
Vážení   č i ta te l ia ,
Oslovujeme  Vás  v úvodníku, 
lebo takto sme  oslovovali  Vás 
milí  čitatelia  aj v začiatkoch 
našeho vydávania Priestoru pre  
život. V dnešných dňoch  sme si 
uvedomili, že  často sa musíme  
vracať k svojej podstate, kto-
rá nám  často uniká či už  z ob-
jektívnych alebo subjektívnych  
dôvodov. Aj my sme si spravili 
sebareflexiu  a skonštatovali sme,  
že  od mnohých dobrých vecí sme 
upustili. Napríklad  opýtali sme 
sa samých seba pre koho sú ur-
čené naše noviny a čo je  cieľom 
tohto snaženia. Kedysi v prvom 
čísle  sme  spomenuli, že  PPŽ 
vznikol ako dôsledok nepocho-
penia našich snáh vybudovať Ve-
rejný kemp pre  ľudí bez domova. 
Čiže jeho  cieľom bolo, odbúrať 
predsudky spojené s takýmto rie-
šením. Áno, vybudovali sme na  
zelenej lúke akýsi tábor do ktoré-
ho sa nasťahovali rôzne neprispô-
sobivé bytosti zo širokého okolia, 
čo sa  stretlo s nevôľou  radných 
pánov ako aj okolo bývajúcich 
obyvateľov. Tieto predsudky sa 
ukázali  ako neopodstatnené a 
prehnané, lebo riziko nebezpečia 
či ohrozenia  je   ďaleko väčšie  
na  ceste pri prechádzaní cez ces-
tu, ako ohrozenie z podobných 
riešení.  Je pravdou, že  sme sa 
dotkli  tém ktoré nesúvisia  s naši-
mi aktivitami, no bolo to  v snahe 
s hlavným cieľom. 
Chtiac nechtiac sme v novinách 
uverejňovali mnohé ponaučenia a 
poúčanie, preto by  sme  radi dali 
do nových  čísiel PPŽ  viac prí-
kladov statočného či netradičného 
života, ktoré sú najlepšou formou 
poukazovania na problémy v nás  
samotných.
Preto sa chceme  ospravedlniť 
mnohým  čitateľom, za subjek-
tívne poučovanie, ktoré zaplnilo 
stránky našeho časopisu, že táto 
forma je nevhodná a kontrapro-
duktívna,  lebo pokiaľ ju sami ne-
prežijeme, tak nemôžeme  radiť, 
lebo naše  skúsenosti sú veľmi 
subjektívne, podobná skúsenosť 
zlyhania  nás  ešte môže čakať a 
naše istoty sa môžu premeniť na  
zradenie  všetkých hodnôt ktoré 
sme žili väčšiu časť života. Všetci 
sme  sa  stretli s podobnou  skú-
senosťou a biblické prirovnanie 

kým kohút trikrát zakikiríka  tri-
krát ma  zradíš, je vždy aktuálne.
Po štyroch rokoch vydávania  
časopisu som ako šéfredaktor 
ostal sklamaný ako sme  upus-
tili s cieľov, ktoré sme si kedysi 
stanovili. Samozrejme  táto kri-
tika  je  vlastnou sebakritikou, 
lebo vonkajšie okolnosti nemôžu 
ovplyvniť vlastné 
zlyhania.
Mnohí síce  chvá-
lia naše noviny, no 
chvála  je  nebez-
pečným činiteľom, 
ktorý zabíja všet-
ko živé, lebo aj v 
našich novinách 
je  veľa  mŕtvych  
článkov. Mŕtvy  
článok je taký, kto-
rý aj keď vypadá 
ako živý, je mŕtvo-
lou, lebo neotvorí srdcia  čita-
teľov. Ja  sám , som  písal  mŕtve 
články  ktoré ľudí nemobilizujú 
ale  strašia či kritizujú.
Kriticky  hovorím o našich 
mŕtvych článkoch, bez ohľadu na 
počet  živých  článkov ktoré boli a 
možno sú v našich novinách. 
Aj v našej neformálnej redakcii 
vznikali a vznikajú nezhody hlav-
ne   čo sa týka  koncepcie časopi-
su ako celku, resp. výberu  člán-
kov. Je síce  tvorený s príspevkov  
čitateľov, no objektivita   výberu  
môže byť často subjektívna.
Je  pravdou, že naše  noviny po-
mohli  prekonať mnohé existenč-
né predsudky ktoré  trápili nás 
„kempárov“, no napriek tomu, to 

vyžaduje od nás ďaleko väčšie  
úsilie  ako sme  ho vyvíjali do-
teraz, hlavne  v obsahu ktorý tak 
trochu meníme.
Budeme sa snažiť aby naše no-
viny  ostali netradičné a nekon-
venčné tak ako keď vznikli, ne-
chceme naďalej  žiadnu reklamu 
hlavne  kvôli využitiu miesta.

Preto ďaku-
jem  Vám milí  
čitatelia,  že 
ste  prekona-
li s nami naše 
redakčné pro-
blémy.
Ď a k u j e m e  
vám, za  vašu 
toleranciu ak  
sa Vás naše  
články  dotkli, 
lebo nemáme  
právo súdiť 

ani posudzovať.  Žiaľ  veľakrát 
sme  skĺzli do týchto sfér,  či v 
poslednej dobe  to bolo  skôr pra-
vidlom.
Ďakujeme  Vám, milí čitatelia, za 
to že ste ochotní s nami zdieľať 
naše poznanie /často chybujúce/ 
no s odhodlaním nám pomáhať 
Vašou angažovanosťou v tomto 
našom  netradičnom  projekte.
 Áno, aj s vašich príspevkov kemp 
stojí /a dúfame,  že aj bude stáť/. 
Z vašich príspevkov ste pomohli 
podporiť myšlienku, že pomoc 
má mnoho tvárí a možností.
 Kemp mal byť  zbúraný buldo-
zérmi a vďaka  aj vašej angažo-
vanosti   tu prežívalo a prežíva   
mnoho ľudí rôznych ľudských 

osudov ktorí sú takisto ľuďmi so 
svojimi hodnotami ktoré sú neo-
pakovateľné.
Mnoho Vašich  príspevkov skon-
čilo v nesprávnych rukách a boli 
zneužité,  no mnohé boli s vďakou 
a láskou  prijaté a využité, preto 
vďaka  za vašu veľkorysosť.
Po zvážení všetkých pre a proti,  
Slovač je dobrý národ s veľkým 
srdcom, lebo to dobré a statočné 
vždy preváži nad tým zlým. 
Áno, aj Vy ste pomohli svojim po-
dielom, a odpustite  že sme  Vám 
málo ďakovali, a Vy  ľudkovia  
so statočným srdcom, pomáhate 
všade kde ste, malým aj veľkým 
dielom, no Vy  ste  statoční, a bez 
Vás by sme neboli my.
Radi by sme  písali o tých statoč-
ných ľuďoch s ulíc našich miest a 
dedín, radi by sme  ich  prikázania 
Božej lásky   pretavili na  stránky  
našich novín. Ľudia  sú dobrí aj  
zlí, no žiaľ, pre  tie  zlé stránky 
nechceme vidieť tie dobré. No my  
by sme radi písali aj o tých  zlých, 
lebo  „zlo“  je  len opakom tej istej 
mince na ktorej je aj dobro.
 Boli by sme radi, keby   sme  
boli novinami pre všetkých hľa-
dajúcich, no aj pre tých ktorí si 
myslia, že už našli svoj ciel. Preto 
otvorte si svoje  srdcia a napíšte 
svoje a cudzie  príbehy, poviedky 
si poéziu, radi by sme boli, aby   
autormi boli všetci, ktorí cítia po-
trebu publikovať a takto svedčiť 
o dobre ktoré vždy aj tak, prekoná 
všetko zlé.
Radi by sme s ďalšieho vydáva-
nia  časopisu podporili výstavbu 
ďalšieho kempu pre  ľudí bez do-
mova  v rôznych mestách Sloven-
ska,  čo by  bolo lacnou formou 
ubytovania  pre   tých sociálne 
najslabších a odkázaných.
V kempe  sme  ako tak vytvorili 
rodinu či komunitu,  síce veľmi 
rôznorodú a rozmanitú, no predsa 
akoby  rodinu ľudí opustených, 
často chybujúcich, možno aj 
mentálne  postihnutých, no pred-
sa ľudí ktorí patria  do tohto sveta.  
A vďaka  Vám Sme, a možno aj 
vďaka  nám Ste  aj Vy tým,  čím 
práve   Ste.
 
Vďaka a držte nám palce v ďalšej 
práci.

