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Téma čísla: škola, poznanie, múdrosť, úprimnosť, či šikovnosť?
Sedím v záhrade na lavičke a snažím sa napísať pár slov, ktorými by som priblížil čitateľovi tému tohto čísla PPŽ. Spočiatku sa mi
to zdalo jednoznačné, avšak keď sa trochu
zamyslím nad súvislosťami, nedá sa táto
téma vystihnúť pár slovami (čo bolo pôvodne
zámerom) s významom „škola“. Myslím, že
tento pojem v čitateľovi vyvoláva celkom
určité predstavy. I keď sa téma odvíja od
tohto pojmu, skôr by sa pre úplnosť hodili
k nej i ďalšie termíny, ktoré by mohli výstižnejšie popísať skutočnosť, napríklad pojmy

– učenie, vnímanie, cítenie, ... poznanie, ...
múdrosť. Prípadne by sa pojem mohol
i významovo obrátiť, napríklad – bifľovanie,
vtláčanie, vnucovanie, prispôsobovanie,
alebo extrémne – potláčanie slobodnej vôle
systémom spoločnosti, ktorý ide ruka v ruke
so systémom školstva. Myslíte, že je to prehnané? Možno. Skúste sa opýtať náhodného
chodca, aký je celkový význam školstva
a kde by malo smerovať jeho pôsobenie.
Väčšina opýtaných v konečnom dôsledku
dospeje k záveru, že systém školstva je dnes
orientovaný na to, aby absolvent po skončení
školy mohol ľahko zarábať veľa peňazí.

A aby to dosiahol, mal by dať to tohto úsilia
všetko ..., dokonca niekedy potlačiť i svoju
ľudskosť, svoju prirodzenosť, svoju slobodnú
tvorivosť ..., len aby naplnil zmysel tohto
„demokratického“ systému, v ktorom všetci
žijeme, sme naň zvyknutí, akceptujeme ho
(prípadne sme nútení ho akceptovať). Tento
systém nás presvedčil, že je to tak správne,
že my to tak chceme. No mnohí podvedome
cítia, že tu nie je niečo v poriadku... Takže
téma tohto čísla PPŽ je ..., hm, asi ...
„škola?“, skúste si tému po prečítaní časopisu domyslieť sami, prípadne mi napíšte, ako
ste ju vnímali VY. Takže poďme na to:

Jeden z možných názorov
Tak, ako som písal v úvodnom článku pri hľadaní názvu témy čísla, pokúsme sa uviesť
niekoľko názorov „náhodných chodcov“. Článok je pôvodne oveľa dlhší, avšak jeho
tvorca urobil i krátke zhrnutie, ktoré vystihuje podstatu celého názoru. Dúfam, že autor
tohto článku nebude nahnevaný, že ho tu uverejňujeme, no jeho názor nám môže pomôcť pri hľadaní „témy“ tohto čísla. Vopred mu za to ďakujeme. K článku patrí i krátky
autorov úvodník: V septembri na Ekonomickú univerzitu nastúpia ďalší naivní prváci
a preto im chcem dať niekoľko informácií o päťročných prázdninách, ktoré ich očakávajú...
Ja osobne som tento rok vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky, odbor účtovníctvo – audítorstvo, takže moje rady sú určené hlavne študentom tejto fakulty. Osobne si však myslím, že sa
dajú aplikovať na celú univerzitu a vysoké školy
s ekonomickými odbormi. Pointou štúdia na Ekonomickej univerzite je ekonomické pravidlo:
s minimálnymi vstupmi dosahovať maximálne
výstupy.
Zhrnutie: Skúšky nikdy nie v pondelok! Učiť sa
len z prednášok! Nechodiť na prednášky! Pripraviť sa na zápočet! Nikdy nezahodiť termín! Vždy
popísať celý papier, nech ide o akékoľvek bludy,
pretože tie bludy sa často veľmi nápadne podobajú na bludy, ktoré tam od vás vyžadujú. Štúdium
na Ekonomickej univerzite, fakulte hospodárskej
informatiky v odbore účtovníctvo – audítorstvo je
absurdné. Ak ste kreatívny, inteligentný a s vlastnými názormi, nechoďte tam. Bude vás ubíjať
svojou byrokraciou, nezmysleným memorovaním
ešte nezmyselnejších informácií, ktoré sú napísané ešte nezmyselnejším spôsobom. Nebudete sa
síce musieť drieť ako medici, či právnici, ale
budete musieť neustále hľadať cestičky a kľučky,
ako to zvládnuť. Budete mať tú školu na starosti
a to je veľmi vyčerpávajúce. Učenie sa vám znechutí a začnete ho naznášať. Ja som mal účtovníctvo rád, dokonca som ho robil predtým, než som
šiel na výšku, aj počas výšky som ho ešte asi dva
roky robil a tá škola, s jej ľuďmi a ich mentalitou,
mi ho znechutili natoľko, že už nechcem účtov-

nícke tváre ani vidieť. To je jeden typ ľudí: živí,
entuziastickí, ústretový životu a ľudskému prístupu - takých bude táto fakulta vnútorne zabíjať.
Ďalší typ ľudí, pre ktorých je stvorená práve FHI,
EU v BA, sú pokorní ľudkovia s upípaným hláskom, ktorí na všetko prikývnu, všetkého sa boja,
sú bez vlastného názoru a čo povie autorita, to je
sväté. To sú tí, ktorí radi zatajtrdlíkujú, ako sa im
zapíska. To sú tí, ktorí radi zahodia seba samých,
aby sa prispôsobili prostrediu. A presne takých
má EU vychovať, nových naprogramovaných
bankárov, ktorí budú rapotať
frázy, obchodníkov, ktorí
budú rapotať frázy a strúhať
naučená keep smiling masky,
má vychovať ľudí, ktorí budú
pracovať od rána do večera vo
veľkých neosobných presklených budovách nadnárodných
spoločností a pýšiť sa tým, že
sú dôležití a zarábajú ťažké
prachy, ktoré nemajú kedy
míňať alebo ktoré míňajú na
vytváranie image, do ktorého
ich núti spoločnosť. To sú ti,
ktorým nebude vadiť, rapotať
frázičky, obliekať predpísané
oblečky a baviť sa na plytkých
firemných večierkoch – väčšinou povinných. Takéto firmy chcú práve absolventov EU,
pretože EU je zárukou, že vychovala tajtrdlíka
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bez vlastnej osobnosti a schopnosti kreatívne
myslieť. Zhrnutie pre normálnych: EU, FHI,
účtovníctvo - audítorstvo, je o šikovnosti, organizácii a vašej flexibilite, ako vyštudovať tú školu
relatívne bez námahy. Ja som prenášal len štyri
predmety, diplomovku som napísal za týždeň,
pričom som čerpal zo starých diplomoviek a na
štátnice som sa učil celý jeden týždeň. Môj priemer známok bol 1,98 a známky zo štátnic som
mal na jednotky. Som novopečený inžinier a som
nezamestnaný. Tá škola mi po vzdelanostnej
stránke nedala absolútne nič, ale zato
mi dala dve úžasné kamarátky,
s ktorými práve zakladáme firmu.
A pri rozbiehaní nášho biznisu nevyužijeme a ani nevyužívame nič z
toho, čo nám trepali celých päť rokov
do hláv. Využívame iba našu kreativitu, ako doteraz: kde čo zohnať,
k čomu ako prísť, nájsť kľúčovú podstatu problému a určiť najschodnejšiu
cestu k prekonaniu prekážky. Ale to
vás na žiadnej škole nenaučia.
A chcem len dodať, že titul z ekonomickej univerzity Ing. vám otvorí
brány do firiem, ktoré sú ako ona, hlúpa, neľudská a neosobná, prospechárska. Takže ja som študoval a získal titul,
ktorý mi otvoril dokorán brány firiem, kam by
som v živote nevkročil ako zamestnanec.
Inžinier

Ak ste sa pustili do čítania nášho časopisu od strany 1, potom Vás vítam na strane 2 a verím, že po jej prečítaní by ste mi už isto vedeli presnejšie poradiť, ktorým smerom sa má uberať názov témy tohto vydania. Jej predmetom môže byť veľa názorov, či myšlienok, veď každý z nás môže vnímať
napísaný text v inom význame. Ale tak je to asi dobre. Isto obsah prvého článku navodil spomienky na prežitky zo školských lavíc mnohým čitateľom.
Niektorí sa v ňom našli, niektorí s ním nesúhlasia, niektorým navodil pocit smútku. Možno, ... aspoň si to myslím. No, skúsme sa začítať do ďalšieho
názoru na školu, veď ich môže byť nespočetné množstvo. ... a ktorý je ten správny? Možno, že práve ten VÁŠ.

