uïoch ktorých �kameòujú� èi �kri-
�ujú�, dávajme pozor, nepripájaj-
me sa ku kameòujúcemu davu.
Sna�me sa pochopi� kameòované-
ho, lebo je k svätosti ve¾mi blízko.
Mnohí tu�ia, �e títo takmer svätí
sú aj alkoholici, prostitútky, vra-
hovia a násilníci a iní, ktorých dav
nenávidí.

Na�ou snahou je rie�i� tento
spoloèenský problém nie odsúde-
ním, pohàdaním, represiou, èi ná-
pravou, ale obyèajným pochope-
ním. Pochopi� znamená, prija� svo-
je závislosti a tým, sa smietka v
oku druhých, bude zda� ove¾a
men�ia ako na�e brvno vo vlast-
nom oku. Ve¾a ¾udí ktorí, pomohli
alkoholikom èi iným �neprispôso-
bivým� obèanom, konèí svoju po-
moc aj ochotu slovami: DOPADLO
TO ZLE... To isté ste kon�tatovali
aj Vy pani Duchoòová vo Va�om
liste. Preèo si myslíte, �e to dopa-
dlo zle ? Myslíte si �e to malo do-
padnú� ináè, pod¾a èích oèakávaní
? Viete mnohí ¾udia sú sklamaní
pri podobných situáciách, lebo sa
sna�íme meni� druhých na svoj
obraz. Nesna�íme sa meni� seba a
tým meni� svet, ale sna�íme sa
meni� správanie sa druhých ¾udí,

no sklamanie je èasto na�ou od-
menou. Preto kon�tatovanie: �Do-
padlo to zle�, je prinajmen�om ur-
èité na�e nepochopenie. U� to bolo
dobré, �e ste svoj skutok urobili,
no zlé mo�no bolo, �e ste oèakáva-
li viac ako bolo nutné, alebo, na�e
oèakávania zabíjajú mnoho dob-
rých vecí. Preto táto skúsenos� je
pre Vás aj v�etkých, ve¾mi Dobrá.

Tri roky ste sa mo�no sna�ili
meni� tohto �chalana� na svoj ob-
raz. On sám to v�etko mo�no pred
Vami zakrýval mo�no so svojej
vïaènosti a mo�no aj závislosti nie-
koho ma�. Chtiac nechtiac, hral
pred Vami divadlo, mo�no popie-
ral samého seba celé tri roky, po-
tom pri�la príle�itos�, keï ste odi�li
na dovolenku a on to �vyu�il�, ako
pí�ete. Áno, vyu�il príle�itos� ako
vypusti� pretlak svojich popiera-
ných emócií. Viete, �e aj vïaènos�
zabíja a ubíja ¾udskú dôstojnos� ?
Ak si myslíte, �e len Vy ste menili
jeho správanie, tak sa ve¾mi mýli-
te. Mo�no�e, aj on nieèo uèil a na-
uèil aj Vás. Lebo v�etci sa vzájom-
ne obohacujeme, alebo povedané
ináè, stretávame len samých an-
jelov. Ak sme dnes presvedèení o
dobrom èi lep�om spôsobe �ivota a
sna�íme sa ho za ka�dú cenu po-
núka� aj iným, mô�e to znamena�:

- dnes sme e�te príli� py�ní, na-
fúkaní èi arogantní aby sa nám
otvorili oèi skutoèného poznania.

- potrebujeme za�i� ve¾a pádov,
prehier svojej malosti a úbohosti,
�e v�etci sú väè�í ako ja sám/a/.

V na�om èasopise stále opaku-
jeme, �e aj od alkoholikov sa
máme èo uèi�. Ináè by tu proste
neboli. Samozrejme, �e to nepo-
piera skutoènos�, �e aj alkoholici
sa majú èo uèi� od nás normálnych,
èi nealkoholikov. Len si pre Boha
nemyslime, �e sme tí Lep�í èi Dob-
rí. Z tohto nepochopenia, �e si
niekto myslí �e je ten dobrý èi lep-
�í sa vedú vojny medzi národmi, z
tohto nepochopenia sú ¾udia
ochotní zabíja� a nièi�. Sú ochotní
�liapa� po ¾udskej dôstojnosti a je-
dineènosti.

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 hlav-
ne tým, èo nenávidia alkoholikov a
svojou nenávis�ou ich vlastne sami
vytvárajú. Zrejme tu�íte komu
chceme pripomenú� tieto skutoè-
nosti, sú to nepochybne aj nábo-
�enské spoloèenstvá, no sú to aj
�tátne a vedecké in�titúcie, sú to
jednotlivci v rodinách a mnohí iní.