Daniel Diškanec

Cena 10 Sk. Pri pouličnej distribúcii je časopis zdarma, ale budeme radi, keď jeho vydávanie 
podporíte sumou 10 Sk. Tým umožníte nielen vydanie ďalšieho čísla, ale podporíte aj budovanie 
verejných kempov na Slovensku pre  ľudí v núdzi.
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Vianočná rozprávka
I táto rozprávka by sa mohla začať 
celkom tak, ako všetky ostatné, teda 
klasicky. Za siedmimi horami, za 
siedmimi vodami, a tak ďalej, žil 
raz jeden človek, ktorý nemal meno. 
Teda mal ho kedysi, a nie hocijaké. 
Jeho meno vtedy niečo znamenalo. 
Bolo pojmom na širokom okolí, 
ľudia sa pred ním klaňali, súdruhovia 
salutovali, vláčili ho po novinách, ba 
ocitol sa i pred televíznou kamerou. 
Jeho sláva stúpala k nebesiam ako 
kúdol dymu zo zemiakovej vňate 
na jesenných poliach. Lenže ako 
všetko na tejto hrbatej a zakrivenej 
zemi je relatívne, i jeho meno sa 
stratilo vo víre života a v dnešnej 
hektickej dobe naňho potom všetci 
zabudli. Pochádzal síce z chudobnej 
rodiny, ale to bol vtedy vynikajúci 
kádrový prezent, a tak za šesť rokov 
vyštudoval stavebnú priemyslovku, s 
odretými ušami urobil na dvakrát ma-
turitu a všetkými silami sa vrhol do 
života. Ale stavbárčine rozumel asi 
tak ako hlúpa dedinská hus dnešným 
moderným počítačom. Vstúpil teda 
zakrátko do strany, ktorá mala vtedy 
neobmedzenú moc i slávu naveky. A 
keďže bol nesmierne aktívny, odu-
ševnený aparátnik a výborný herec, 
čoskoro sa pred ním črtala skvelá a 
závratná kariéra. Ešte pred rokom sa 
mu o takom niečom ani len nesníva-
lo. Robil na jednotnom roľníckom 
družstve najprv mechanizátora, ale 
potom, sám nevedel ako, stal sa 
jeho predsedom. Samotná strana ho 
poverila takým dôležitým straníckym 
úkolom, lebo družstvo krachovalo a 
štát už nestačil s dotáciami. Akoby 
šibol zázračným prútikom! Pod jeho 
tvrdým vedením celé družstvo ožilo! 
O dva roky sa ocitlo medzi najlepší-
mi nielen v okrese, ale v celom kraji 
na severe Slovenska. Prosperovalo, 
kravy vykazovali najvyššiu dojivosť, 
hektárové výnosy poľnohospodár-
skych plodín sa vyšplhali k rekord-
ným úrodám, až by sám Mičurin 
nechápavo krútil nad tým svojou 
šedivou bradatou hlavou. Robotníci 
i technickí pracovníci mali najvyššie 
platy v okrese a všetko bolo v relatív-
nom poriadku. Chodili potom k nemu 
delegácie z okresu, kraja, ústredného 
výboru, ba až zo zahraničia. Dostal 
niekoľko vyznamenaní, radov a me-
dailí, ďakovných listov i diplomov, 
ale, samozrejme, najväčšiu radosť mu 
spôsobovali tučné finančné odmeny. 
Že družstvo naozaj ekonomicky 
výnosne prosperovalo, bolo vidieť 
i z toho, že už nechodil do práce a 
po rozbahnených poliach pešo a na 
bicykli ako na začiatku. Vozil sa 
už na Tatre 613 a po neprístupných 
poliach chodil na kontroly na Lade 
- Nive. Lenže na tejto zemi je všetko 
naozaj relatívne! Ako blesk z jasného 
neba prišiel osemdesiaty deviaty rok 
a jeho milované družstvo, vtedy už 
poriadny poľnohospodársky kolos, sa 
odrazu rozsypalo ako domček z karát. 
Všetko sa v privatizácii rozpredalo za 
korunu, na neho sa akosi pozabudlo, 
a on sa chudák ocitol v nezávidenia-
hodnej situácii. Stal sa z neho celkom 
obyčajný nezamestnaný človek a 
ocitol sa na Úrade práce! On, veľký 
a mocný predseda, ktorému sa kedysi 
všetci klaňali, tlieskali a lízali mu 

päty, ba pchali sa i do jeho nedôstoj-
ných ľudských otvorov, sa odrazu 
ocitol medzi tými, ktorými po celý 
život opovrhoval a považoval ich 
len za obyčajnú lacnú pracovnú silu. 
Nemohol tomu uveriť, ale keď pravi-
delne dostával z úradu upomienky, že 
sa zabudol tam dostaviť na kontrolu, 
s trpkosťou prijal svoj neľudský 
osud. Chodil teda od úradu k úradu, 
od jedného podnikateľa k druhému, 
ale tí ho už nepoznali a otáčali sa k 
nemu chrbtom. Obracal sa na chari-
tatívne organizácie, na mimovládne 
inštitúcie, ktoré sa rozmohli ako huby 
po daždi, 
ale nikde 
nenašiel 
kúsok 
ľudského 
pochope-
nia. Pona-
vštevoval 
všetky 
existujúce 
strany a 
politické 
hnutia, ale 
odrazu bol 
všetkým 
nepo-
trebný. 
Nepoznala 
ho vlastná 
rodina, 
priatelia 
a známi 
sa mu už 
zďaleka 
vyhýbali. 
Za päť 
rokov sa 
minuli všetky úspory a poriadne sa 
zadĺžil! Mali spolu so ženou osem 
detí. Tie staršie museli prerušiť 
štúdium, a tie mladšie chodili do 
základnej školy s otrhanými zadkami. 
Prišiel exekútor, musel predať svoj 
prepychový dom a nasťahovať sa 
do dvojizbového bytu v mestskom 
paneláku. Psychicky to nevládal 
uniesť a nečudo, že potom i vážne 
ochorel. Živorili s rodinou na hranici 
chudoby, ale nenašiel sa jeden jediný 
človek, čo by im bol pomohol. Vtedy 
sa pustil do štúdia indickej a tibetskej 
filozofie, a tam sa dočítal o karme 
ako o základnom kameni akcie a 
reakcie. Teraz si vyčítal, že nie vždy 
v živote sa správal ako poriadny 
človek. Že mu sláva stúpla do hlavy, 
že uveril svojej strane slepo a bez 
hlbšieho presvedčenia. Ba možno, že 
iba prezliekol svoj kabát, aby sa mal 
lepšie on sám i jeho rodina. A teraz 
sa mu to všetko vypomstilo. Začal sa 
považovať za bezcenného človeka, 
stratil úctu ku všetkým ľuďom, i k 
sebe samému, a čoraz častejšie ho 
prepadali myšlienky na samovraž-
du. Ba raz sa k tomu i odhodlal. 
Vypátral kdesi svoju starú pištoľ, 
stiahol kohútik, ale zo zvlhnutej 
nábojnice vtedy nevyšla rana. A tak 
sa radšej pobral vyberať popolnice a 
kontajnery, kde sa vždy našlo niečo 
pod zub. Plakával po nociach, keď 
videl ubiedenú ženu ako týždeň pred 
sociálnymi dávkami krája posledný 
chlieb svojim hladným deťom, ktoré 
začínali postupne chradnúť. Nemohol 
ten pohľad vydržať, prepadlo ho 
nepredstaviteľné zúfalstvo a opustili 
posledné sily života. Rozhodol sa 

teda navždy so životom, ktorý je nie-
kedy horší ako pes, až nemilosrdne 
ťažký a nezvládnuteľný, skoncovať. 
Našiel kdesi na dvore kus žinky, na 
ktorú ešte nedávno jeho žena vešala 
vypranú bielizeň, ale teraz už vyše 
roka neprala vôbec. Vybral sa do 
hustej hory nad mestom, vyhliadol 
tam najvyššiu jedľu a začal robiť 
dokonalú slučku. Vtedy sa rozplakal, 
ale ďalej si uväzoval hrubý povraz na 
svoje tenké hrdlo. Už sa chystal sko-
čiť z tej spodnej haluze, keď ho vtom 
odrazu niekto oslovil: „A čo to robíš, 
biedny človek?“ Sediac na tej haluzi 

vyrozprá-
val svoj 
životný 
príbeh ne-
známemu. 
Len potom 
sa obzrel 
a uvidel 
za sebou 
čerta! Ale 
to nebol 
obyčajný 
čert, ale 
sám riaditeľ 
pekla, jeho 
urodzenosť, 
Lucifer! 
Medzi dvo-
mi rohami 
mal ešte 
tretí, ďale-
ko hrubší a 
vyšší ako 
mávajú 
obyčajní 
čerti. A na 
ňom mal 

zlatú hviezdu ako generál. Pozorne 
si vypočul rozprávanie úbohého 
človeka, potom sa hlboko zamyslel. 
Bolo mu ľúto nešťastníka, a najmä 
jeho ženy a nevinných detí. Hneď mu 
navrhol spoluprácu a bohatú odmenu. 
„Nerob to, biedny človek! Ak ma 
prekvapíš tak ako nikto doposiaľ 
a ukážeš mi, čo som doteraz ešte 
nikdy nevidel, bohato ťa odmením!“ 
zarehotal sa a zmizol. Zliezol chudák 
z tej jedľovej haluze, uveril čertovi 
a ozlomkrky bežal domov za svojou 
ženou. Ale žena sa stvoriteľovi života 
vôbec nevydarila. A dal si pritom 
dosť námahy, urobil ju nesmierne 
sexuálne príťažlivou, jemnou a 
krásnou. Ale koľko jej pridal na tom, 
aby lákala a balamutila mužov, aby 