Promócie školy života alebo Aké sú tituly študentov Života?
Chodili ste radi do školy? Ja veľmi.
Kvôli predmetom, ktoré ma bavili,
som dokázal pretrpieť
predmety, ktoré ma
nebavili. Čo vás bavilo na škole? Proces
učenia, poznávanie,
radosť z objavovania
nových vecí? Stretnutia
s kamarátmi a
kolektív spolužiakov? Prežívate tie
isté veci aj teraz,
v
zamestnaní?
Pravdaže nie každému sa
chcelo skutočne učiť. Boli aj ľudia,
ktorí šli na školu hlavne preto, aby
získali titul, postavenie, uznanie a
vyhli sa ťažkej práci nevzdelaných.
Tí študenti neboli úprimnými študentami, ich motivácia bola mierne
zakalená. Robili veci pre to, aby
niečo získali a nie pre radosť z učenia. Ale radosťou, v slobode hravosti
učenia, sa dá získať veru najviac.
Vtedy, keď je to prirodzené, akosi
samo-činné.

Túžil som po spolužiakoch, no neboli. Túžil som po učiteľoch, no boli
len knižky. Aj to mnohé pomýlené a
zavádzajúce. Boril som sa teda s
pravdou sám. A oplatilo sa veru. Niť
života som objavil, ktorá ma vedie
ďalej z labyrintu života, ako Ariadnina niť viedla Thésea od Minotaura. Čo je tou niťou? Nazval som to
Duchovnou cestou. Je to to, čo učil
onen potulný učiteľ a liečiteľ z Nazaretu, ale nielen on. Ostatné náboženstvá rovnako prišli k rovnocennému plnému poznaniu podstaty Života. No len polovica učenia je zvonku,
druhá polovica učenia je zvnútra,
teda my sami chceme, my sami túžime, dokonca my sami aj vieme, čo a
ako, len sa nechávame oklamať falošným zdaním vecí a spoločenskou
atmosférou. Duchovná cesta je
najvnútornejšie naše chcenie, najtúžobnejšia naša túžba, najbytostnejšie
naše bytie, avšak zahalené oblakom
neznalosti, omylu a poblúdenia. Veď
kto z ľudí by nechcel byť šťastný a
vedomý? Nepoznám takého človeka.

Po absolvovaní školy by sme mali už
VEDIEŤ (česky umět) a TVORIŤ.
Tvoriť dobré veci pre spoločnosť a
tým aj pre seba. Tvorivosť a užitočnosť sú známkami, že školu sme
absolvovali a že sme dospelí. Ale
sme naozaj dospelí? Koľkí spolutvoria spoločenské blaho a koľkí spoločnosť s prírodou drancujú? Myslím, že súčasnosť je jasným zrkadlom toho, že mnohí nie sú tu dospelí
ľudia, ale deti, ktoré sa ešte nenaučili žiť a tvoriť krásu a dobro.

Ale tí, ktorí zachovávajú len učenie
vonkajšie a nepoznajú učenie vnútorné, sú podobní žiakom, ktorí
chodili do školy preto, že museli, nie
preto, žeby ich učenie bavilo. To sú
oní pokrytci, na ktorých si brúsil
jazyk aj učiteľ z Nazaretu. Pokiaľ
nehľadáme to VLASTNÉ a to NAŠE, zle hľadáme. Koho hýbu len
vonkajšie veci, je mŕtvy. Živý je len
ten, koho pohyb pochádza z jeho
vnútra, z jeho vlastnej túžby.

Ani ja som nemal ten pocit, žeby
som už rozumel životu a mohol byť
skutočne ľuďom užitočný a mať z
toho všetkého radosť. A tak som
nastúpil Školu života. Chcel som
objavovať, poznávať zákutia života, poznávať krásu a zmysel vecí a
tiež porozumieť tým, ktorí život a
krásu ničia.

nosti a máš radosť, že sa ti veci daria, tvoríš a tešíš sa, že smieš byť
užitočný. Vyhýbaš sa slepej viere a
ľudským navyknutým stereotypom v
myslení i konaní. Vieš, že sa učíš a
preto odpúšťaš chyby, sebe i druhým. Nasleduješ číry Život, ctíš si
skutočné Pochopenie a nepokrytecké
Šťastie. O nič sa nesnažíš, len sa
slobodne so životom hráš a vtedy sa
učíš najviac.

ubližovanie sebe samému a preto sa
tomu vyhýba. Tvorí hlavne porozumenie s okolím, vlastne sa tomu učí.
Doktor Právd (DoPr), toho žiadna
lož neskolí, na žiadnu slepú vieru sa
nenamotá. Zvládol pochopenie pravdivosti, hoci ešte nepojedol všetku
múdrosť sveta, vie odlíšiť pravdu od
lži. Učí sa tvoriť hlavne múdrosť a
snáď aj trochu vtipu.

Doktor Viet (DoVi), teda doktor
komunikácie, ten vie sa postaviť
zoči-voči každému človeku, so súcitom i v pravde. Tvorí hlavne komunitu, teda zdravé prostredie medziľudskej spoločnosti, postavené nie
Prvým je Doktor Nevedomý na uniformite, ale rozmanitosti.
(DoNe). Veru aj to je titul, lebo v
Doktor Hygiena (DoHy), inak doknajvyššom Súlade a Harmónii všetko
tor čistoty, nič vlastného mu nie je
má svoje miesto a opodstatnenie,
cudzie. Teda pohľad do zrkadla ho
nevedomosť je potrebná, aby bola
nedesí. Čistému je všetko čisté. Keď
osvietená poznaním. Bez nevedotreba, vie byť priesvitný ako vzduch,
mosti niet ani poznania. Teda tešme
nezachytí sa na ňom čiastočka špiny.
sa aj z tohoto titulu. Ľudia tohto
Vie byť zrkadlom, ktoré odráža všettitulu napĺňajú svoju túžbu po šťastí
ko, čo sa pre neho postaví. Tvorí
nasledujúc/napodobňujúc spoločenhlavne pravdu, krásu aj dobro.
skú atmosféru, zväčša bezohľadnými
sebeckými činmi, mysliac, že oni sú Doktor Absolútno (DoAbs), zvaný
stredobodom vesmíru a presadzujúc aj Doktor Nirvána alebo Doktor
svoju vôľu na úkor iných. Tvoria Logos, ten zvládol vstup nebeskou
hlavne skazu a pustošenie, avšak aj bránou, prenikol v záblesku do reality absolútneho nemenného Bytia. A
to je tvorivosť.
pochopil Pravdu, Zmysel aj Zámer.
Druhým titulom je Doktor Zvedavý
Tvorí hlavne lásku a pokoj.
(DoZe). Človek začne byť nespokojný s jestvujúcim stavom vecí, začne Doktor Nebies (DoNeII). Študenti
hľadať, objavovať tohto titulu napĺňajú svoju túžbu po
niečo iné. Sám ne- šťastí nasledujúc/napodobňujúc
vie, čo, ale je zveda- atmosféru najvyššieho Zámeru, okový, čo vlastne nájde. liu javia sa byť bezohľadnými a
Tak sa stáva Štu- sebeckými, myslia si o nich, že sa
dentom života. Tvorí považujú za stredobod vesmíru a že
hlavne energiu presadzujú svoju vôľu na úkor
iných. Okolie na nich zosiela skazu a
hľadania.
pustošenie, väzenie a týranie, ukrižoĎalším je Dokvanie a upaľovanie, avšak to je ich
tor
Súcitný tvorivosť.
(DoSu). Študent tohto titu- Nuže, hláste sa záujemci do školy, je
lu vníma dosah zadarmo a pre každého. Ja už som sa
svojich činov prihlásil...
Milan Rusko
na svoje okolie, prírodu, či spoluľudí. Ubližovanie iným chápe ako
A potom prídu promócie. Verejne ti
udelia titul a uznajú ťa schopným
tvoriť. Teraz si vážený, máš titul,
máš uznanie. Aké sú teda tituly Školy života?