- opitý èlovek doká�e vníma�
my�lienky druhých ¾udí, opití èlo-
vek má otvorené emocionálne
vnímanie. My�lienky Lásky je
ochotný nieko¾konásobne opäto-
va�, kie� by sme vedeli milova�

triezvi, tak ako opití. Triezvy èlo-
vek nezvykne reagova� na my�-
lienky Lásky èi nenávisti, je spra-
vidla vla�ný. Kie� by sme boli chlad-
ný alebo horúci, len nie vla�ní.

- opitý èlovek zachytáva aj my�-
lienky negatívne èi nenávistné.
¼udia sa boja emotívnosti opitých
¾udí. Boja sa vlastne samých seba,
�e opitý vykrièí ich negatívne vlast-
nosti a odhalí ich du�evnú prázd-
notu. Preto mnohí ¾udia duchov-
ne prázdni a bezcitní z celej du�e
nenávidia alkoholikov. Je para-
doxné, �e bezcitnos� sa pripisuje
alkoholikom, no opak je èasto
pravdou.

Takto by sme mohli pokraèo-
va� a verte �e by sme mali na èom
rozmý�¾a� a cítili by sme sa ve¾mi
malí èi bezvýznamní.

Pí�ete nám, �e sme si vybrali
nevhodné miesto na kemp pre
bezdomovcov. Viete v dne�nej
dobe keby sme ho vybrali hocikde,
mo�no aj v neprístupných konèi-
nách Martinských hô¾ /alebo kde-
ko¾vek inde/ na�li by sa takí, ktorí
by si na�li mno�stvo dôvodov koho
to ohrozuje. Mo�no�e by sa na�li
ochranári ktorí chránia malé
chrobáèiky èi trávièky ktoré, sú
pre mnohých vzácnej�ie ako ¾ud-
ský �ivot. S tými gazdami to nie je
a� také isté, ako to vyzerá, èasto
sa pomoc zneu�íva na obohacova-
nie jedných, ale aj zneu�ívanie
druhých, tých, ktorým sa pomá-
ha. Zneu�ívanie a vyu�ívanie je
èasto obojstranné a obojstranne
�kodlivé. Na�e rie�enie nie je do-
konalé no dáva èloveku urèitú
dôstojnos� a men�iu odkázanos�.

A verte pani Duchoòová, �e aj
na�a organizácia ktorá pomáha
bezdomovcom, alebo sa o to sna�í,
èasto balansuje medzi skutoènou
pomocou a jej pravým opakom.
Táto krehká rovnováha je tie� �a�-
ko definovate¾ná. Jedno je isté, �e
treba prija� neustále pouèenia s tej-
to krehkej pomoci èi nepomoci a
tieto pouèenia sú neuverite¾ne
pouèné a vy�adujú ve¾kú seba-
reflexiu. Preto ten èo sa vydá na
túto �a�kú cestu, dostáva po nose
s ka�dej stany, tak ako Vy teraz za
svoj úctyhodný èin, pani Ducho-
òová. Veríme v�ak, �e ste tak
múdra a obetavá a pochopíte o èo
nám ide, a va�a obeta nie je már-
na 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.

Mo�no aj preto, aby sme mohli
uverejni� Vá� list, lebo aj Va�a skú-
senos� je darom ktorí mô�u prija�
druhí. Tým ka�dému sme poslom
a aj prorokom.

S pozdravom a s úctou
Daniel Di�kanec

redaktor PP�
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Placebo efekt je známy z minulosti aj sú-
èasnosti. 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. Výsled-
ky lieèby sú rovnaké. Na príklade sa pokúsi-
me uvies� ako to funguje v praxi.

1..Dvoveryhodný èlovek, povedzme lekár,
podá niekomu biely prá�ok o ktorom bude
pacient presvedèený lekárom, �e je to vzácny
liek vhodný na jeho chorobu, ktorú nazveme
maláriou. Tento lekár bude pripomína� a zdô-
razòova� úèinky tohto lieku. U lekára je dôle-
�ité aby aj on veril, �e liek pomáha lieèi�. Ná�
liek je vlastne obyèajný prá�kový cukor a v�etci
vedia, �e nemá lieèebné úèinky okrem pod-
porných úèinkov ako ho poznáme s vlastnej
skúsenosti. Pacient uverí a vylieèi sa.

2.Nedôveryhodný èlovek, povedzme opi-
lec podá pacientovi biely prá�ok o ktorom ho
opilec nepresviedèa, �e je vhodný na jeho cho-
robu, preto�e by mu aj tak neveril. Pacient,
tie� trpí maláriou. Pacient s núdze u�íva biely
prá�ok no neverí v jeho úèinok a domáha sa
pomoci odborníka lekára èi �amana. Pre�íva
obrovský stres, �e po�adovaná pomoc mu
nedochádza. Jeho stres je taký ve¾ký, �e zo-
miera na vysoké teploty a pritom podávaný
prá�ok opilcom, bol chinín, ktorý pomáha pri
vysokých teplotách.