ju oplodnili a ona sa stala matkou, 
práve toľko jej ubral na rozume. 
Keď jej muž vyrozprával svoj 
smutný príbeh s čertom, pri počutí 
slova odmena zbystrila sluch a hneď 
dostala geniálny nápad. V jej hlave sa 
zrodila fantastická myšlienka, na akú 
by neprišiel žiaden ľudský mozog. 
Nahovorila svojho muža a vybrali sa 
za Luciferom. 
   Poviazal teda úbohý chlapík svoju 
ženu na dlhú retiazku okolo krku a 
druhý koniec držal v ruke. A celkom 
nahú, ako kedysi Adam v rajskej 
záhrade, ju viedol do lesa ku vysokej 
jedli. Liezla pritom na kolenách a na 
lakťoch, a on ju jemne šibal prútom 
po holom zadku. O chvíľu sa pri nich 
objavil čert, teda Lucifer a náramne 
sa rozrehotal. Smial sa ako divý, chy-
tal sa za brucho i za nohy, váľal sa po 
zemi, z ozubenej papule mu šľahal 
plameň, až začala horieť okolitá 
tráva, stromy, ba celý les. „A čože to 
vedieš, dobrý človek?“ opýtal sa pre-
kvapeného bezdomovca. „Kozu, pán 
čert! Kozu! Idem ju napásť, aby mala 
dosť mlieka pre moje deti!“ „Kozu, 
vravíš? Za tých dvetisíc rokov, čo 
vládnem v pekle, som už videl vše-
ličo, ale takú kozu, čo má vemenné 
struky na predku a bradu vzadu, som 
veru ešte nevidel! Dobehol si ma a 
ja musím splniť svoj sľub!“ Potom 
sa znova divne rozrehotal, rýchle sa 
vyšplhal po vetvách na samý vrchol 
vysokánskej jedle a nesmiernou silou 
fúkol smerom nadol. Jedľové ihličie 
sa razom premenilo na zlaté zrnká, 
a tie s hlasným zvonením dopadali 
na zem do hustej trávy. A potom sa 
nad vrcholcom jedle objavil hustý 
mrak, z ktorého bolo počuť čertov 
hlas: „Šesť rokov, šesť mesiacov a 
šesť dní!“ Ale to už muž so ženou ne-
počuli, lebo usilovne nakladali zlaté 
bohatstvo do pripraveného konského 
povozu. Za chvíľu bol voz preplnený, 
zlata mohlo byť možno tisíc, možno 
dvetisíc kilogramov, kone sa ledva 
pohli s ohromným nákladom, ktorý 
starostlivo poprikrývali trávou a 
zelenou smrekovou čečinou, a zbytok 
zlata nechali tam. Boli takí oslepení 
žiarou, ktorú vydával zlatý poklad, 
že sa jednoducho zabudli preň vrátiť. 
A nemali na to ani čas. „Rovno do 
Švajčiarska!“ zavelila žena a muž ju 
bez slova poslúchol... 
Ján Brtko
pokračovanie v ďalšom čísle

existujúce 

hnutia, ale 
odrazu bol 

Nepoznala 
ho vlastná 

minuli všetky úspory a poriadne sa 

vyrozprá-
val svoj 
životný 
príbeh ne-
známemu. 
Len potom 
sa obzrel 
a uvidel 
za sebou 
čerta! Ale 
to nebol 
obyčajný 
čert, ale 
sám riaditeľ 
pekla, jeho 
urodzenosť, 
Lucifer! 
Medzi dvo-
mi rohami 
mal ešte 
tretí, ďale-
ko hrubší a 
vyšší ako 
mávajú 
obyčajní 
čerti. A na 
ňom mal 

zlatú hviezdu ako generál. Pozorne 

Tulák

Uprostred noci v tmavom šere
Kde vládol veľký mesiac kráľ
Kráčal sám tulák v pološere
Čo s ružou zlatou vždy rád sa hral.

Vždy kráčal sám a potichu,
Mysliac si, že ho nič nebaví
Len ťažké tóny jeho vzdychu
Značili cestu únavy.

Sám kráčal cestou samoty
Na ktorej toľko poblúdil
Nepoznal cenu dobroty
Nikdy ho nikto neľúbil.

Bol iba tulák opustený,
Bol ako ryba bez vody,
Nepoznal lásku, šťastie, ženy
Bol obeť krutej prírody.

Keď potom padla hviezda z neba
A mesiac noci zbohom dal
Keď minula sa kôrka chleba
Tam v chladnej rose umieral.

Tam v chladnej rose rána
Kde zavrela sa žitia brána
Tam zomrel sladko a potichu
Bez výkriku a bez vzdychu.

LenkaLenka

Nepoznal lásku, šťastie, ženy

Lenka

Nepoznal lásku, šťastie, ženy

Lenka
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UROBME SI ČISTÉ NEBO

Kto z nás nepozdvihol zrak, aby sa nepokochal nádherou 
trblietania hviezdnej oblohy...?
   Aj život ľudí je podobný životu hviezd – tiež radi žijú v 
„zoskupení“, vznikajú a zanikajú, sú väčšie i menšie, farebne 
rozličné...
   V našom živote mnohí z nás postretli toľko ľudí, ako hviezd 
na nebi. Len si zoberte od narodenia – rodičia, súrodenci, 
rodina, priatelia z detstva, zo školy, z práce, susedia, známi i 
neznámi – stovky, tisíce, milióny ľudí nám prejdú našim vedo-
mím. Na niektorých spomíname v láske, iných by sme radšej 
neboli stretli.
   Predstavme si všetkých ľudí ako hviezdy – obrovská 
hviezdna rozmanitá obloha. No naraz sa nám tam začnú valiť 
oblaky ... Čo sa deje?! Zakrývajú niektoré hviezdy, potom 
aj celé súhvezdia, z krásy čistej oblohy presvitá už len časť 
hviezd. Kde tu sa zablysne, zahrmí – a už ani svetielko hviez-
dy sa nezajagá...
   Aj náš pohľad na ľudí je podobný – posudzujeme, odsud-
zujeme, vytvárame falošné obrazy o blížnych, sme ovplyvňo-
vaní a aj my ovplyvňujeme iných rôznymi názormi, postojmi, 
sebectvom... Oblaky ega!
   Ten je taký, tá je onaká, oni sú vinní... Vidíme triesky v oči-
ach iných, no nevyberáme brvno zo svojho oka!
   Jedných vyzdvihujeme do neba, na druhých nenachádzame 
slov ...
   Obraz ľudí, ako hviezd na zamračenej oblohe je hotový.
   Kto však vytvoril tie mraky!? 
   Sami sebe bránime pozerať na čistú oblohu svojou ne-
láskou a potom ešte aj nadávame, keď nám prívaly dažďa 
vytopia pivnicu...
   Nebuďme hlúpi! Urobme si čisté nebo, hviezdy nám idú na 
pomoc ako príklad: Žijú vo Večnej Láske!

Rozdeľuj a panuj. 
alebo prečo sa neznášame?
   Dievča bolo zbité a odporúčané za 
Dunaj. Spoza Dunaja zaraz ozvali sa 
telefonáty a výzvy našim hlavám. Ba 
aj zo Západu prišli hlasy a vztýčený 
prst, že čo to tu vraj stvárame za 
nepeknosti, keď dievčatá bijeme. 
Akoby sa to v žiadnej krajine ešte ne-
stalo, akoby si polícia nerobila svoju 
prácu a akoby našinec bol plný nená-
visti voči Južanom. Čo sa to tu deje? 
Chcú nás onálepkovať nálepkou 
rasistického národa na základe jednej 
bitky, akých sa stáva denne vo svete 
mnoho? Kto to tu vlastne rozdúchava 
národnostné nepokoje medzi Slová-
kmi a Južanmi? Keď sa vyšetrilo, že 
ono ani nešlo o bitku, skôr o podvod, 
rozdúchali sa nepokoje ešte viac. 
Kto má záujem na tom, aby sa živili 
národnostné trenice?
   Ten, kto roznecuje národnostnú 
nenávisť, je sám čistý od nenávisti, 
ide mu o niečo iné, v iných veciach 
vidí svoj zisk. Starí Rimania poznali 
heslo: Divide et impera – rozdeľuj a 
panuj. Lebo najlepšie sa panuje nad 
ľudom rozdeleným. Veď keby sa 
ľudia spojili a zjednotili svoje sily za 
spoločné dobro, stávajú sa nepo-
raziteľnými a už nebudú počúvať 
žiadneho cézara, lebo ho nepotre-
bujú. Cézar je dobrý vtedy, keď si 
ľudia nedokážu usporiadať život 
sami, vtedy príde, nastolí poriadok, 
prosperitu a vyberačov daní, aby si 
mohol budovať svoje paláce. Táto 
vláda proste niekomu stúpila na otlak 
a ten niekto bude tu rozdeľovať a 
roznecovať, až kým nebude zase 
panovať. (Sú to skupiny majúce 
záujmy na pôde južného Slovenska? 
Alebo sú to niektoré zo zahraničných 
nadnárodných koncernov, ovládaj-
úcich elektrinu, plyn, vodu, peniaze 
a iné strategické „suroviny“, ktorým 
minulá vláda išla po ruke a súčasná 
ich tlačí, aby nezdierali našincov 
príliš, tlačí ich ceny nadol a ich zisky 
tiež? Alebo sú to informačné médiá 
zvyknuté kaliť čistú vodu, ktoré sa 
teraz cítia byť ohrozené?) Všetci tí, 
ktorí sa nechajú strhnúť nenávisťou 
a neznášanlivosťou, plnia do bodky 
vôľu imperátorov. Tí, ktorí majú 
vlastný rozum, neskočia im na to, ani 
keby tu hneď vyvolali vojnu.
   Okrem národnostnej sú aj iné 
neznášanlivosti. Politika. Pravica a 
ľavica. Liberálna a sociálna politika. 
Skutočne sa musia neznášať? Musí 
byť liberálna politika na úkor 
slabších a musí byť sociálna politika 
trestaním úspešných? Vôbec nemusí. 
Správna sociálna politika je predsa 
ochrana slabších pred svojvôľou 
mocnejších. Nie trestať úspešných, 
ktorí sú spravodliví, ale nedovoliť im 
utláčať slabších. A správna liberálna 
politika nie je dať slobodu tým, 
ktorí majú ostré lakte, krivú chrbticu 
a bezohľadnosť, ale tým, ktorí sú 
poctiví a nepotrebujú svoje bohatstvo 
stavať na zbedačovaní iných, ale na 
službe iným. Obe politiky môžu ísť 
ruka v ruke. Ale niekto tu  potrebuje 
ľudí rozdeľovať na pravicu a ľavicu, 
vyvolávať nenávisti a nepokoje. Sko-
čili ste mu na to? Alebo ste si zacho-
vali slobodu myslenia bez nenávisti a 
xenofóbie (strachu z inakosti)?