No aj naopak, tí, ktorí sa riadia len
vlastným vnútrom a nič objektívneho nad sebou neuznávajú, tí sa ľahko
zamotajú do vlastných falošných
stavov.

Tak teda Škola života. Nikto ťa
nenúti, nikto ťa neskúša, odmenou i
trestom ti je radosť či žiaľ, šťastie či
nešťastie. Ale aj nešťastie ti je učiteľom. Spolužiakmi sú ti všetci, ktorí
Čo je Škola života? Učiť sa umeniu chcú a všetci sú ti zároveň učiteľmi.
byť šťastným, umeniu chápať veci, Objavuješ, poznávaš a máš radosť z
umeniu objavovať súlad života. pravdivého chápania, získavaš zruč-

Takže zasa jeden posun v názoroch na školu? Podobné posuny sa dejú neustále, v závislosti od vonkajších a najmä vnútorných podnetov, prežitkov.
Prežitkov v škole, doma, v práci a ..., proste kdekoľvek, kde len môžeme vnímať svet. Možno sa tým rozširuje naše poznanie a tým i menia naše názory. Možno to tak nie je. Veď to nakoniec môžete posúdiť sami - isto ste mali a máte prežitkov v živote veľa. Človek sa narodí, prežíva svet svojho detstva, jaslí, škôlky, školy, práce, domova, či zamestnania. Stále sa učí, poznáva, cíti a prežíva... , a tým postupne mení svet, svoj i svojho okolia. Stále sa
učí, stále je v škole. Čo je potom tá naša téma? Viete mi už jasnejšie poradiť? Keď si myslím, že som už niektoré veci pochopil, zrazu sa predo mnou
otvárajú stále nové a nové otázky, nové a nové učivo. S čoho mám študovať? Kde nájdem odporúčanú „literatúru“? ... ráno sa zobudím a mám šancu
otvoriť ďalšiu stranu, no niekedy mám pocit, že som zabudol čítať..., hm, možno by pomohlo zmeniť triedu, študijný program, katedru, alebo prestúpiť na inú školu? Veď v novej škole budú nový spolužiaci, nový učitelia, nové prežitky... No nič, skúsme sa pozrieť na ďalší názor. Uvidíme, či opäť
trochu zmeníme ten svoj. Nasledujúci článok nie je zo školského prostredia, aspoň to tak vyzerá. Skúsime v ňom nájsť analógiu s predchádzajúcimi
názormi?
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Vec: Žiadosť o riešenie personálnej otázky
Vážený pán riaditeľ,
v našej spoločnosti pracujem už približne sedem
rokov a svojim spôsobom som si k nej vybudoval určitý vzťah. I napriek tomu, že minimálne
95 % informácií, s ktorými sa pracovne stretávam má prevažne negatívny charakter, mám
svoju prácu rád a chcel by som ju vykonávať čo
najlepšie, samozrejme, v rámci napĺňania vízie
spoločnosti. Prepáčte, že v tejto požiadavke
píšem takýto „sloh“, no berte to, prosím, ako
určitú formu môjho vyjadrenia k problému,
pričom je málo pravdepodobné, že by som našiel priestor na takúto debatu osobne, i keď je
pravdou, že som sa o to nepokúsil, lebo
v osobnom rozhovore by som asi nezachytil
všetky skutočnosti, ktoré tu chcem spomenúť.
Hneď na začiatku musím podotknúť, i keď to
tak po prečítaní prvých riadkov vyzerá, že
v tejto žiadosti sa nenachádza žiadna skrytá
požiadavka súvisiaca so mzdou, prípadne odmeňovaním, ani žiadna požiadavka týkajúca sa
kariérneho postupu. Taktiež by som nebol rád,

keby ste to vnímali ako kritiku, ktorá by i tak,
vzhľadom na rozsah mojich informácií, nebola
objektívna. Veci, ktoré tu chcem opísať sa týkajú práce ako takej a určitého vnútorného naplnenia, vyplývajúceho z výsledkov mojej práce.
Viem, že určité postoje, ktoré tu uvediem, môžu
mať z celkového hľadiska subjektívny charakter, bude to skôr môj pocit a myslím, že človek,
ktorý neberie prácu, len ako spôsob zabezpečenia si finančného príjmu, musí mať
v zamestnaní určité vnútorné naplnenie, prečo
vlastne do práce chodí. Ako náhle táto hodnota
absentuje, práca sa stáva záťažou, ako
v pracovnom, tak i osobnom živote. ......... Túto
žiadosť sa snažím napísať v priebehu už asi
desiatich dní, pričom každý s týchto dní mi
prináša ďalší argument, aby som ju dopísal
a poslal Vám ju. Keďže operatívne pribúda
množstvo problémov, ktoré by mohli mať
v našej spoločnosti prívlastok „neriešiteľné“,
prípadne riešené neflexibilne, alebo sú nepretla

čiteľné cez „priebeh spracovania objednávky“,
nehovoriac o systémových riešeniach, ktorým sa
bráni väčšina pracovníkov a na každý krok,
ktorý avizuje akúkoľvek sebe menšiu zmenu
v myslení, či ponímaní problému, ktorú vyžaduje súčasnosť, musí človek vynaložiť veľké
množstvo energie a ešte s pocitom, že úspešnosť
je cca 1%, pokúsim sa toto všetko, čo som pôvodne chcel opisovať, zhrnúť pár slovami: pomaly strácam energiu, potrebnú na riešenie aktuálnych problémov, s ktorými sa prirodzene
v tejto funkcii stretávam.
Konkrétne: V prípade uvoľnenia akejkoľvek
pracovnej pozície, ktorú by som mohol podľa
Vás zastávať, žiadam o zmenu mojej pracovnej
funkcie na inú pozíciu, kde by som mohol byť
v našej spoločnosti užitočný. V ostávajúcej
funkcii začínam mať pocit, že som nežiadanou
opozíciou väčšiny pracovníkov, ktorí sa snažia
udržať „fungujúci“ systém v nezmenených koľajach.

Je to zvláštne, ale mne sa vidí, že všetky tieto situácie, prípadne názory, majú čiastočne jedného spoločného menovateľa. Čakáte, že uvediem akého?
Nie, nie, mojou úlohou nie je dávať rady, ani ovplyvňovať kohokoľvek čímkoľvek. Správny bude práve VÁŠ postreh. Veď VY chodíte taktiež do školy
ako ja a každý máte svoje prežitky, svoje názory, t. j., každý vnímate tohto menovateľa možno inak. Okrem iného, ak si niektorí spomínate, v niektorom z úvodných vydaní PPŽ bolo uvedené, že mnohé veci budú v tomto časopise písané práve „medzi riadkami“, kde isto nájdete tú správnu odpoveď.
... hm, myslím, že práve „medzi riadkami“ by mohla byť tá, už spomínaná, „odporúčaná literatúra“... No, ale už Vás nebudem trápiť kadejakými
hádankami. Skúsme sa pozrieť i na iné názory, do ktorých už nebudem ťahať školské prostredie. Tomu sa budem venovať ešte v poslednom článku
tohto časopisu, ktorý je úryvkom zo začatej knihy, ktorú som pôvodne nikdy nechcel publikovať. Mala by to byť kniha, venovaná práve téme tohto
čísla. Uvediem z nej prvú časť a pokračovať ďalšou budem v niektorom nasledujúcom vydaní, ak to bude požadované od čitateľov. Takže zatiaľ nechajme školu školou a pozrime sa i na iné, možno tiež aktuálne články.