S toho vyplýva, �e nie lieky, ale na�a viera
lieèi. Na Slovenskú sa odhaduje �e �ije 4 mili-
óny kres�anov a ka�dému kres�anovi je to
pripomínané v Novom Zákone. Èi�e 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 zní�enie výroby a distribúcie lie-
kov mo�no o 99 percent. Samozrejme sú aj
lieky ktoré majú svoje opodstatnenie, no v�et-
ky majú viac menej, len podporný úèinok.

V praxi to úèinkuje asi takto: Múdri vedci
farmaceutického priemyslu, ako keby, vyna-
chádzajú liek na danú chorobu. Ako keby,
experimentujú, roky na tom pracujú tímy od-
borníkov. Pred vynájdením lieku sa u� robí
reklama na pripravovaný liek. Odborníci
skromne permanentne kon�tatujú, aký �a�-
ký proces je vynájdenie lieku, v na�om prípa-
de to bude liek proti rakovine. Tvária sa stra�-
ne zodpovedne a vymyslia si stra�ne nároèný
pokus o testovaní tohto lieku, s odvovodne-
ním, �e omyl a �kodlivos� lieku musí by� mini-
málna. V�etok ten hunbuk, okolo pripravo-
vaného lieku je vlastne reklama ktorá sama
o sebe pripravuje chorých na vylieèenie. Za-
ène masívna reklama v médiách, farmaceu-
tické koncerny zaplatia vedcov, umelcov kto-
rý propagujú zázraèný liek s nebývalým úèin-
kom. Farmaceutický priemysel vie, �e tento
hunbuk je dôle�itej�í ako v�etko iné. Práve
tento hunbuk je najlep�ím liekom. Zaènú sa
objavova� zázraène uzdravení, ktorí skutoè-
ne tvrdia, �e liek ich vylieèil so smrte¾nej cho-
roby. Tieto svedectvá sú be�né a farmaceu-

tické koncerny si mädlia ruky nad mo�ným
ziskom, samozrejme, �e vedia �e vplyvom re-
klamy sa nájdu skutoèní zázraène uzdravení.
Ná� liek toti�, nie je �iadny zázrak, je to toti�
obyèajná celulóza o�iarená rádioaktívnou lát-
kou. Výroba tohto �lieku� by mohla prebie-
ha� v hocakej gará�i a minimálnymi náklad-
mi. Samozrejme to si farmaceutický priemy-
sel nemô�e dovoli� a volí ten najzlo�itej�í a
najdrah�í systém výroby, veï robí to zo svojej
�obrovskej zodpovednosti� voèi svojim pacien-
tom. U� samotný proces výroby a prípravy je
vlastne obrovskou reklamou tohto �zázraè-
ného� lieku. Preto sa ne�etrí a bombasticky
sa plytvá pri investovaní do technológie výro-
by. Nikoho nezaujíma, �e ná� �liek� v skutoè-
nosti ani liekom nie je, rovnaký úèinok by
sme dosiahli pitím mrkvovej ��avy, ak uverí-
me jej úèinkom. Je zaujímavé sledova� osud
tohto ná�ho �lieku�. Po bombastickej rekla-
me sa stále nachádzajú zázraène uzdravení,
chví¾u to stúpa a potom to zaèína upada�. Za-
ène sa hovori� o zomretých pacientoch, no
farmaceutický koncern u� stihol zbohatnú�
na na�om zázraènom �lieku�. Zaèína praco-
va� na novom, e�te zázraènej�om lieku, s no-
vým názvom a e�te bombastickej�ou rekla-
mou. Zasvätení vedia, �e liek bude skoro ten
istý, len miesto celulózy pou�ili obyèajné krav-
ské lajno. Mo�no �e sa niektorí pousmejú,
nad zjednodu�ovaním niektorých informácií,
no verte, �e hlúpy Jano nie je ïaleko od prav-
dy. V�imli ste si ¾udia, �e nás stále niekto èas-
tuje objavením lieku proti rakovine ? Dalo by
sa poveda� �e ka�dý rok sa objaví jeden liek v
rôznom kúte sveta zo zaruèeným úspechom.
V�imli ste si ¾udia, ako sami reagujeme na
nový liek ? Mnohí ¾udia si povedia, doteraz to
bola kamuflá�, teraz snáï ozaj nieèo vyna�li,
èo bude lieèi�. Tieto na�e oèakávania sú vlast-
ne ïal�ou re�azou podvodu, ako sme u� ke-
dysi napísali: Klamári poèúvajú klamárov.
Alebo podvodníci poèúvajú podvodníkov.
Sami chceme by� klamaní a zavádzaní a far-
maceutické koncerny to s úspechom vyu�í-
vajú. Dalo by sa poveda�, �e sami nútime far-
maceutické koncerny k podvodom. Keï bu-
dete poèu� o novom zázraènom lieku, mô�e-
me myslie� pod¾a starých stereotypov, alebo
pod¾a nových skúseností ? Keby ne�lo o ¾ud-
ský �ivot, túto hru by sme mohli pova�ova� za
ne�kodné hry na slepú babu. Len �ia¾, ¾udská
nevedomos�, vnucované klamstvo a podvod
ma ïalekosiahle dôsledky na ¾udské èlove-
èenstvo. Na�e choroby sú vlastne hrubým ne-
pochopením �ivota, jeho jednoduchých a zá-
konitých pravidiel. V prvom rade, nás chce
choroba upozorni� na pre�¾apy v �ivote, uve-
domi� si pre�¾ap a zdravie sa vráti. Netreba
nám lieku z vonku, treba nám liek so svojho
vnútra. Vo vnútri ka�dého èloveka sídli le-
kár-Génius ktorý je napojený na nekoneènú
databanku informácií a nekoneèných múd-
rostí a predsa ¾udia h¾adajú múdros� v naj-
väè�ej hlúposti. Dokedy e�te ¾udia ?