Nenávisť nie je len otvorená, 
navonok prejavená, je to pohnútka v 
našom vnútri. Kedykoľvek povieme, 
že niečo nie je dobré, s túžbou zničiť 
to, nenávidíme. Bez nenávisti sme až 
vtedy, keď povieme: všetko je dobré 
také, aké to je. A ak aj vidíme niečo 
ako zlé, napravme to vytvorením 
sveta, malého sveta v sebe a okolo 
seba, v ktorom to zlo nie je. Naprav-
me to tvorením, nie ničením. Tomu 
sa hovorí nenásilie. Neznášanlivosť 
je vnútorná nenávisť, je to v podstate 
len slabosť, nevysporiadanosť vo 
vlastnom vnútri, neistota, strach z 
pocitu ohrozenia inakosťou.
Neznášanlivosť v náboženstvách. 
Ako môže napríklad kresťan pove-
dať, že Alah nie je Boh? Veď zato 
nemusí čítať Korán a držať sa ho, 
stačí keď rešpektuje, že oni slovom 
Alah nazývajú Tvorcu, ktorého kres-
ťania zase nazývajú Bohom - Otcom. 
Alebo prečo taká nenávisť kresťanov 
voči ezoterike a ezoterikov voči kres-
ťanom? Prečo ten strach z inakosti, 
neschopnosť komunikovať a pocho-
piť sa? Komu prospieva tá nezná-
šanlivosť a kto má z nej zisk? Kto si 
je istý svojou pravdou, ten sa nebojí 
komunikovať s inými, aj vysvetľo-
vať, ale aj pochopiť druhého. Alebo 
napríklad kresťanské charizmatické 
hnutie. Oslavovaním mena Ježiš 
upadajú do tranzu, hovoria čudnými 
jazykmi a vraj aj iné divné veci sa 
okolo nich dejú. Z psychologického 
hľadiska robia niečo podobné, čo od 
dávna robili primitívne kmene okolo 
svojich bohov - totemov pri tanci 
za zvuku bubnov. Je to výborné, ak 
ich to napĺňa. Avšak títo kresťania 
nechcú ani počuť o šamanizme, 
preto si nemôžu všimnúť tú nápadnú 
podobnosť. Svoju neznášanlivosť 
argumentujú tým, že len meno Ježiš 
bolo dané pre spasenie ľudí. Ale aký 
je rozdiel medzi tým, keď niekto 
vyslovuje meno Ježiša a iný meno 
nejakého svojho Boha? Veď je to len 
zvuk, vlnenie vzduchu. Vari Boh (aj 
s Kristom) má špeciálne zaľúbenie v 
určitých vlneniach vzduchu a iné od-
mieta? Čo nie je Boh Duch a hmota 
vzduchu ho nezaujíma? Boh predsa 
hľadí do hĺbky srdca, nie podľa 
chvenia vzduchu, ale podľa hĺbky 
odovzdanosti a jeho úprimnej viery 
vypočuje volanie človeka. Hmota nič 
neosoží v modlitbe, len duch. Títo 
kresťania si to pre svoju nezná-
šanlivosť nemôžu uvedomiť a tak 
zostávajú pri viere v hmotu. Vďaka 
neznášanlivosti neposunú sa ďalej v 
uctievaní pravého Krista, nielen toho 
hmotného zo svojich predstáv.
Prečo je ale v Biblii napísané, že len 
v mene Kristovom je spasenie? No-

men est omen. V 
staroveku meno 
nebolo o hlás-
kach, ale o pod-
state. Spasenie je 
teda v Kristovej 
podstate, nie len 
vo vyslovovaní 
jeho mena. 
Prijať Kristovu 
podstatu zna-
mená mať jeho 
ducha, teda žiť 
tak, ako žil on. 
Do istej miery 

to v kresťanských spoločenstvách aj 
robia, pokiaľ sa snažia nasledovať 
Krista a podobať sa svojím vnútrom 
jemu. Ale často sa stáva, že neveriaci 
človek má vnútro krajšie, čistejšie, 
spravodlivejšie a dobrosrdečnejšie, 
než veriaci kresťan. Bez toho, že by 
vyznával meno Ježiša je ku Kristovej 
podstate bližšie. Takže na čo vlastne 
týmto ľuďom slúži to meno? Na 
oklamanie samého seba?
Tak ako náboženstvá? Chcete sa na-
ďalej rozdeľovať a nenávidieť, neko-
munikovať a nechcieť sa pochopiť? 
Viete, že svojou nenávisťou neslúžite 
sebe, ale niekomu a niečomu, kto a 
čo vás ovláda a zneužíva? Nehľaďte 
na hmotný zovňajšok, ale hľaďte na 
vnútro a ducha, do podstaty veci a tak 
poznáte jednotu všetkých ľudí a hlav-
ne za všetkým uvidíte jedinú túžbu 
– túžbu po vnútornom naplnení, ktorá 
hýbe všetkými ľuďmi bez rozdielu. 
Bez rozdielu náboženstiev, ideológií. 
Všetci hľadajú len naplnenie tejto 
túžby, rôznymi spôsobmi, vrátane po-
mýlených, nespravodlivých a zlých. 
Naplnením tejto túžby je Kristus, 
ale nie nejaká naša predstava o ňom, 

ani nejaký zvuk, či obraz. Pravý 
Kristus je duch a poznať ho možno 
len duchovne. Nie je to syn tesára z 
Nazaretu, on bol len jeho nositeľom. 
Pravý Kristus je pravá podstata 
existencie, všetkého bytia, večná 
radosť a blaženosť, ale aj múdrosť a 
pochopenie základov sveta a života. 
Kto ho poznal a pochopil, nedelí sa 
už na také alebo onaké náboženstvo. 
Vidí len cestu, ktorá vedie k nemu 
a ktorá vedie od neho, nezávisle na 
ideológii a náboženstve.
Prečo na rôznych dotazníkoch v 
rubrike „náboženstvo“ uvádzajú na 
výber rôzne možnosti? Keď je človek 
kresťan, nesmie byť buddhista ani 
moslim? Taký kresťan, ktorý zároveň 
nie je aj židom aj moslimom aj 
buddhistom aj jogínom aj ateistom 
aj humanistom, ten veru nepochopil 
pravú podstatu kresťanstva. Preto 
ja do rubriky „náboženstvo“ píšem 
„množenstvo“ (čiže všetko) a do 
rubriky „politická príslušnosť“ píšem 
„slušnosť“. Imperátori, ktorí chcú 
rozdeľovať a panovať, tí si na mne 
veru nezgustnú.
Návrh na prvú cenu za „znášan-
livosť“: Americký prezident na 
margo útokov 11. septembra 2001 
povedal: „Buď ste s nami alebo ste s 
teroristami. Iná cesta nie je.“ Pokiaľ 
viem, žiadny terorista nič podobného 
nepovedal. Teroristi asi vedia napočí-
tať viac než do dvoch.  Aspoň vidieť, 
odkiaľ vanú vetry neznášanlivosti. 
Budiž, pre neznášanlivých nech som 
aj terorista. Ale vždy len bez násilia.
Milan Rusko
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Nechoďte za strachom

 Héj ľudia – otvorte oči a pozrite na tú krásu! Uvedomte si, že je tu svetlo – nemáte prečo plakať, nemáte prečo hroziť skazou – však sa dobre 
pozrite – je to stále lepšie a lepšie. Vy sa obzeráte dozadu a myslíte si, že je to budúcnosť! Tam nemáme ísť! To je len to, z čoho sa máme 
učiť!
   Pred nami je niečo iné. To iné nájdete vo svojich srdciach – predsa každý z vás cíti lásku, každý z vás vie pomôcť, každý z vás aspoň tuší 
že Boh je. Že nedočiahneme na kraj sveta? Nevadí – aj tam sú ľudia, ktorí milujú, pomôžu a hľadajú – oni tiež prispievajú svojou láskou 
– neverím že sú iní. Pokora nie je len pre jednotlivca, platí aj pre skupinu, pre národ. Pokora platí aj pre ľudstvo. Aj keď len po trošičkách 
– aj tak je to viac ako predtým! Len pekne pokračujme ďalej. Však všetci dúfame v lepšie!
   Je tu láska, je tu Boh, a je tu svetlo! Tento krásny svet je taký pekný aj preto, že sme tu MY. Každý jeden z nás ho tvorí, nielen tí, čo kričia 
od strachu, že príde skaza. Strach je prejavom zlého svedomia; tí čo kričia od strachu, nech na strach zabudnú. Boh odpúšťa – stačí, že ďalej 
pôjdeme tou správnou cestou. Nevadí, že sme schybili; možno sa to stalo práve preto, aby sme vedeli, kadiaľ vedie správna cesta!
   Môžete rozprávať o láske a nechajte ju do svojich sŕdc preniknúť – nájdete ju aj v iných. Boh existuje – existuje natoľko, nakoľko si ho 
uvedomíme v iných ľuďoch. Pristupujte k iným s dôverou že aj v nich je Boh a prejavte svoju dôveru v neho.
   Nie je našim cieľom báť sa tmy, ale nasledovať svetlo! Nie je našim cieľom kričať kadiaľ nie, ale vravieť TADETO PROSÍM! Poďte za 
svetlom. Poďte za láskou – z nej aspoň kúsok poznáme všetci. Nechoďte za strachom!
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   Rok 2006 je rokom 150. výro-
čia smrti Ľudovíta Štúra, veľkej 
osobnosti slovenského národa. 
Skúsme preto aspoň nachvíľu 
obrátiť svoj zrak na neľahkú 
dobu, v ktorej žil a porovnať jeho 
životné postoje so životnými 
postojmi našich súčasníkov. 
   Historické obdobie, do ktorého 
sa prenesieme, bolo poznačené 
ťažkým národnostným útlakom 
takzvaného horného Uhorska 
na jednej strane, ale na druhej 
strane, nenápadným budovaním 
základných kameňov národného 
povedomia, na ktorých mohla 
byť o mnoho rokov neskôr sfor-
movaná existencia plnohodnotnej 
slovenskej štátnosti. 
   Ľudovít Štúr, ktorý sa v tejto 
dobe nevyberaných štátnych 
perzekúcií odvažoval bojovať za 
prostý, biedny a nevzdelaný ľud, 
to mal veľmi ťažké. Nemohol 
totiž očakávať nič pozitívne od 
vtedajších vládnych a štátnych 
inštitúcií, usilujúcich sa o úplne 
protichodné ciele, ale dokonca 
ani pochopenie, alebo podporu 
od tých, ktorým bola jeho pomoc 
určená, pretože prostý ľud, vo 
svojej nevedomosti a nevzde-
lanosti vlastne ani nechápal 
skutočný zmysel a ďalekosiahly 
dosah jeho snaženia. 