O čo tu vlastne ide?
O čo tu vlastne ide? No a o čo ide
Vám? Sú tu nejaké potreby. Telesné,
ako jedenie, obliekanie, bývanie a
pridajte si k tomu, čo
len chcete. Potom
máme potreby duševno-sociálne, ako mať
vzťahy, byť milovaný, milovať, byť
uznávaný, byť užitočný, potreba
krásy a umenia, potreba poznávania.
No a duchovné potreby sú túžby po
dokonalosti. Duch je to nemeniteľné
v nás, naše Ja, ktoré je to isté v detstve i v starobe, zatiaľ, čo naša duša
sa mení. Nie všetci si vlastného Ducha uvedomujú, dokonca niektorí
extrémisti popierajú aj existenciu
vlastnej duše. Kto to popiera dušu?
Ich duša. Neuvedomovanie si ducha
je dané chcením, žiadostivosťou.
Keďže uspokojenie telesných a duševných potrieb hľadáme mimo
seba, zabúdame sami na seba. Pod
prevahou vonkajších
chcení sa pýtame: „čo
chcem ja?“, a zabúdame sa pýtať: „kto som
ja?“. Extrémisti sa





to radšej nejakým neznámym slovom. Čo napríklad slovo Jalenuši? Je
to tajuplné, nepoznané, čo treba
objavovať, hľadať, snažiť sa porozumieť. A zároveň Jalenuši je to, po
čom túži náš duch, Jalenuši je naplnenie našich túžob.
Keď sme najedení, oblečení, máme
kde bývať, máme priateľov, možno
dotyk lásky, dobrú hudbu, vieme, že
stále ešte nemáme dosť. Stále nám
niečo chýba, ale keďže nevieme o
svojom Duchu a jeho potrebách,
slepo si myslíme, že nám treba jesť
viac, obliekať sa viac, bývať prepychovejšie, sexovať viac, že nám
treba viac peňazí, viac moci, postavenie, nadvláda nad ľuďmi. A to je
omyl a klam. Potom svet vyzerá tak,
ako vyzerá - násilie, vojny, deštrukcia. Ale Jalenuši nám hovorí: hľadaj
v sebe, obráť svoju pozornosť z vecí
vonkajších na to, čím skutočne si a
hľadaj v ideáloch, ktoré sú súčasťou
tvojho ducha. Potom pochopíš, že
všetok ten prepych, ktorým si sa
obklopil, ti je len na príťaž a stal sa
väzením pre tvoje ideály a sny. My
ale nie sme tu preto, aby sme mali

dokonca ani nepýtajú: čo chcem ja,
ale naprogramovaní reklamou a
spoločenskou atmosférou proste len
hrabú bez pýtania. Tak, ako Duch je
to nemenné v nás, tak aj duchovné
potreby sú túžbou po niečom nemennom a čo je nemenné, to je dokonalé. Dokonalosť lásky, plnosť šťastia,
súlad, harmónia, plnosť poznania,
dokonalé sebaprejavenie a tvorivosť.
Medzi duchovné potreby patrí aj
dokonalé bohatstvo, dokonalá moc a
dokonalá sláva, uznanie. Duchovná
cesta hovorí, že dokonalosť sa hľadať oplatí, pretože táto dokonalosť
existuje. Existencia túžby dokazuje
existenciu jej naplnenia. Ak existuje
smäd, musí existovať aj voda. No ak
som na púšti, voda
môže byť nedostupná.
A my sa teraz nachádzame práve na duchovnej púšti... Táto
dokonalosť sa v mnohých náboženstvách označuje slovom „Boh“, ale pod týmto slovom
vyvstali aj mnohé falošné predstavy.
Keďže sa jedná o niečo, po čom len
túžime, ale to nepoznáme, nazvime



hneď a rýchlo naplnené potreby
ducha, zmyslom našej existencie je
dualita - na jednej strane túžby, na
druhej len ich postupné napĺňanie a
často krát strastiplné, ale o to krajšie
hľadanie a bojovanie. Zatiaľ čo pri
napĺňaní telesných a duševných
potrieb človek bojuje navonok, pri
potrebách ducha bojujeme dovnútra,
prekonávame vlastnú nevedomosť a
vlastnú lenivosť srdca, vlastnú tuposť a vlastnú zradu seba samých.
A toto seba prekonávanie, seba poznávanie, seba nachádzanie je zmysel, prečo sme tu.
Naša cesta je naším
cieľom. Dualita a
dynamika prechodu z
tmy do svetla, z nevedomosti k pochopeniu
je taká krásna, ako ranné brieždenie
medzi nocou a dňom, či ako jar medzi zimou a letom.



☺

Preto nie je dôležité kde
sa nachádzate, ale kam
kráčate. A nie je dôležitá rýchlosť postupu, ale
radosť z neho.

Uf, dokonalosť naša každodenná ... Slobodná vôľa naša každodenná... Zamysleli ste sa niekedy nad pojmom slobodná vôľa? Čo je to vlastne násilie.
V dnešnej „demokratickej“ dobe, ako ste si určite všimli, nemožno už hovoriť o fyzickom násilí, na to máme vytvorené zákony, uvažujme radšej o
násilí morálnom, prípadne etickom. Slovo „násilie“ v nás vyvoláva pocit fyzického ohrozenia, nehovorme teda o násilí, ale skôr o... ubíjaní osobnosti.
Na to ale zákony nemáme. Že sa to nedá exaktne dokázať?, že to nie je právne podložené? , ohrozuje to viditeľne niekoho?, ohrozuje to bezprostredne
náš majetok? Mnohí preto zauvažujú - tak načo by nám boli také zákony? My ich radšej nechceme, ešte by sme náhodou mohli prísť o to, čo máme...
To je dnes aktuálnejšie. Položím si otázku: mám ja vôbec slobodnú vôľu, alebo mi túto vôľu diktuje spomínaný systém? Systém, ktorý demokraticky
chceme, alebo lepšie - musíme chcieť. Posledné dve slová vyjadrujú protiklad - tak ako je to potom naozaj s tou našou slobodnou vôľou? Ako je to
potom s tou našou úprimnosťou. Úprimnosťou k ostatným a úprimnosťou k samému sebe. Možno nám k odpovedi pomôže i nasledujúci názor. Ale
pozor, odpovede vždy nájdete iba medzi riadkami. Ako vždy.
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Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný?
Na Slovensku (okolo 5 miliónov obyvateľov)
registrujeme ročne viac, ako 23 000 nových prípadov rakoviny a takmer 11 000 tisíc úmrtí na
túto chorobu. Očakáva sa však, že do roku 2020
stúpne jej výskyt až o 50 percent.
Uvedené smutné fakty nám boli opäť pripomenuté nedávnym „Dňom narcisov“, organizovaným
Slovenskou ligou proti rakovine. Išlo už o 11.
ročník verejnej zbierky, ktorej výťažok je určený
na rôzne formy boja s toto zákernou chorobou.
Stovky dobrovoľníkov, najmä študentov, sa teda
opäť vydalo do ulíc s prenosnými pokladničkami,
aby im do nich tisíce, ba desaťtisíce súcitných a
dobroprajných spoluobčanov prispelo, ako už
každoročne, svojou obligátnou dvadsať
korunou. A toto všetko za prebiehalo za
masívnej mediálnej kampane, plnej
krásnych a pekne znejúcich slov, spolu
s neustále opakovanou výškou sumy,
vyzbieranou minulý rok.
No a po ukončení celej akcie, vo všeobecnom uspokojení a s pocitmi dobre
vykonaného diela, sa tak organizátori,
ako i darcovia, opäť naplno ponorili do svojich každodenných
starostí a do svojho starého, zabehnutého spôsobu
myslenia, žiaľ, už väčšinou absolútne postrádajúceho tie krásne znejúce
slová a ideály, ktorými sa
dokázali nadchnúť iba jeden, jediný deň.
A nikto zo spomínaných ľudí
v podstate ani netuší, že v skutočnosti nebolo
v boji s rakovinou vykonané takmer nič, alebo
naozaj iba veľmi málo a že práve tento ich každodenný, navyknutý a v súčasnosti všeobecne zaužívaný spôsob myslenia predstavuje kľúčový
bod, na ktorý by sa bolo treba zamerať, ak to
myslíme s bojom s touto chorobou naozaj vážne.
Ale myslíme to naozaj vážne?
Skúsme si teraz predstaviť rakovinu, ako zlovestného, temného bojovníka, nemilosrdne, bolestne
a tragicky zasahujúceho do života miliónov ľudí
na celej planéte. Bojovníka, dobre vyzbrojeného
a účinne chráneného pevným pancierom, bezpečne odrážajúcim takmer všetky snahy ľudstva o
jeho zničenie, alebo aspoň o spomalenie jeho
desivého napredovania.
Ale ako vieme, zväčša niet bojovníka, ktorý by
nemal nejaké slabé miesto, nejakú „Achillovu
pätu“, kam by stačilo nasmerovať jediný istý a
presný úder, znamenajúci jeho okamžitú likvidáciu. No a podobné citlivé miesto má samozrejme
i temný bojovník s názvom „rakovina“.
Avšak už napriahnutá ruka ľudstva, ktorá by
mala mocne vraziť meč do tohto odkrytého a
zraniteľného miesta sa zrazu chveje, stáva sa
neistou a nakoniec neovládne ochabuje. K onému
rozhodujúcemu úderu do srdca rakoviny nedochádza, lebo naša civilizácia podvedome vytušila,
že by tým zároveň zasiahla aj ...svoje vlastné
srdce!