Úvahy hlupého Jana

Chceme by� klamaní?
Zo v�etkých strán sa na nás valí záplava podvodu a klamstiev. Mnohí klamári

sa obhajujú aj oso�nos�ou svojho podvodu a klamstiev. V podstate majú pravdu,
aj v tej najhor�ej veci mô�eme nájs� pozitívne prvky a klamstvo a podvod pre-
krútime na oso�nú a potrebnú udalos�. Takto sa èasto utvrdzujeme v svojich
prekrútených pravdách, ktoré sú aj tak obyèajným podvodom. Najväè�í podvod-
níci a klamári sa dokonca správajú a chovajú ako najväè�í humanisti a zá-
chrancovia sveta. Jedným z najväè�ích podvodníkov a klamárov mô�eme pova-
�ova� farmaceutický priemysel. Farmaceutické koncerny sú väè�ím zlom ako
tabakové koncerny, ktoré aspoò upozoròujú na dôsledky fajèenia na krabiè-
kách cigariet. Farmaceutické koncerny tvrdia �e ich produkty lieèia. Oni vedia
èo znamená placebo efekt, �e s tým lieèením je to v�etko trochu ináè.

Vá�ená redakcia PP�
Preèítal som si celé dve èísla vá�ho Èasopisu,

ktoré od Vás prijala mama. Zaujali ma v�etky èlán-
ky. 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 Bo�ieho príkazu, �e
vinnej�í je ten, od koho zlo pochádza. No èlovek
nemá zlo nikdy prija�, ale v �ivote je to èasto tak,
�e pod¾ahneme morálne v du�evnej podvý�ive, keï
napríklad ako práve bezdomovcom sa dlhodobo v
krajnej núdzi nepomáha. Ja ako kres�an katolík
verím a viem �e èlovek by nemal zhre�i� ani v kraj-
nej situácii, no viem, �e nie je vinník ako vinník,
hor�í je len ten ktorý volí zlo úmyselne a vedome.

Ja som bol v mladosti, po spáchaní samovra�-
dy viackrát lieèený na psychiatrii,. Mal som dob-
rých rodièov, nikdy som neza�il �iadny nedosta-
tok a napriek tomu som pre�íval vplyvom du�evnej
poruchy, rôzne a� krajné výèitky svedomia, lebo
som bol skrátka du�evne podvy�ivený, naru�ený a
vá�ny hriech som si skôr vymyslel. Preto viem cí-
ti� s Miroslavom, mal v podstate �a��ie �ivotné
podmienky ako ja a v skutoènosti som ich mal dobré
ale on nie.

Èlovek v du�evnej chorobe zná�a vlastne takisto
ako bezdomovec èi Róm opovrhnutie niektorými
¾uïmi. Miroslavovi prajem hodne zdaru, aby zo-
stal statoèným a nedal sa zvies� k nedobru.

�tudentke obchodnej akadémie, teda Va�e úva-
hy priviedli k u�¾achtilému zmý�¾aniu o ¾uïoch v
núdzi- bezdomovcoch. Pani Eva Martinusíková dob-
re pripomenula pánovi starostovi Martina �e v do-
statku 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 mô�u plati� pre ¾udí zdravých, ktorí nie sú v
krajnej núdzi. Bezdomovci by mali ma� ubytovne,
jedno teplé jedlo denne a stálu mo�nos� zamestna�
sa.. Chýba im väè�ia ústretovos�  úradov. Ich spo-
loèenský stav je v práve takej podobe, ako keï èlo-
vek potrebuje prvú pomoc od lekára. A� keï sa mu
prvotne poskytne prvá pomoc, potom mô�eme od
neho oèakáva� èoko¾vek iné.