   Čo ho teda hnalo dopredu? Je 
celkom jasné, že to nemohla byť 
ani túžba po moci, po sláve, či po 
peniazoch, pretože zo všetkých 
strán sa práve naopak dala očaká-
vať iba nevraživosť, nepria-
teľstvo, či skryté, alebo otvorené 
prenasledovanie. Čo ho teda hna-
lo dopredu aj napriek všetkým 
spomenutým prekážkam? 
   Možno to bude v dnešnej dobe 
chladných a vypočítavých kalku-
lácií znieť ako nereálne posolstvo 
z ríše bájok, ale rozhodujúcim 
hnacím motorom všetkého jeho 
úsilia bola iba nezištná snaha po-
môcť zaznávanému slovenskému 
ľudu. Nezištná snaha pomôcť! 
Splniť svoju povinnosť voči 
krajanom, voči ľudu, z ktorého 
vzišiel, aby sa tento mohol stať 
rovnocenným medzi všetkými 
ostatným národmi a nemusel už 
pred nikým ponížene kľačať na 
kolenách.
   Áno, práve nezištnú snahu 
pomáhať môžeme považovať za 
jeden zo základných poznávacích 
znakov skutočnej osobnosti, sna-
žiacej sa presadzovať v spoloč-
nosti pravé hodnoty. Nezištnosť 
je vlastnosť, kedy človek myslí 
omnoho viacej na iných, ako sám 
na seba. Pramení v živosti citu 
a má na míle ďaleko od akých-
koľvek vypočítavo – rozumo-
vých kalkulácií, či maskovaného, 
bezohľadného egoizmu, ktorým 
sa neraz vyznačujú „osobnos-
ti“ našej súčasnosti. A možno 
práve toto je jeden z hlavných 
odkazov Ľudovíta Štúra budúcim 
generáciám.
   Naši súčasníci zvyknú neraz 
s hrdosťou hovoriť o modernej 
dobe a o dosiahnutej vyspelosti, 
mysliac pod týmito termínmi 
iba na pokrok čisto materiálno 
– technický. Avšak skutočným a 
pravým pokrokom národa je jedi-
ne nárast silných a opravdivých 
osobností v jeho radoch, vyzna-

čujúcich sa nezištnosťou, ako 
jedným z hlavných poznávacích 
znakov. Ak sa teda národ vyvíja 
správnym smerom, ak v ňom 
každou generáciu pribúda čoraz 
viac a viac osobností zmienených 
kvalít, jedine vtedy možno s 
hrdosťou hovoriť o jeho napre-
dovaní a skutočnom vzostupe, čo 
sa následne musí úplne logicky 
odraziť i na celkovom duchov-
nom i materiálnom pozdvihnutí 
spoločnosti. 
   O koľko sme teda pokročili v 
tomto smere? Koľkože máme 
medzi sebou pravých osobností, 
pevne stojacich v živom spolu-
cítení so skutočnými potrebami 
národa, osobností naplnených 
nezištnosťou, ktoré sú schopné 
usmerniť aj súčasné rozumovo 
– materiálne úsilie správnym 
smerom a dať mu skutočne „ľud-
skú“ tvár?
   Aj keď by snáď mohla vyzerať 
dnešná situácia v tomto smere 
na prvý pohľad zúfalo, nie je 
tomu tak! V zdravom jadre tohto 
národa sa predsa len nachádzajú 
ľudia zmienených kvalít. Možno 
ešte sami seba neobjavili a 
možno si ešte neveria. Avšak sú 
to práve oni, ktorí sú povolanými 
viesť tento ľud! V nadobud-
nutí pevného presvedčenia o 
správnosti hodnôt a cesty, ktorú 
už dávno podvedome vnútorne 
vyciťujú, hoci aj osamotení, sú 
schopní pohnúť osudom národa 
presne tak, ako sa o tom môžeme 
presvedčiť pohľadom do našej 
histórie spred 150. rokov. 
   Hlboko si je totiž treba 
uvedomiť, že historický fakt, 
kedy Štúr a hŕstka jemu verných 
dokázali vo svojej dobe zdanlivo 
nemožné, sa dá vysvetliť iba 
jediným. Vo svojom pôsobení sa 
museli zákonite opierať o niečo 
vyššie, stálejšie, presahujúce 
možnosti odporu nepriateľsky 
protichodného chcenia. A touto  
pevnou oporou, schopnou zdolať 
akékoľvek prekážky, bolo ich 
vedomé opieranie sa o istú mieru 

znalosti fungovania univerzál-
nych zákonitostí, ktoré by sme 
mohli nazvať Zákonmi stvorenia. 
   Je totiž už stáročia známe, 
že tam, kde je vyvíjaná snaha 
po úprimnej, nezištnej pomoci, 
tam sa človek spája so silami, 
za spoluúčinkovania ktorých je 
schopný priam neuveriteľných 
a prevratných činov. A tieto 
možnosti sú stále tu! Nevyčerpa-
teľné zdroje síl sú pripravené k 
použitiu! Už je treba iba jediné: 
čistých a nezištných ľudí, ochot-
ných pomôcť tomuto národu. 
Pomôcť pravým spôsobom, 
rešpektujúcim nezvratnú realitu 
duchovného rozmeru bytia a 
skutočnej ľudskej dôstojnosti. 
   Lebo útlak chladného rozu-
mu a bezcitného materializmu 
stupňuje svoju silu. Čoraz viac 
a viac sa prehlbuje duchovný i 
mravný úpadok, mizne viera vo 
všetky vyššie princípy a ideály, 
„kultúra“ bezduchého konzumu 
a chladnej vypočítavosti strháva 
do víru zničenia dušu tohto ľudu. 
Ale práve v tejto chvíli, keď 
nenásytnosť a bezohľadnosť 
siahajú kradmou rukou na všetko 
pekné, hodnotné, ušľachtilé a 
čisté, čo ešte zostalo v našom 
národe, práve v tejto chvíli 
zaznieva volanie k verným v 
jeho strede, volanie k ozdraveniu 
spoločnosti. 
   Preto vy, ktorí ste ešte schopní 
uvažovať nezištne, nech sa už 
nachádzate na akejkoľvek úrovni 
riadenia alebo spoločenského 
vplyvu, vy, ktorí ste schopní 
oprieť sa vo svojich snahách o 
univerzálne Zákony, práve vy 
smiete a máte byť vodcami, 
pomocníkmi a učiteľmi, ktorí, 
vedomí si hlbokej vážnosti doby, 
oslobodia náš národ zo smrteľné-
ho objatia egoizmu a nesmiernej 
duchovnej  plytkosti, vyvedú ho 
z toho bahna úpadku a ukážu mu 
pravú cestu do lepšej budúcnosti. 
Nech vám k tomu Svetlo Pravdy 
svieti na vašej ceste. 
js

K osobnostiam národa
Z posolstva Ľudovíta Štúra
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Názor   16 ročného čitateľa na alkoholizmus.