Áno, je to žiaľ tak, srdce rakoviny je súčasne
srdcom, podstatou a hybnou silou súčasnej civilizácie. Sú spolu zrastené, ako siamské dvojčatá,
takže smrteľný zásah jedného by bol zároveň
záhubou druhého. A toto srdce má meno … sebectvo!
Sebectvo! Ono je totiž ohniskom a jedinou skutočnou, vnútornou príčinou vzniku rakoviny, ale
zároveň vždy iba ono hýbalo a aj doteraz hýbe
dejinami planéty Zem. Neveríte?
Idolom dneška sa stal individualizmus a predovšetkým honba za osobným úspechom: Čo z toho
budem mať? Koľko zarobím? Aké mi to prinesie
výhody? Takéto a podobné myšlienky
víria v mysliach ľudí od rána do
večera a u mnohých i od večera do
rána. Ja, ja a opäť iba ja! Hoci aj na
úkor iných, hoci aj nečestným, nečistým a nekalým spôsobom! Len aby
som mal predovšetkým „ja“, aby
som „ja“ postupoval, aby som bol
„ja“ známy, aby sa o „mne“ hovorilo, aby som „ja“ mal moc, vplyv a
tak ďalej. Ja, ja a stále zase len a
len ja!
U naprostej väčšiny ľudí
dneška vypĺňa toto ich
vlastné, milé „ja“ absolútne
celý duševný obzor ich vnútorného života, kam sa práve
pre ono nadrozmerné „ja“
nezmestí už vôbec nič iného.
Ale to ešte nie je všetko! Toto
„ja“ má aj iné, skrytejšie a rafinovanejšie podoby, maskujúce nízkosť
sebectva za pekné a na prvý pohľad ušľachtilo
znejúce pojmy, ako napríklad: moja rodina, moje
deti, moje záujmy, moji priatelia, moja práca,
moja firma, moje náboženstvo, moja strana. Pojmy, ktoré sú žiaľ, vo svojej skutočnej podstate
iba inou, zahalenou formou toho istého sebectva
a egoizmu.
Prečo? Lebo v nich niet onoho všeobsiahleho
úsilia po dobre a harmónii celku! Naprostého
celku, bezo zvyšku zahŕňajúceho celé ľudstvo,
objímajúceho všetko a všetkých na zemi. Kto
však neuvažuje podobne všeobsiahlo a nezohľadňuje to aj vo svojom každodennom žití, ten je
v skutočnosti iba sebcom, aj keby sa sám sebe
snažil nahovoriť niečo úplne iného.
A spomínané úbohé, otvorené, alebo skrývané,
každodenne intenzívne živené, sebecké myslenie,
myslenie, nehodné pravého človečenstva, sa náhle jedného dňa odrazí a prejaví aj vo fungovaní
telesného aparátu. Zrazu totiž nejaká skupina
buniek, ktoré dovtedy správne, čiže nesebecky
pracovali v prospech celku, príjme na základe
dlhotrvajúceho duševného tlaku tento „nový“, ale
zhubný model správania sa. Začne sebecky bujnieť a bezohľadne rásť, hoci i na úkor celku,
majúc na zreteli iba svoj vlastný, úzky a obmedzený prospech. Tak teda prepuká rakovina, ktorá
nie je ničím iným, ako zhmotneným prejavom
nášho vlastného, chorobného, sebeckého a egoistického myslenia.

A keďže toto riziko, ako Damoklov meč, visí nad
každým z nás, je o ňom treba nahlas, pravdivo a
otvorene hovoriť. Ľudia sú totiž umelo udržiavaní v klamlivej ilúzii, že svojimi príspevkami v „
Deň narcisov“, alebo inak povedané: peniazmi, je
možné zastaviť víťazné ťaženie rakoviny. Je to
však iba časť pravdy, pretože verejnosti sa nehovorí
o tom
najrozhodujúcejšom,
a síce,
o nevyhnutnej zmene myslenia.
Samozrejme, že aj podobné zbierky majú schopnosť kultivovať ľudí k dávaniu a všeobsiahlemu
mysleniu, ale je to iba prvý krok. Ak sa stále
zostáva iba pri ňom, je to málo. Veľmi málo!
Tento prvý krok nebude totiž nikdy postačujúcim, ak súbežne s ním nebude zároveň dochádzať
k už spomínanej, celospoločenskej zmene myslenia.
K lepšiemu pochopeniu nesmierneho paradoxu,
ktorý vzniká jestvujúcim, povrchným prístupom,
uvediem prehnane extrémny príklad: Predstavme
si, že sa niekto živí lúpežnými vraždami. V lese
prepadáva cestujúcich, zabíja ich a berie im peniaze.
Avšak pár dní do roka na neho, z toho všetkého,
predsa len doľahne vlastné, zlé svedomie a vtedy
pravidelne prispieva na dobročinné zbierky, organizované pre siroty a ženy zavraždených pocestných.
No a niečo veľmi podobného sa deje aj v našom
prípade. Spoločnosť a ľudia v nej totiž holdujú po
celý rok iba svojmu „,ja“, čiže mysleniu
a jednaniu, ktoré samotné tvorí hlavnú duševnú
príčinu vzniku rakoviny, avšak sporadicky sa
snažia práve peniazmi, získanými takýmto egoistickým prístupom k životu, potlačiť spomínanú
chorobu.
Kto teda je ešte schopný vnímať tieto veci
v reálnych súvislostiach a naozaj nechce byť
zasiahnutý bolesť spôsobujúcim mečom temného
bojovníka s názvom „rakovina“, ten nech predovšetkým urýchlene zmení svoje myslenie. Nech
okamžité nemilosrdne zrazí z vyvýšeného podstavca vo svojom vnútri modlu vlastného „JA“
a dosadí na jej miesto ono veľké a všeobsiahle
„my“! „My“, ktoré bude jeho vnútri živé po celý
rok a nie iba na Vianoce, či v čase podobných,
dobročinných zbierok. Ak to naozaj dokáže,
potom sa už nebude musieť obávať žiadnej rakoviny.
Áno, všetko je skutočne až tak detsky jednoduché, prosté a „lacné“, že sa nám to v dnešnej dobe
zložitých riešení zdá byť priam neuveriteľným.
Ale je to tak, všetko naozaj veľké vždy bolo, je
a bude veľmi jednoduché a je ňou taká i cesta
k nášmu zdraviu. Kľúč k nemu spočíva v našej
mysli, v našom vnútornom živote, správne nasmerovanom k všeobsiahlym a všeľudským hodnotám. A každý človek, ktorý to správne pochopí
a svojim životom premení v čin, ten sa už nebude
musieť obávať nielen rakoviny, ale ani nijakých
iných vážnych chorôb.
M.Š.
Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie
mravov a ľudskosti