Vá� èasopis je hodnotný z dôvodu, �e privádza
èitate¾ov k ozajstnému prirodzenému ¾udskému roz-
mý�¾aniu a uva�ovaniu o èomko¾vek. Vedie èitate-
¾ov k dobru a tak trochu zahanbuje èasopisy èi
oznamovacie prostriedky v ktorých prevládajú sa-
moúèelné novinky o známych ¾uïoch, èi nezdravá
¾udská klebetnos�, reklamy pre hmotný zisk, na úkor
dôstojnosti. Výsti�ne bol uverejnený èlánok o sú�a-
�ivosti 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 po-
hodlnosti, ktorá k nám preniká zo západu a USA a
robí ¾udí duchovne a morálne slabých, neochot-
ných bojova� proti zlu. /U� aj v èeských èasopisoch
sú návody na du�evné zále�itosti, ktoré by mal èlo-
vek rie�i� predov�etkým sám, prirodzene vo svojom
súkromí./

E�te jednu pravdu by som chcel pripomenú�,
mám s òou vlastnú skúsenos�. Ak je èlovek dlho-
dobo v krajnej núdzi a nepomáha sa mu primera-
ne-teda prvotne a celkove, mô�e sa sta�, �e v du�ev-
nej kríze uverí tomu, �e nemá právo na plnohod-
notný �ivot. Ale mô�e si na to zvyknú� jeho okolie
a spoloènos� èi niektorí jej èlenovia. A to je krajne
nebezpeèné, ale hlavne smutné a to isto v�dy spo-
loèná hanba- nedobré svedomie spoloènosti.

Prajem Vá�mu èasopisu mnoho zdaru- aby bol
nápomocný hlavne bezdomovcom.

(pokraèovanie na strane 7.)
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Mne sa vïaka Vám o�ivili úvahy  /slohy/o

dobre a ¾udskosti, ktoré u mòa kladne hod-
notila uèite¾ka slovenského jazyka na stred-
nej priemyselnej �kole baníckej. Za to Vám
tie� ïakujem.

Ján Koòarèík, Klá�tor pod Znievom

Odpoveï redakcie

Milý Ján,
Ïakujeme za Vá� list v ktorom vypovedá-

te o Va�om �ivote a svojej skúsenosti.
Sme radi, �e ná� èasopis èítajú aj ¾udia èo

nieèo pre�ili. Pre�ili ste pokus o samovra�du,
lieèenie na psychiatrii a verte, �e ¾udia ako vy
ste pre nás ve¾mi cenní. Verte, �e aj va�a vý-
poveï o zmysluplnnosti na�ej práce má pre
nás obrovskú cenu, mo�no ïaleko väè�iu ako
recenzie a kritiky odborníkov, ktorí na�u prá-
cu aj  èasopis, èasto pova�ujú za  odpad, tára-
niny èi nezmysly.

Jedným z najdôle�itej�ích cie¾ov na�ej èin-
nosti je povzdvihnú� ¾udí na konci spoloènos-
ti. Títo poslední, sú pre nás prvými, lebo sku-
toèná ¾udská múdros� sa rodí v trápení aj od-
sudzovaní, v bolesti aj  nepochopení. Preto aj
Vy, ste jedným z na�ich  múdrych a nami oce-
nenými  poslami budúcej doby. Kie� by ¾udia
ako Vy,  riadili nový svet Lásky a Pokoja. Lebo
¾udia v dne�nej dobe poslední, budú v budú-
cej dobe prvými, tak to bolo prorokované
mnohými prorokmi a tak sa stane. Dne�ní
prví sa budú uèi� od ¾udí, ktorí sú v dne�nej
dobe nepov�imnutelní a bezvýznamní. Ne-
chceme s dne�ných prvých robi� nepotrebný
odpad bez ducha a hodnoty, chceme im len
pripomenú�, �e opovrhnutia hodný tulák èi
opilec, pacient na psychiatrii mô�e by� ten, èo
bude rozhodova� a riadi� tento svet, a mo�no
ïaleko múdrej�ie a ¾udskej�ie. Dnes vedú svet
¾udia síce múdri a vzdelaní, dokonca aj skú-
sení, vyhlasujú sa za humanistov, no so sta-
vom sveta to nevyzerá a� také ru�ové.

Va�e postrehy sú èisté a ¾uïom chápajú-
cim úplne jasné. Pre na�u organizáciu nie je
niè dôle�itej�ie a podstatnej�ie ako objavova�
ïal�ích a ïal�ích Géniov budúcej doby. Spája-
ním a objavovaním doká�eme zázraky, u�
dnes sa dejú, �e stále viac a viac ¾udí si uvedo-
muje  súvislosti ako funguje tento svet. Stále
viac a viac ¾udí si uvedomuje �e ��astie jed-
ných nesmie by� zalo�ené na ne��astí dru-
hých. �e urobi� seba ��astným znamená, uro-
bi� ��astnými nie len seba a svoju rodinu ale
v�etkých vo svojom okolí, národe a na svete.