    Za jeden deň človek vypije asi 5 litrov vody, je potrebné aby sa dodržoval pitý režim. Voda tvorí časť ľudského tela ako i 75% celej Zemi. 
Ľudom už nestačí obyčajná voda, ale potrebujú niečo iné, lebo každý človek je iný. Ako povedal jeden múdry muž:“ Ľudia sú si síce rovný 
ale nie sú rovnaký.“  No uvedomiť si musíme že ľudom škodia rovnaké veci. Každý prijíma to čo mu vyhovuje a niekedy aj to čo mu škodí. 
Voda ako prírodný živel je dobrý či zlý? Alebo vari  neutrálny? Človek sám ovplyvňuje vodu, ako voda človeka samého. Reč je o alkohole !
Alkohol najskôr využívaný ako pomôcka pri mystických náboženských obradoch, neskôr ako zábava bohatých i chudobných. Dnes však 
alkohol nepijú len dospelí, ale i malé deti. Alkohol v malom množstve je neúčinný, ale nikto si nedá len pohárik, každý chce vidieť len dno 
fľašky. Alkohol spravil už neraz ľudí nešťastnými. Pitie alkoholu je len chvíľková zábava. Spomeňme si len koľko dopravných nehôd sa 
stáva kvôli alkoholu, opitý vodič zrazil trojročné dieťa. Predstavte si, že to dieťa by bolo vaše! Je to hrozné ! No ľudia ako keby boli nepou-
čiteľnými. Dodnes sa stávajú dopravné nehody , i v tejto chvíli niekto prichádza o život! Prečo? Odpovedať budem jedným slovom – ALKO-
HOL ! Poznám ľudí čo vidia v alkohole liek, tzv. liek zabudnutia. Pijú aby zabudli, na niečo strašné, na niečo hrozné.
Mnohý z nás ich chápu, ale spýtajme sa ich i sami seba, je toto riešenie? To najhoršie je, že alkohol sa dnes predáva i neplnoletým, deťom 
už od 10 rokov a možno i menej? Prečo ? A ako je to možné? Peniaze ,peniaze sú to čo vidia predavači či barmani. A ľudia uhasia svoj smäd 
alkoholom ! Deti od 12 rokov začínajú tvrdo piť, každý deň  v krčme, čím je to spôsobené? Zlá výchova rodičov? Rodičia nemajú čas na 
deti? Psychické problémy? Problém vo vláde?  Otázok je mnoho no dvakrát viac odpovedí. Odpovede ktoré často nikto nechce počuť! Tým 
to ľudom sa dá ešte pomôcť. Liečenie je efektívne, podpora potrebná a hlavne pochopenie. Svoj smäd sa dá uhasiť i čistou vodou. Alkohol je 
silný nepriateľ, už mnohý zaplatili šťastím ba životom. Niektorý stratili svojich blízkych iný strechu nad hlavou, a teraz
sú vonku, ležia na lavičke a mrznú. Sú to starí i mladí ľudia, ktorí končia takto svoje životy. Najhoršie na tom drahí čitatelia je, že  spia na 
lavičkách s fľaškou alkoholu v ruke. Stratili priateľov i strechu nad hlavou, ale chuť po alkohole nie! Alkohol spôsobuje tvrdnutie pečene, a 
preto mnohý zomierajú v mladom veku, kvôli nadmernému užitiu alkoholu.
O tomto všetkom všetci dobre vieme, každý deň to vidíme! Niektorý z nás sa len ticho prizerajú, a niektorý bojujú a modlia sa za zlepšenie. 
Viete koľko tovární či firiem vyrába alkohol? Na celom svete je ich nesčítateľne veľa. Laik by povedať ako hviezdy v noci na nebi. A ja s
tým laikom súhlasím. Človek nepotrebuje ku šťastiu ani k životu ani len kvapku alkoholu.
Tým to ľudom sa dá ešte pomôcť. Liečenie je efektívne, podpora potrebná a hlavne pochopenie. Svoj smäd sa dá uhasiť i čistou vodou. Alko-
hol je silný nepriateľ, už mnohý zaplatili šťastím ba životom. Niektorý stratili svojich blízkych iný strechu nad hlavou, a teraz
sú vonku, ležia na lavičke a mrznú. Sú to starí i mladí ľudia, ktorí končia takto svoje životy. Najhoršie na tom drahí čitatelia je, že  spia na 
lavičkách s fľaškou alkoholu v ruke. Stratili priateľov i strechu nad hlavou, ale chuť po alkohole nie! Alkohol spôsobuje tvrdnutie pečene, a 
preto mnohý zomierajú v mladom veku, kvôli nadmernému užitiu alkoholu.
    O tomto všetkom všetci dobre vieme, každý deň to vidíme! Niektorý z nás sa len ticho prizerajú, a niektorý bojujú a modlia sa za zlepše-
nie. Viete koľko tovární či firiem vyrába alkohol? Na celom svete je ich nesčítateľne veľa. Laik by povedať ako hviezdy v noci na nebi. A ja
s tým laikom súhlasím. Človek nepotrebuje ku šťastiu ani k životu ani len kvapku alkoholu.
Lewia Ibulus

NÁZORY ČITATEĽOV

FOTKY ZO ŽIVOTA V KEMPE

Krava  Jahoda ako ďalší uži-
točný obyvateľ kempu, každý 
deň nadojí 15 litrov kvalitného 
mliečka. V kempe sa  cíti spo-
kojná,  občas  spása okolité 
lúky.

Príprava  kapusty na  zimu, 
„Bude ako bude, kapusta je v 
sude“.

Podmienkou prezimovania  
v kempe je kopec dreva, ktoré 
sme chodili chystať 
do okolitých lesov, kým nebo-
la  zima.

Domčeky v kempe,  zručný 
stolár z kempu, vyzdobil dre-
venými ornamentami.

V kempe  pribudli dláždené 
chodníky, blata   si kempári 
užili dosť. 
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Niekedy  v začiatkoch vydávania   časopisu sme  uverejnili   články  
o levitácii.  Boli publikované na  našich stránkach no predsa nikoho 
naše „levitovanie“ neoslovilo. Autor  týchto  článkov sľúbil, že ak sa 
nájde jeden  človek koho by to zaujímalo, tak budeme v téme pokra-
čovať. Tak sa stalo a po troch rokoch sa  vrátime  k tejto  téme  ktorí 
mnohí považujú za   sci-fi, a vôbec neuvažujú o jej reálnej možnosti. 
Snáď mnohí veria,  že  sa v budúcnosti objavia   antigravitačné stroje 
či prístroje, no reálnosti  pripisujú minimálny  vý-
znam hlavne  pre  súčasný  život.
V dnešnej dobe  sú ľudia technokraticky založení  a 
veria  v silu vedy,  či vynájdení   určitého pristroja  
ktorý  by spôsoboval antigravitáciu. Samozrejme  
podobné prístroje boli vyvinuté, ako elektromag-
netický vlak na magnetickom vankúši,  či  zrušenie   
gravitácie pomocou motora a pod. Mnohí si neu-
vedomujú, že  táto technologická cesta môže byť 
reálna, no náklady na jej realizáciu ako jej časové 
horizonty  môžu byť v nedohľadne.
Nás  zaujíma   zrušenie  gravitácia  pomocou ne-
špecifikovateľnej  energie ktorá nepramení s energií 
známych s bežného života. Spomenieme   tieto  
energie  a kde sú  a fungujú. Snáď by sme mohli 
spomenúť energiu či skôr inštinkt lososov  ktoré 
stovky  kilometrov tiahnu do svojich neresiacich vôd. Táto  energia 
vylučuje kalkulovanie na  záchranu svojho individuálneho života, 
za  cenu zachovania druhu živočícha. Tento inštinkt je  silnejší  ako 
strach, má  silu kolektívnej  energie druhu/rodu/. Táto kolektívna  
energia  je  druhom energie ktorá ruší konvencie a jedince sa podria-
ďujú týmto zákonom bez výhrady. Táto  kolektívna  energia  lososov 
tvorí svet a vývoj každého jedinca  svojho rodu. 
Preto bez kolektívnej  energie  záujmu aj o levitáciu sa neprebudia je-
dinci ktorí sa narodili už s týmito schopnosťami,  či lepšie  povedané, 
ľudí ktorý si lepšie  pamätajú svoju budúcnosť.
Možno, že  sa   zamyslíte nad „nezmyslom“ pamätať si budúcnosť, 
no mnohí tušia,  že  táto parafráza nie je  až taký nezmysel. Už vedci  
zistili, že  čas je ne neohraničený, že nemá hodnotu, preto čas je  
prítomnosťou, minulosťou  aj budúcnosťou zároveň.
Zamyslieť sa nad  týmito postulátmi znamená, možnosť prijať aj  rea-
litu levitácie o ktorej sme  už hovorili na stránkach PPŽ.  

Je to samozrejme  levitácia antitechnologická, bez použitia akej-
koľvek  technológie.
Ak sme spomenuli čas, spomenieme  aj priestor, lebo v priestore  
žijú  bunky  naše ho tela ktoré funguje na mnohých úrovniach. Čiže  
fyzické telo, je  podriadené aj telu ktoré funguje na  vyššej úrovni, a 
toto vyššie  telo so svojim pilotom dokáže zmeniť pozemské záko-
nitosti podľa netradičných zákonov , okrem iného aj gravitácie.  V 
prírode sa bežne  jav levitácie  či antigravitácie nevyskytuje, lebo dar  
uvedomenia si celej svojej bytosti, dostal do daru len  človek.