Myslíte, že konanie človeka je v súlade s jeho vnútornou slobodnou vôľou? Riadi sa tým, čo mu našepkáva jeho vnútro, svedomie, či intuícia alebo sa
riadi tým, čo mu „slobodne“ prikazuje, napríklad, náš „demokratický“ systém. Sme schopní vôbec ešte chcieť počuť toto našepkávanie svojho vnútra,
alebo sa radšej podvolíme povinnostiam, ktoré zvykneme podvedome vykonávať už od ranného prebudenia? Sme teda k sebe dostatočne úprimní?
Myslím, že celá naša slobodná vôľa je v skutočnosti podmienená možnostiam, ktoré nám dovoľuje náš systém. Žijeme v ňom, myslíme v ňom, napĺňame ho - fungujeme podľa jeho pravidiel. Je naša slobodná vôľa skutočne naša? Pomáhame napĺňaním našich dennodenných činností skutočne sebe? Pozrime sa na jeden názor, ktorý nám hovorí, že pomocou sebe, je predovšetkým pomoc druhým. Zamysleli sme sa niekedy nad tým? Je to zaujímavé, ale keby sme boli skutočne v našich „filozofovaniach“ dôslední, k ničomu inému by sme ani nemohli dospieť...
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„Pomoc iným“ znamená „pomoc sebe“
Spojenie „pomoc druhým“ u niektorých ľudí
vyvoláva nevôľu a nechuť, ak majú pocit podvodu a vravia si, že aj oni by potrebovali pomoc,
u iných nadšenie a radosť z toho, že môžu prispieť k zlepšeniu sveta, a u ďalších pocit smútku
a rezignácie, ak si uvedomujú, že ich osobná
situácia im neumožňuje skutočne efektívne iným
pomáhať. Pre každú z týchto skupín a vôbec pre
kohokoľvek, je tu dobrá správa: „pomoc druhým“
je vlastne „pomocou sebe“. A je možné túto
vlastnosť rozvíjať a pestovať. Je možné obohatiť
svoje srdce o láskyplný postoj a o prianie dobra
a šťastia všetkým bytostiam. Základom účinnej
pomoci je schopnosť pomôcť. Pomoc však nemusí byť vždy materiálna, aj keď to je tá prvá úroveň, ktorá nás obvykle napadne. Iste, ak je niekto
hladný, potrebuje jedlo, ak je mu zima, potrebuje
teplé oblečenie a strechu nad hlavou. Ale ak je
niekto smutný a zúfalý, účinnou pomocou je
láskyplné slovo, pohladenie, úsmev či úprimný
pohľad do očí. Ak je niekto rozhorčený
a rozčúlený, pomocou môže byť vnímavo
a mlčky si vypočuť jeho ponosovanie a snažiť sa
zotrvať vo vnútornom pokoji. V každom prípade
je ako východisko nutný láskyplný postoj plný
pochopenia k tomu, kto potrebuje pomoc. A tomu
predchádza láskyplný postoj plný porozumenia
k sebe samému. Pretože kto sám seba nenávidí
a odsudzuje, bude nenávidieť a odsudzovať aj
ostatných. Preto by sme mali pravidelne v sebe
pestovať pocit sebaprijatia a vďačnosti k existencii za to, čo máme a čím sme. Byť vďační svojmu
telu, ktoré nám celé roky slúži a úprimne mu
priať zdravie. Byť vďační svojim zmyslom, že

vďaka nim dokážeme vnímať krásu i bolesť sveta
a priať si, aby sme boli schopní uniesť pravdu,
vidieť to krásne i to menej pekné, nič si nezastierať ale ani neprikrášľovať. Byť vďační svojej
mysli, že môžeme dospieť k vedomému prežívaniu svojho života a priať si jej pokoj a čistotu.
Je dôležité vhodne, jednoducho a výstižne tieto
priania formulovať. Napríklad :
Nech je toto fyzické telo zdravé, plné
sily, zbavené chorôb, bolesti
a akéhokoľvek fyzického utrpenia.
Kiež je moja myseľ čistá, jasná, naplnená mierom a porozumením.
Prajem si, aby sa mi darilo, aby som
sa o seba dobre staral/a, aby som žil/
a šťastne a v mieri s celým svetom.
Keď dokážeme úprimne priať dobro a šťastie
sami sebe, môžeme ho priať aj ostatným – môžeme začať s osobami, ktoré dobre poznáme, potom
zahrnúť aj úplne cudzích, zvieratá a iné bytosti
a keď sa staneme majstrami lásky a dobra, dokážeme sem zahrnúť aj všetkých „zlých“ – ale
vlastne vtedy už nikto nebude našim
„nepriateľom“. Dostaneme sa do štádia, keď
môžeme priať:
Kiež sú všetky bytosti zdravé, zbavené
všetkého fyzického utrpenia.
Nech je myseľ všetkých ľudí čistá,
bdelá, naplnená mierom
a porozumením.
Prajem si, aby sa všetkým bytostiam
darilo, aby žili šťastne a v mieri so
svojim okolím a celým vesmírom.

Nie vždy však dokážeme byť naladení radostne –
napríklad keď sme svedkami nesmierneho utrpenia, je úprimnejšie uvedomiť si skutočnú situáciu,
prijať ju a priať si:
Kiež sa čoskoro uzdravím, kiež prijmem svoju chorobu a bolesť
s mierom a pokojom, kiež nerozvíjam
ďalej sklony, ktoré vedú k bolesti
a utrpeniu.
Nech je (bytosť, ktorá trpí) schopná
prijať svoju bolesť, nech ju pochopí,
nech viac nerozvíja neprospešné sklony, ktoré vedú k bolesti a utrpeniu.
Naopak v radostných chvíľach, keď sa niekomu
darí, môže rozvíjať zdieľanú radosť (muditá):
Nech sa (danej osobe) stále darí, nech
si udrží schopnosti a bohatstvo, ktoré
už má, nech nadobudne ďalšie, nech
získa úctu a raduje sa zo svojho života.
Udržovať v mysli takýto postoj – teda prianie
dobra a šťastia iným bytostiam i sebe – je nesmierne liečivé a prospešné – nielen pre samotnú
osobu, ktorá sa v takomto stave nachádza, ale
vskutku pre celý tento ubolený svet.
Je dôležité zaujať pevný a úprimný postoj k svetu
– ani si nič nenahovárať, neprikrášľovať (mňa nič
nebolí, tak kde je aká bolesť?), nezatvárať oči
pred bolesťou, chorobami, smrťou, nedostatkom
– ale ani nevidieť svet beznádejne a zúfalo
(všetko ide dolu vodou, ľuďom už niet pomoci, aj
tak všetci čoskoro zomrieme). To sú extrémy. Je
oveľa výhodnejšie zachovať si strednú polohu –
kráčať zlatou strednou cestou – keď prijímame
to, čo je, bez odsudzovania, prznenia či krášlenia.