Preto vïaka za Vá� list a za  Va�e postrehy
ktoré sú  pre na�ich èitate¾ov aj nás neoceni-
te¾né.                                          Redakcia PP�

Vá�ení kolegovia
Dovo¾ujem si Vás touto formou netradiè-

nou cestou poprosi� o spoluprácu.
Volám sa Zdenka Ïuricová, pracujem ako

sociálny pracovník na SÚS SÈK v Bratisla-
ve a dia¾kovo �tudujem odbor sociálna prá-
ca na Pedagogickej fakulte UK. Keï�e tento
rok konèím a pí�em diplomovú prácu, zvoli-
la som si tému: Intervencia sociálneho pra-
covníka v zariadení pre ¾udí bez domova.

Táto téma ma ve¾mi oslovuje, preto�e mám
ve¾a klientov práve s radov bratislavských bez-
domovcov, ktorí sa zi�li z celého Slovenska.

Nemáme ve¾a mo�ností pomoci, je to po-
moc viac-menej v oblasti poradenstva a výda-
ja �atstva. V budúcnosti by sme chceli vybu-
dova� zariadenie nesocializaèného typu a prá-
ve 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. Pomô�e mi nesmierne
ak vyplníte prilo�ený dotazník a tým mi po-
skytnete informácie o Va�ej práci.

S pozdravom Zdenka Ïuricová

Odpoveï redakcie

Milá Zdenka
Úprimne si vá�ime ¾udí ako ste Vy, �e ste

sa rozhodli pomáha� ¾uïom ktorí Vám mô�u
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 vïaènej�ia práca, no po-
máha� bezdomovcom èasto zaváòa sklamaním,
hlavne vtedy, ak pristupujeme k tejto skupine
obyvate¾stva s tú�bou a prianím zmeni� ich na
svoj obraz. Vy�aduje to ve¾a pokory a seba-
reflexie od èloveka, ktorý sa sna�í preniknú�
do håbok du�í bezdomovcov a iných asociálov.
Zrejme aj Vás v �kole uèia, �e my sme tí dobrí,
èi lep�í a oni sú tí, èo sa potrebujú vráti� spä� a
sta� sa �lep�ími� ako sme my. Pokia¾ budeme
pristupova� k týmto ¾uïom pod¾a tohto princí-
pu, sme hluchí a slepí a v�etok ten hunbuk
okolo pomoci, resocializácie, èi prevýchovy je
úplný nezmysel, ba èo hor�ie je to primitívne
násilie a zasahovanie do �ivota druhých. Èo
tak pripusti�, �e aj bezdomovci, alkoholici, tu-
láci a iní odsúdeniahodní, �ijú skutoènej�í a
slobodnej�í �ivot ako my normálny? Tento po-
stulát im nemusíme pripomína�, no dobré je si
ho uvedomova�, a tým sa vyhnú� mnohým
sklamaniam. Na�a odpoveï pokraèuje aj otáz-
kami.

A TERAZ  K VA�IM OTÁZKAM
1. Pýtate sa nás kto je na�im zriaïovate¾om,

zriaïovate¾om je  pár bláznov ktorí si myslia �e
takto mô�u zmeni� svet. Pár bláznov si myslí �e
keï bude na svete menej trápenia a bolesti,
prispejú do nádoby dobra a svet bude láskypl-
nej�ím. Ïalej si tých pár bláznov myslí, �e po-
môc� druhým znamená pomôc� aj sebe a sku-
toène to funguje.

2. Pýtate sa aké slu�by poskytujeme, sna�í-
me sa im poskytnú� slobodu a zároveò aj zod-
povednos�. Sna�íme sa im pomôc� vyrobi� udice
na ktoré by mohli chyta� ryby, nie v�dy sa nám
to darí ale permanentne sa o to pokú�ame. Na�i
bezdomovci robia záslu�nú èinnos�, �e pripomí-
najú dobrým, �e nie sú a� taký dobrí ako si o
sebe myslia, robia to prostredníctvom distribú-
cie èasopisu Priestor pre �ivot a táto práca je
neuverite¾ne záslu�ná nie len pre bezdomov-
cov ale aj pre �dobrú� väè�inu.