Ľudia  odkopírovali od  prírody  /fauny, flóry/ 
mnoho užitočných informácií, no  informáciu o 
levitácii nemohli. Proste v prírode sa nevysky-
tuje vo viditeľnej podobe, no vyskytuje  sa na 
mikro a makro úrovniach. Je to vlastne  pries-
tor  v jednotlivých atómoch  hmoty, kde  jav 
antigravitácie je  bežný akoby normálny. Tak 
isto je  to na úrovniach makro vesmíru, kde 
všetko akoby viselo v antigravitačnej podobe.
Ľudia prírodní /živočíšni/ a priori  odmietali 
túto možnosť, i keď im  bola podvedome  
pripomínaná, preto  človek sa vytrvalo  drží  
svojej živočíšnosti, lebo mu je  lepšie  zrozu-
miteľná.
No  človek budúcnosti /či prítomnosti/  si 
uvedomuje  svoju celú bytosť a nebude mu  

problém vytvoriť taký stav v bunkách tela, že nebudú mať  žiadnu 
hmotnosť, čiže môže navodiť stav levitácie  či antigravitácie. Ako 
sme  už spomenuli, tento stav sa nedá dosiahnuť tréningom ani cvi-
kom ale stavom vedomia. Stav vedomia je vlastne stavom uvedome-
nia kto SOM. Aj  Ikaros dosiahol na  chvíľu tento stav uvedomenia, 
no jeho uvedomenie vo výškach po počiatočnej eufórii vyhaslo, čiže 
si uvedomoval tento stav len prechodne, a spadol.
Je to paradoxné, že kolektívna  energia je podmienkou splnenia uve-
domenia kto SOM. Tak ako kolektívna  energia lososov spôsobuje 
masívne putovanie  lososov proti prúdu a aj za cenu miliónov losích 
obetí , doputuje k cieľu len pár stovák, ktoré znovu rozmnožia rod. 
Tak je  to aj s levitáciu, treba  k uvedomeniu si kto SOM obrovskú 
kolektívnu energiu.
Zatiaľ je tejto energia málo, je  slabá, je  sotva  viditeľná. No zostáva  
nám veriť, že sa nabalí a poputuje so stále  väčším balíkom jedincov 
kolektívu, až bude  úplne jasné, že levitácia je jedným s Božích darov 
pripravených pre tých ktorý ju chcú spoznať a následne  aj  zažiť.

špecifikovateľnej  energie ktorá nepramení s energií 

stovky  kilometrov tiahnu do svojich neresiacich vôd. Táto  energia 

Ľudia  odkopírovali od  prírody  /fauny, flóry/ 
mnoho užitočných informácií, no  informáciu o 
levitácii nemohli. Proste v prírode sa nevysky-
tuje vo viditeľnej podobe, no vyskytuje  sa na 
mikro a makro úrovniach. Je to vlastne  pries-
tor  v jednotlivých atómoch  hmoty, kde  jav 
antigravitácie je  bežný akoby normálny. Tak 
isto je  to na úrovniach makro vesmíru, kde 
všetko akoby viselo v antigravitačnej podobe.
Ľudia prírodní /živočíšni/ a priori  odmietali 
túto možnosť, i keď im  bola podvedome  
pripomínaná, preto  človek sa vytrvalo  drží  
svojej živočíšnosti, lebo mu je  lepšie  zrozu-
miteľná.
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problém vytvoriť taký stav v bunkách tela, že nebudú mať  žiadnu 

Cesta srdca
Už viackrát som videla film Musíme si pomáhať, v ktorom hlavní hrdinovia žili každý deň “na 
hrane”. Keď to už už vyzeralo, že bude kľud, prišla výzva.Výzva, nie problém. Z výzvy sa stáva 
problém len v mysli človeka.Výzva slúži k tomu, aby človek neustrnul a aby sa v nej videl.
Napríklad v tomto filme “odbojár, slušný človek”: pri stretnutí so židovským chlapcom zo 
strachu o svoj život mu nepomôže. Naopak, jeho strach sa ešte zosilní, a tak chlapcovi nielenže 
nepomôže, nielenže v tichu neodíde, ale strach mu velí konať nadprácu a cez jeho ústa kričí na 
prichádzajúcu nemeckú motorku, že je tam Žid. Pritom za dverami bytu si odpľúva na účet suseda, 
ktorý vozí Nemcov.Ten navonok vozí Nemcov, ale dnu ukrýva práve toho Žida napriek strachu 
- cesta srdca mu nedá pokoj, on to srdce počúva. Konanie navonok podriaďuje zámeru, nechá 
sa ním viesť.
    Maličký ponemčený človiečik, kolaborant, zase využíva šancu a nabaľuje sa, v rámci toho však 
pomáha tomu, kto jemu dakedy pomohol a vo vyhranejej situácii zachraňuje tri životy.
   Mladého Žida, ktorý prešiel nesmiernymi útrapami v koncentráku prenasleduje obraz zverstva, v 
ktorom sa jeho sestra mohla zachrániť, ak palicou,dobije na smrť vlastných rodičov srdce vyvolalo 
postoj, neurobila to- srdce vyvolalo postoj rodičov, ktorí ju prosili, aby to urobila, lebo ju chceli 
zachrániť. Srdce viedlo ku postoju aj mladého Žida, ktorý napriek týmto šialeným zverstvám 
dokáže nekonať v pomste a zachraňuje kolaboranta.
   Človek, ak vníma “srdce”, dokáže zaujať postoj voči agresívnej sile,voči povýšeneckosti,voči 
niečomu, čo sa nazýva nespravodlivosť (napriek tomu, že všetko je tak ako má byť), napriek tomu, 
že tá ho môže zmiasť, napriek tomu že môže pociťovať strach, úzkosť.
Li. Hoffmanová

Pokračovanie  témy o levitácii.
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Srdečne pozdravujem redakciu !
Rada čítam Váš časopis, sú v ňom obohacujúce články, zaujímavé 
témy...
Bola som však veľmi sklamaná, keď som si prečítala článok Mýty o 
náboženstve v čísle 5/2006, autora Petra ?
Doslova som neverila. Viete, zdá sa mi rozporuplné čítať v jednom 
časopise príspevky o viere, pomoci Božej i ľudskej, lásky, súcite... a 
zároveň takéto trúfalé slová popierajúce  vieru v Boha, základné prav-
dy o človeku, v pomoc ktorú nám On dáva v Cirkvi.
1.Negovať odpustenie hriechov v sviatosti zmierenia, popieranie de-
dičného hriechu, keď okolo nie je možné nevidieť jeho následky... to 
mi zaváňa pýchou, odvahou a hlúposťou zároveň.
Tento autor zrejme povrchne rozmýšľa a myslí, že múdre ľudstvo a 
človek sám zachráni seba aj svet. Bez Boha to nie je možné a bez toho 
že si uvedomíme úlohu Cirkvi, fakt dedičného hriechu, ktorý sa nám 
lepí na päty a kazí naše dobré úmysly.
2. Keby nebolo Cirkvi, myslím, že sv. Cyril a Metod by sa k nám 
nedostali a zrejme by sme ešte dlho žili pohansky bez viery, písma, 
kultúry, s filozofiou „zub za zub“,“ oko za oko.“
Keby nebola Cirkev, neviem odklial by sme vedeli o Bohu, že je sta-
rostlivý  Otec, že On nás miluje, tak sa máme aj my mať radi a pomá-
hať si. Kde by sme čerpali tú pravú lásku k ľuďom, ktorí sú na okraji 
spoločnosti a potrebujú pomoc a súcit ?
Autor asi nepozná účinky úprimnej spovede a silu a lásku k iným a 
nie len k sebe,...po prijatí Eucharistie, ktorá nasleduje po nej! nech to 
skúsi, ale s úprimným srdcom a myslím, že uvidí srdcom to podstatné 
a hĺbke duše nájde niečo krásne. A potom kritika bude smerovať k 
niečomu inému...
3.Že Cirkev chráni a obhajuje čistotu srdca a tela, a pohlavnú lásku 
posúva ako veľký dar do manželstva, je niečo krásne a vznešené a 
nechápem údiv autora.
Myšlienka sa páči aj mne a je veľa mladých kresťanov, ktorí takto 
chcú žiť... a obdarovať sa, keď príde pravý čas !
Keď pozerám okolo, sexualita číha všade, tiež rozchody a rozvody 
ľudí, ktorí kedysi milovali a s pohlavnou láskou narábali ako s jedlo a 
vzduchom...Ostali len zlomené srdcia a nešťastní ľudia.
Je toho veľa, asi všetko s čím vôbec nesúhlasím a čo autor vyhlasuje 
za pravdu...
Takých období bolo veľa, keď  človek bol mierou všetkých vecí... a so 
svojou múdrosťou bez Boha ostala po ňom len spúšť a púšť.
Takže hľadajme pravú múdrosť, ktorá nás obohatí v láske a v zapieraní 
toho, čo je v nás  zlé .Nech sme iným prínosom a nie na pohoršenie.
S pozdravom čitateľka Iveta

Odpoveď redakcie:

Milá Iveta,
ďakujeme za Váš list a hlavne za slová kritiky na adresu spomínaného 
článku. Nechceme  spochybňovať Vašu vieru zrejme ste o nej pevne 
presvedčená. Určite máte v mnohých veciach pravdu a hlavne v pasá-
ži, kde  spomínate účinky úprimnej spovede resp. po prijatí Eucharis-
tie. Nepochybne sú ľudia, ktorí prežívajú tento akt s plnou vážnosťou 
a zodpovednosťou, a nepochybne aj podľa toho  žijú. Ak by sa našiel 
len jeden človek, ktorý to tak  prežíva, je naša kritika chybná.  V tom 
sa Vám aj iným chceme ospravedlniť, lebo pyšné súdy zazneli aj zo 
spomínaného článku. No ak je Vaša viera nespochybniteľná a pevná, 
nemôže ju ohroziť názor autora Petra spomínaného článku Mýty o 
náboženstve. No aj tak Vám ďakujeme za reflexiu, lebo v nej nájdeme
tie najlepšie riešenia.
S pozdravom a poďakovaním
Daniel Diškanec, šéfredaktor

Pekne  Vás pozdravujem
a týmto by som Vám chcel povedať, že ste výnimočný časopis na 
Slovensku, tak Vám želám veľa čitateľov, dobrých nápadov ktorými 
dokážete pomôcť ľuďom v núdzi. Držte sa !
Ja mám 27 rokov žijem v Poprade pod Tatrami- som prakticky bez-
domovec, toto označenie  človeka je viac významové a viacúčelové. 
Človek je bezdomovcom hlavne vtedy, ak nemá pokoj vo svojej  duši 
a lásku v srdci. Keď nemá odhodlanie zo životom sa pobiť nie len v 
záujme seba ale v záujme všetkých dobrých ľudí. Nečakať na svoju 
smrť, ale žiť naplno a užitočne.
Posielam aj báseň ktorú môžete zverejniť a predajcom prejem veľa 
zdaru.
Dovidenia, Peter.