Odkiaľ pochádzajú naše kožuchy?
Prečo sa nezamýšľame, odkiaľ pochádzajú veci,
ktoré používame? Kam až vedie ľudská chamtivosť a nenásytnosť? K akej bezohľadnosti nás
dovádza? Navonok nádherný obdivuhodný kožuch, v pozadí za ním, ktoré nevidíme - masaker
ľudskosti. No nejde len o zvieratá. To je len špička ľadovca. Všetok prepych našej civilizácie je
postavený na drancovaní, bezohľadnom ničení
prírody, na vykorisťovaní, útlaku a zotročovaní
ľudí aj zvierat. V honbe človeka za prepychom

Názor jedného študenta
Keď som včera vystupoval z vlaku,
predo mnou šla pomalým tempom
stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť. Vytáčala ma
do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil
a povedal som si:"Kam sa ja vlastne
ponáhľam?" Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu
nahneval na babku, ktorá nemôže za
svoju rýchlosť. Celý život pracovala,
aby sa aj moja generácia mala dobre,
možno veľa vytrpela. Ale všetko
trpezlivo zniesla. A ja som netrpezlivý a malicherný. A to všetko len
preto, aby som bol o 10 minút skôr
na internáte. Tých pár minút aj tak
premrhám na internete alebo pri
telke. Alibisticky to zhodím na dobu , v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne
ponáhľame. A večer zistíme, že sme
zase toho veľa nestihli. Frustrovaní
si ľahneme a zaspíme spánkom nepokojných. Popri známych frázach
"Ako sa máš?, Ako žiješ?..." sa nám
do slovnej zásoby vtesnalo „Strašne
sa ponáhľam, nemám čas!". Toľko

trpí životné prostredie, zvieratá, ľudia, aj vzťahy.
V stopách civilizácie a všetkej jej zdanlivej nádhery a okázalosti ide bieda a utrpenie. Civilizácia
je prepychový dom postavený z ľudských lebiek
a z ľudskej krvi. Musia ľudia žiť v prepychu?
Prečo nevedia používať len to, čo nevyhnutne pre
život potrebujú? Túžba po prepychu je vlastne
túžbou po stratenom raji, túžbou po dokonalosti,
ktorá je vlastná každému človeku. Ale človek
nevedomý a zaslepený nevie, že tá dokonalosť sa

dosahuje inak. Dokonalosť nemožno dosiahnuť
väčšou a väčšou hrabivosťou, tým sa len od nej
vzďaľujeme.
Dokonalosť možno dosiahnuť len prežitým poznaním, kto sme a odkiaľ pochádzame a to možno dosiahnuť len očistením sa od chamtivosti,
bezsúcitnosti, nespravodlivosti a priblížením sa
k tomu, čo je podstatou našej bytosti a od čoho
sme sa vzdialili.

Kam sa to vlastne ponáhľame?
toho máme na práci. Cez SMS si
vyznávame lásku, komunikujeme
cez chat a tvárou v tvár si nemáme
čo povedať. Trápia nás účty, kariéra.
A popri tom už neostáva čas nazvyš.
V schránkach sa nám hromadia maily, lebo "nemáme čas odpísať", na
polici sa kopia knihy, lebo "nemáme
čas čítať", nevieme ako vonia príroda, lebo "nemáme čas k nej pričuchnúť". Takto a podobne si zaneprázdnenosť racionalizujem aj ja. Ale
dokedy to vydržíme? Stále chceme
viac stihnúť a darí sa nám menej.
Možno venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Žijeme
hrozne rýchlo, máme skoro všetko a
napriek tomu sa kopia nešťastní
ľudia. Náš život je nekvalitný. Priemerná dĺžka života sa pomaly predlžuje, no jeho kvalitatívna zložka
je čím ďalej tým viac nevýrazná.
Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si
hodnotu vecí. Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme.
Napálime ich na CD a tým to skon-

čilo. Počítače máme plné mp3-jek,
ale nemáme prehľad, čo je to vlastne
za hudbu. Množstvo televíznych
kanálov, ktoré dávajú naraz veci,
ktoré chceme vidieť a hneváme sa,
že to nestíhame. Namiesto zábavy
stres. Stále si kontrolujeme mobil, či
nám niekto nevolal. Vypnúť mobil?
Veď môžeme zmeškať dôležitý hovor! Prestávame si vážiť krásne veci,
kvôli ktorým sa oplatí žiť. Môj dedko má 83 rokov. V živote nebol v
zahraničí, nemá mobil, pozerá len
dva televízne kanály a počúva jednu
stanicu na svojom starom tranzistore. A napriek tomu mi minule povedal, že prežil krásny život. Má
množstvo spomienok, ktoré mu vyvolávajú úsmev na tvári. Vie sa tešiť
z pekného dňa, z vône dreva, s ktorým celý život pracoval, so svojich
vnúčat, na ktoré je pyšný. Žil ťažký
život, ale vážil si ho. To my dnes
nevieme. A tak máme infarkty už
v päťdesiatke, kopu rakoviny a depresií. A možno by stačilo spomaliť.
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Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí.
Sú ľudia, ktorí to dokážu. Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme si vypnúť
mobil. Porozprávať sa a niečo si
prečítať.
Snáď som si uvedomil
môj rýchly život včas nato, aby som
spomalil.
Kamarát má chalupu
v Henclovej. Je to
malá banícka dedinka obkolesená horami. Nie je tam signál
na mobil, v telke
jeden kanál (žiadna
dilema a pozriete si aj to, čo by ste
nikdy doma nepozerali a začne sa
vám to páčiť), obchod otvorený len
v utorok a štvrtok a jednej krčma
s rozmermi 5x5 m. Ideálne miesto na
spomalenie. Asi tam zabehnem, aby
som sa zbytočne nehneval na starých pomalých ľudí, ktorí si vážia
zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú za smrťou tak ako my!



Táto časť časopisu je tak, ako som uviedol v jednom z predchádzajúcich komentárov, zároveň i poslednou časťou jeho témy. Je to úryvok zo spísaných autentických spomienok na etapu jedného obyčajného života, ktorú možno považovať za nástup do „školy“, kde človek mohol v plnom rozsahu
bez obmedzení uplatňovať svoju vlastnú slobodnú vôľu. Nie vedome rozumom, ale prirodzene, prostredníctvom prežitkov. Nie cielených, iba čo život
priniesol. Tie sa, na rozdiel od učiva v klasickej škole, človek nemusí namáhavo učiť, aby si ich zapamätal, tie stačí i po mnohých rokoch proste iba
vytiahnuť zo „zárendia“. Z tohto učiva môže človek čerpať kedykoľvek a kdekoľvek, a učivo je vždy k dispozícii vo forme skúseností, dokonca úplne
aplikovateľné v praxi. Predpokladám, že spolužiaci z tejto školy sa nebudú hnevať, ak si náhodou prečítajú učivo, ktoré im je akési povedomé , no nie
totožné s ich. V tejto časti už, myslím, že nie je ani potrebné čítať medzi riadkami. Učivo nie je písané s týmto zámerom, dokonca to ani nie je učivo,
je to iba jeden obyčajný život. Takže, ak máte chuť odľahčiť si koniec témy tohto čísla, pokojne sa začítajte. Dúfam, že Vás nenudila.
Pekný deň Vám praje Ľubo.