3. Pýtate sa ko¾kých ubytúvame, v na�om
mini zariadení dvoch chatiek a senníka býva v
priemere do 10 ¾udí, máme ve¾kú fluktuáciu a
to je dobré. Pomáhame urèitej skupine bezdo-
movcov ktorej na�e rie�enie vyhovuje. Nie sme
prispôsobení na �ir�ie spektrum bezdomovcov
u� len s kapacitných dôvodov. Chatky si stavia-
me sami /bezdomovci/ mení sa vz�ah k hodno-

tám a v tomto trende sa pokúsime pokraèova�.
4. Pýtate sa ko¾ko pracovníkov  pracuje vo

va�om zariadení, v na�om zariadení nepracuje
nikto na �iadny úväzok, nie sme �tátna, nábo-
�enská èi regionálna in�titúcia, preto niet koho
a s èoho plati�.

5. Pýtate sa èi sa zaoberáme resocializáciou,
viete �e nemáme koho a èo resocializova� ?V
na�om kempe sa vymenilo  asi 60 ¾udí za jeho
pôsobnos�, sú stanovené urèité neformálne
pravidlá, ktoré spravidla ubytovaní re�pektu-
jú, niektorí ktorým to nevyhovuje odídu, h¾a-
dajú si iné rie�enie ktoré im vyhovuje, v tom je
prirodzený proces.

6. Pýtate sa na úlohu sociálneho pracovní-
ka v na�om zariadení, ako sme u� spomenuli
�iadneho nemáme, ale keby sme ho mali, mal
by spåòa� tieto po�iadavky:

Mal by spåòa� kritériá odvahy a to znamená
mal by ovláda� svoje my�lienky. Ovláda� my�-
lienky znamená �e voèi bezdomovcovi èi iné-
mu aj vulgárnemu èloveku neprejaví my�lien-
ky odporu, nenávisti, zloby. Mal by vedie� ovlád-
nu� 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
schodnos�ami disponujú aj �eny a deti, nie len
silný mu�.

7. Pýtate sa nás na vzdelanie sociálneho
pracovníka, u� sme odpovedali v predchádza-
júcej otázke, ale keby mal ma� vzdelanie ktoré
by bolo najvhodnej�ie, tak by sme spomenuli
toto:

Mal by to by� èlovek ktorý je v prvom rade
chápajúci, odvá�ny a s prirodzenou autoritou
ktorá sa nedá vynúti�, len ís� príkladom. Vzde-
lanie mô�e by� niekedy skôr preká�kou v spo-
loènom 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 py�ných a
namyslených, nás ktorí si myslíme, �e sme do-
konalos� sama, nás ktorí vytvárame

tento svet nepochopenia, násilia, vojen a
nenávisti ?

8. Pýtate sa nás, èo nás brzdí v na�ej práci,  z
predchádzajúcich viet ste mo�no pochopila èo
nás najviac brzdí. Sú to predsudky a nepocho-
penie dobrej väè�iny. Oni sami sú tvorcovia
biedy, bolesti, ne��astia. Oni vytvárajú bezdo-
movectvo, akéko¾vek závislosti. Komerènos�
a tvrdý bezoh¾adný kapitalizmus vytvára ar-
mádu ¾udí èo im ako keby vyhorí palivo, kapi-
tulujú nad ¾udskou �ravos�ou a pa�ravos�ou.

9. Pýtate sa nás v èom vidíme problémy pri
resocializácii bezdomovcov, odpovedáme �e v
tom vôbec nevidíme problém.Problém vidíme
v resocializácii a prevýchove v�etkých ostat-
ných. Aj va�ich profesorov a uèite¾ov, ktorí aj
Vás uèia, �e sme tí lep�í.

10. Pýtate sa nás èo by mohlo na�ej práci
pomôc�, u� je to zrejmé s predchádzajúcich riad-
kov, nauèi� sa chápa� rozmanitos� a inakos�
ako dokonalý nástroj pochopenia èloveka a
¾udstva ako celku.

11. Pýtate sa na radu na záver, èo by nema-
lo vo va�ej práci chýba�, Poèúva� hlas srdca a
nie múdrosti múdrych, pripusti�, �e v�etko
mô�e by� aj inak. Odstraòova� príèiny a nie
následky ako sa to robí dnes.

Va�a redakcia PP�
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Milá redakcia PP�
Vá� Èasopis sa mi dostal do rúk prvý krát. Kúpila som

si ho lebo som bola zvedavá èo je obsahom vá�ho èasopisu.
Bola som ve¾mi príjemne prekvapená alebo priam nad�ená.
Preèítala som si ho od zaèiatku do konca 3-krát a stále mi
Va�e èlánky odhalili nieèo nové a u�itoèné ako ka�dodenne
konajú ¾udia. Ve¾mi Vás obdivujem a zároveò si Vás ne-
smierne vá�im. Chce to ve¾a gurá�e, odvahy a sebazapiera-
nia. Lebo �i� v blahobyte a bohatstve o ktorý sme sa sami
nepostarali, ale na�i bohatí rodièia, to doká�e ka�dý èlovek.
Ale vybudova� nieèo s nièoho, z nuly, zdvihnú� sa s úplné-
ho dna, oprá�i� sa a dosiahnu� nieèo, tak to nedoká�e ka�-
dý, 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 o�etrovate¾ské �kolenia
chodím po rôznych oddeleniach nemocnice. Ka�dodenne
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 �a�kom osude a pritom mi silno stlá-
èajú ruku.