Odpoveď redakcie:

Vďaka Peter za výstižný list aj básničku,  ktorú si poslal. Žiaľ nevedeli 
sme  
s istotou identifikovať všetky slová v jej texte, tak ju môžeme uverej-
niť, až  po korektúre ktorú nám musíš urobiť.
V Tvojom liste je málo slov no vystihujú podstatu. Praktických bezdo-
movcov je viac ako si myslíme, sú  bezdomovci aj s domami, vilami 
aj zámkami, no bezdomovcami ostanú lebo nemajú pokoja  vo svojom  
najbližšom dome ako Ty píšeš, vo svojej duši a svojom srdci.
Vo svojom veku si prišiel na  najdôležitejšiu vec. Nikdy nebudeme 
mať pokoj pokiaľ svoje  šťastie presmerujeme len pre seba a svojich  
blízkych. Tento pokoj sa  vždy premení na ešte väčší nepokoj a potom 
sú nevyhnutné úniky  ktoré hľadáme v alkohole, drogách, patologic-
kých hrách a iných únikoch. Sú ľudia,  ktorí toto začínajú chápať až na  
smrteľných posteliach, no to býva spravidla  už neskoro.
Ty si na  to prišiel v 27 rokoch, je to úžasné...
Ak svoje  slová naplníš aj skutkami, tak zmeníš svet. Rozdaj všetko 
čo máš, aby si sa stal bohatým. Ak nič nemáš, rozdaj to málo čo máš ! 
Lebo to „málo“, bude vždy viac. Keď rozdáš všetko, už pokoj nemusíš 
hľadať, lebo pokoj bude v tvojom dome /duši a srdci/. Vtedy  zistíš, že 
bohatstvo materiálne je len vedľajším produktom, ktorý ako nutné zlo 
bude vždy  pri Tebe.
Takže vieš ako na  to, staň sa  sluhom svojich blízkych, čím budeš 
väčším sluhom, tým budeš väčším pánom svojej duše a srdca. Nedaj 
sa odradiť nevďakom a nepochopením, to len oni ešte nevedia, kde 
hľadať pokoj.

Drž sa a nevzdaj svoje presvedčenie, redakcia ppž

Volá sa Tomáš, ma dvadsať rokov, v kempe žije s mamou, ktorá sa 
o neho stará. Chorobne rád tancuje, pretancoval by celé dni, vtedy 
žije...
Na  prvý pohľad vypadá neužitočný, no on nie je, je  večným  dieťa-
ťom, ktorí žijú svoj príbeh. Príbeh ktorý nám „múdrym“ a  „raci-
onálnym“ nič nehovorí, no ich  príbehy sú často   skutočnejšími a 
pravdivejšími ako tie naše. 
Vďaka Bohu za takých ľudí, ktorí budia dojem neužitočnosti. Sme 
radi, že ho v kempe máme.

LISTÁREŇ
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Novoročné  prianie
Aby si bol ušetrený každého utrpenia - 
to ti neprajem.
Ani aby tvoja ďalšia cesta bola samá ruža
a aby si nezakúsil nijakú bolesť.
Nie. Nič z toho ti do nového roku neprajem.
Veď slzy očisťujú srdce,
utrpenie zušľachťuje,
bolesť a úzkosť ťa privedú
do spoločenstva s Máriou a Dieťaťom
a ich úsmev ťa naplní dôverou a útechou.

Moje prianie znie skôr takto:
Kiež by si bol vďačný
a vždy uchovával vo svojom srdci
drahocennú pamiatku na dobré veci života;
aby si vždy statočne obstál vo svojich skúškach,

keď budeš cítiť tvrdosť kríža na svojich ramenách,
keď sa ti bude zdať nedosiahnuteľný vrchol,
na ktorý máš vystúpiť,
a svetlo mizne v tmách.

Kiež Božie dary v tebe rastú
a po celý rok ti pomáhajú vnášať radosť a silu
do sŕdc tých, s ktorými ťa spája láska.
Kiež máš vždy priateľa,
ktorý je hodný tvojho priateľstva
a dodá ti dôvery, keď tvoje sily slabnú
a zdá sa ti, že nevidíš svetlo,
nevydržíš v búrkach a nedosiahneš výšiny...
Kiež ťa v radosti i v bolesti
stále sprevádza láskyplný úsmev vteleného Slova.
A nech ťa vždy sprevádza vrúcna láska,
Ako si želá Pán podľa jeho plánov s tebou.

PF 2007

Mať e-mail, či radšej nemať ?

 Nezamestnaný sa hlási na inzerát o prácu v Microsofte ako upratovač  WC. Vedúci personálneho si 
ho pozve na pohovor, následné ho nechá urobiť  test (s novým tesnením pod WC). Nakoniec povie: 
„Ste zamestnaný! Dajte mi svoju emailovú adresu a ja Vám pošlem vyplnenú zmluvu s údajmi, kedy 
a kde sa mate hlásiť!“
Muž odpovie zmätene, že vlastne nemá ani počítač ani emailovú adresu. Vedúci personálneho odpo-
vie, že je mu to ľúto, ale že bez emailu ani virtuálne neexistuje a nemôže preto dostať tu prácu. 
Muž odchádza smutný, iba s 10 dolármi vo vrecku. Rozhodne sa kúpiť 10 kg  paradajok v supermar-
kete, s tými ide od dverí k  dverám a predá svoje  paradajky, do jednej hodiny zdvojnásobí tak svoj 
investovaný kapitál. Tak to urobí ešte tri krát a prichádza domov so 60 dolármi. Uvedomí si, že sa tak 
uživí, každý deň vychádza skôr z domu, vracia sa neskôr a troj - až štvornásobne na výši svoj kapitál 
denne. Neskôr si  kúpi ručný vozík, potom dodavku, a zrazu je majiteľom malej  flotily  dodavok. Za 
päť rokov je jedným z najväčších dodávateľov potravín v USA.
Muž mysli na budúcnosť svojej rodiny a nechá si od svojho poisťovacieho agenta vypracovať 
komplexne poistenie. Na konci schôdzky sa ho agent  opýta na jeho emailovú adresu, aby mu mohol 
poslať vypracovaný návrh zmluvy. Muž odpovie, že nemá email. „Zvláštne,“ vraví agent, „nemáte 
email a vybudovali ste také impérium. Predstavte si, kde ste mohli dnes byť, keby ste mali email!“ 
Muž premýšľa a odpovie: „To by som umýval záchody v Microsofte!“

Jednoho dne jsem jel autem z Bangalore do svého těžařského tábora. Zastavil 
jsem, abych nabral nějakou vodu pro svůj džíp. Šel jsem k jezeru a vtom jsem 
spatřil hada. Držel za jednu nožku žábu. Mezitím žába chytala nějaké mouchy, 
které létaly kolem, a jedla je.
Byl jsem tím překvapen. Co dělat? Mohl jsem vzít klacek a žábu vysvobodit. 
Had se však žábami živí, tak jako se žába živí mouchami. Takže v této situaci 
spatřuji dharmu.
Kdybych žábu vyndal hadovi z tlamy, had mne uštkne. Žába už je polomrtvá 
a byla by celý zbytek života mrzák. Nemohl jsem zachránit ani mouchu, a tak 
jsem si pomyslel, že nejlepší bude zmizet a nerušit řád světa. Neobtěžujte 
žádné bytosti a nenechte se obtěžovat.
Od okamžiku, kdy jsme se narodili, jsme stejně jako ona žába v tlamě smrti, 
která neustále saje. Včerejšek již skončil a had dosáhl svého. Jednoho dne 
náš život skončí. Užíváme různých potěšení a rozptýlení a nevíme, že naše 
krev je v tlamě hada, který nikoho nevynechá. Pamatujte si, že jste jednou 
nohou v hadí tlamě – pak budete možná věnovat pozornost něčemu jinému. 
Vězte, že hadovi, tj. smrti, se vyhnete, jen když poznáte sami sebe. Poznáte, 
že nejste tělo a že smrt si bere jen tělo a ne toho, kdo v něm přebývá. Ten, kdo 
v těle přebývá, je věčný. Když víte, kdo jste, nemůže se vás smrt dotknout. 
Nebudete se už smrtí těla rmoutit víc, než se rmoutíte odhozením svého svetru. 
Milionkrát jste už smrt zažili, tak to teď udělejte naposled. Odstraňte všechno, 
co byste nakonec stejně ztratili. Odstranit znamená neztotožňovat se s tím, 
nebýt přitahován ničím, co je pomíjivé. Váš život pak proběhne velmi hladce a 
bez myšlenky.

PRIESTOR PRE ŽIVOT
môžete odoberať poštou

Objednávky:

e-mail: 3proces@gaya.sk 
adresa: OZ Proces3, Kratinova 11, 036 08 Martin

Napíšte nám, koľko vydaní časopisu si chcete 
objednať, adresu, na ktorú ich máme zasielať a 
zaplaťte predplatné poštovou poukážkou alebo 
prevodom na číslo účtu: 526 1664/5200. Cena 
jedného časopisu vrátane poštovného je 15 Sk.
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