Verte, �e niekedy nenachádzam slov, aký je �ivot mno-
hých ¾udí �a�ký. Èastokrát, neviem nájs� správne povzbu-
denie a vhodné ute�enie pre týchto ¾udí. No viem, �e nieke-
dy potrebujú len silno stisnú� moju ruku, potrebujú hrejivé
pohladenie, alebo cíti� moju tichú prítomnos�. Ve¾mi im to
pomô�e.

Tak málo a zároveò tak ve¾a...
Pomohli ste mne, pomohli ste iným, pomohli ste sami

sebe.
Mne ste pomohli, tým, �e u� mô�em èasto trpiacim a

zúfalým pacientom, ktorí prosia: �Sestrièka, èo mám teraz
robi�, poraïte mi !�Teraz mô�em ukáza� ako vzor- VÁS.
Práve Vás ktorí ste padli, zdvihli sa, prijali �a�kú skutoè-
nos�. Práve to v�etko Vás posilnilo, zhú�evnatelo a posunu-
lo by� lep�ími a vytrvalej�ími.

Pomohli ste iným, lebo vïaka vám mnohí ¾udia pocho-
pili, �e to vo svojom �ivote nemajú a� také �a�ké, ako iní
¾udia ktorí to majú ove¾a �a��ie a napriek tomu nezvládajú
vyrie�i� malièkosti vo svojom �ivote.

Pomohli ste sebe, èi u� hrejivým pocitom �e ste dokázali
ve¾kú vec, �e ste dokázali presvedèi� svoje JA, �e doká�ete
toho e�te ve¾mi ve¾a. Veï dobrým príkladom je vá� Verejný
kemp, èi vydávanie tohto èasopisu.

Prajem ve¾a síl na �itie svojho �ivota a nielen na pre�í-
vanie.                                                Andrea Kollárová

Odpoveï redakcie

Vïaka Ti milá Andrea za tvoje málo ktoré ma väè�iu silu a
moc ako v�etky lieky podávané na oddeleniach nemocníc.
Tvoje stisnutia ruky v pravú chví¾u a s èistej Lásky sú moc-
nej�ím nástrojom na lieèenie chorých ¾udských sàdc ako vý-
sledky 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 uvedo-
muje�. Mnohí ¾udia si to �ia¾ e�te neuvedomujú a netu�ia
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� na�u jedineènos� èi príkladnos� pre tvo-
jich pacientov. Ver tomu, �e aj od teba sa máme

èo uèi�. A nie je toho málo a ani to nie je niè bezvýznamné.
Va�a mladá generácia otvorených ¾udských sàdc zmení tento
svet v ktorom je zbytoène ve¾a utrpenia a bolesti. A Ty, milá
Andrea, u� dnes si súèas�ou tohto procesu a nie len pasívnym
pozorovate¾om.

Vie� aká rados� zachváti ka�dé cítiace ¾udské srdce, keï si
povedzme pri èítaní tohto èasopisu, spomenie na teba milá
Andrea ? Tvojou silou bude tvoje chápanie �malièkostí� odha-
¾ovanie geniality druhých a tým objavovanie svojich neopa-
kovate¾ných 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 opú��a a vïaka
aj tebe sa nám zasa vracia.      S pozdravom redakcia PP�

Výzva  pre na�ich èitate¾ov!
Takmer po uzávierke tohto èísla sme sa stretli s dosial pre nás

neznámou skutoènos�ou. V niektorých mestách Slovenska nám brá-
nia v distribúcii èasopisu  Priestor pre �ivot.  Nevieme èi pôvodcom
uvedenej skutoènosti sú na�e pich¾avé èlánky, alebo motívov je nie-
èo iné. Distribúciou neporu�ujeme �iadne zákony �tátu  a predsa sa
na�li �kompetentní� ktorí na�u èinnos� nazvali nezákonnou. Vyhrá-
�ajú sa nám pokutami a vyháòajú na�ich distribútorov z na�ich ná-
mestí. Stalo sa tak v dvoch mestách, v �iline a Prievidzi a máme
obavy, aby sa tak nestalo aj inde. Bolo by nám ¾úto strati� na�ich
stálych èitate¾ov v rôznych mestách Slovenska, ktorí ho s pochope-
ním oèakávajú. Preto Vás prosíme milí èitatelia, aj Va�e priania sú
rozhodujúce èi sa stratí ná� èasopis v Va�ich námestí. Ak mô�ete,
tak nám v tom pomô�te.                             Ïakujeme za pochopenie.

ZIMA V KEMPE