Očakávania

Kapitola 1
Cesta

Dajme si kúsok kurčaťa,
preruším rozhovor a podávam
Petrovi kúsok stehna. - Normálne
som vyhladol, nie som zvyknutý
na takú dlhú cestu vlakom. Ideme
už vyše dvoch hodín a ani vôbec neviem, kade
práve prechádzame. Nevieš kedy prídeme do
Blavy? – pýtam sa a ani nečakám na odpoveď –
dúfam, že sa tam aspoň trochu vyznáš?! - Veď
nás má čakať sused na stanici - prehodí Peter a s
chuťou si odhryzne ďalší kúsok. Hm, čo budeme
dnes večer robiť? Vôbec nemám chuť sa do toho
pozerať. Veď ani ja nie, ..., nejako to už dopadne.
Ale neboj, zmakneme to všetko v pohode. Teraz
je sobota, prijímačky sú až v pondelok, času máme až jóój, ešte si všetko raz prebehneme očami
a bude to O. K. No nie? Je to blbý pocit, čím viac
sa približujeme k Blave, tým mám väčšiu trému.
Už aby bol utorok!
Cesta nám ubiehala veľmi pomaly. Minuli sme
nejakú stanicu, tuším to bola Trnava. Za oknami
sa mihá úplne neznámy kraj, všade samá rovina,
žiaden kopec, ani len vŕšok. Okolo železničnej
trate boli roztrúsené malé záhradkárske chatky
a ich majitelia usilovne obrábali kúsky zeme.
Bolo veľmi teplo, na oblohe sa len kde tu ukázal
malý biely obláčik a keby neboli vo vlaku pootvárané okná, iste by sme sa boli uvarili.
- Poďme si dať fajku, aspoň zabijeme kus cesty,
navrhol Peter a už sme sa pretláčali cez uličku
vagóna do fajčiarenského vozňa. Už podľa závanu vetra po otvorení dverí medzi vagónmi sme
s istotou zistili, že sme na mieste. - Mne to teraz
pripadá, ako keby sme išli skôr na výlet, ako na
prijímačky, utrúsil som a potiahol som si
z cigarety. - A nejdeme?, dodal Peter. Hm,..., asi
áno.... O chvíľu sme v Bratislave, dúfam, že nás
nezabudne čakať, to by bola riadna galiba.
Všetky naše myšlienky sa točili okolo príchodu
do Bratislavy. Na stanici nás mal čakať Petrov
sused, ktorý sem-tam býval v Bratislave u svojej
babky. U nej sme mali prečkať tieto dva dni plné
očakávania niečoho neurčitého, v úplne neznámom meste, na ktoré sme sa aj trochu tešili, aj
sme sa ho obávali. Vonku za oknom sme mohli
vidieť televíznu vežu, čo bola predzvesť blízkeho
príchodu do cieľa. Začali sa ukazovať prvé domy
okrajových štvrtí veľkomesta a onedlho začali
škrípať brzdy na vagónoch a zastavili sme na
hlavnej stanici.
Prvý večer
Hodili sme si ruksaky na plecia
a vykročili po peróne, hľadajúc medzi davom
cestujúcich nášho „sprievodcu“. - Á, tam je, pozri, buchol do mňa Peter a zrýchleným krokom sa
pustil smerom k nemu, akoby sa bál, že ho znovu
stratíme z dohľadu. No nazdar, Ty darebák, už
sme si mysleli, že tu ostaneme napospas týmto
panelákom sami, pozdravil ho s radosťou Peter.
- Toto je môj spolučakateľ, však sa už poznáte –
ukázal rukou na mňa. Podali sme si ruky
a vybrali sa k jeho babke. Poďte, hodíme si veci
ku starkej a vyrazíme niekde do mesta, navrhol
Petrov sused a ponáhľal sa k nástupišťu autobu-



sov. Ani som si nestihol všímať cestu, kade sme
prechádzali autobusom – keby ma tam vysadili
a odišli, asi by som dva dni blúdil po okolitých
uliciach. Vystúpili sme v nejakej štvrti, ktorých
tam bolo takých istých aspoň dvadsať, takže by
som tam po druhý krát netrafil tak isto, ako teraz.
Vošli sme do bytu, ktorý bol na ôsmom poschodí
jedného z panelákov. Doma nebol nikto, takže
nás obišlo možno trochu trápne zoznamovanie sa
s domácimi. - No, čo pozeráte, hoďte si veci do
izby a ideme si niekde sadnúť, veď sa tu musíte
trochu oťukať, smial sa náš hostiteľ. Ani neviem
ako a už sme po krátkej prechádzke starým mestom sedeli vo vinárni „Pod baštou“. Pripadalo mi
to tam trochu ..., ani neviem ako by som to popísal – usadili sme sa k stolu, čašník nám zapálil
sviečku, objednali sme si po dva deci bieleho
a poťahujúc z „ameriky“ sme si vymieňali prvé
dojmy z Bratislavy. Bolo to pre nás všetko trochu
exkluzívne, lebo ešte ani jeden z nás nemal osemnásť. Vôbec sme vtedy nemysleli na blížiace sa
prijímačky, ale každým nádychom sme sa snažili
vychutnávať tento neznámi svet, iný spôsob života a všetko, čo k tomu patrilo. Bolo nám fajn. Asi
okolo pol desiatej večer sme zaplatili – aj keď to
bolo trochu viac, ako sme boli zvyknutí, vtedy
nám to vôbec neprekážalo – a vybrali sme sa do
večernej Bratislavy. Všetko to bolo pre nás nové,
zvláštne, iné. Šero, svietiace pouličné lampy,
obchody, ulice, veľké stavby, to všetko nám pomáhalo utvárať si zvláštne pocity veľkomesta. Už
sme boli aj trochu uťahaní a tak nám veľmi dobre
padlo, keď sme si mohli, aj keď neskoro večer,
konečne ľahnúť do postele.
Zlaté piesky - Vstávajte sedmospáči, slnko je už vysoko na oblohe
a vy ešte vylihujete – budí nás náš
„hostiteľ“ a púšťa hlasno magnetofón. Neochotne otvárame oči
a preťahujúc sa, lenivo si sadáme na okraj postele. Poďte, rýchlo sa niečoho najeme a ideme sa
kúpať! – nechápavo sme sa na seba s Petrom
pozreli – veď sa musíme ešte trochu poučiť, zajtra máme prijímačky a on – že kúpať sa! - No, čo
tu po sebe gánite, rýchlo, nech vypadneme. Tak
sme si niečo prejedli a vyrazili sme v ústrety
ďalším lákadlám neznámeho mesta. Čím viac
sme sa približovali k Zlatým pieskom, tým viac
sa nám vzďaľovali myšlienky na učenie a na
zajtrajšie prijímačky. Preliezajúc dierou v plote
na okraji jazera, sme sa už načisto pozerali príjemnej realite do očí. Knižky z matematiky
a chémie úplne vystriedali úzke plavky dievčat.
Hlavou nám začali chodiť učeniu sa vôbec nepodobajúce myšlienky. Dokonca sme ani nevedeli,
kde máme zajtra ísť, kde je vlastne naša škola,
ale vtedy to bolo to posledné, čo nás trápilo. Veci
okolo nás nás úplne opantali svojou príjemnosťou
a zo Zlatých pieskov nás vyhnalo až zapadajúce
slnko. Večer sme ešte dlho debatovali o zážitkoch
zo dňa a pomaly, ale isto sa k nám začali vracať
myšlienky na zajtrajšok. S veľkými obavami sme
si popriali dobrú noc.



6

Prijímačky Ráno sme boli obaja už o pol piatej
dávno hore. Zhodli sme sa vtom, že pozerať do
knižiek sa nám už aj tak neoplatí a že radšej pôjdeme pohľadať školu, kde máme ísť robiť príjimačky. Tak sme aj urobili. Trvalo nám to približne hodinu, kým sme sa zorientovali, ale nakoniec
sme boli na mieste. Pred vchodom do školy sme
zazreli na mramorovom výstupku nápis: Chemicko – technologická fakulta. Všade sa už motali
samí mladí ľudia, niektorí s rodičmi, iní len tak
v skupinkách. Podľa slávnostného oblečenia,
v ktorom bolo aj nám veľmi teplo, sme mohli
vypozorovať, že tiež prišli na prijímačky. Blížila
sa ôsma hodina a my, sediac vo zvláštnych prednáškových miestnostiach sme vôbec netušili, že
najbližšie dve hodiny budú pre nás znamenať
zlom v živote a mesto, s ktorým sme sa tak neisto
predošlé dva dni zoznamovali, sa stane pre nás
domovom pre ďalšie roky našej mladosti. Po
skončení prijímačiek sme si hneď išli sadnúť do
kaviarničky, ktorá bola oproti škole a s prekvapením sme zistili, že stiesňujúci pocit s pred prijímačiek nepominul, iba ho vystriedal ešte omnoho
horší - pocit čakania na rozhodnutie šéfstva fakulty o našom ďalšom osude. Dali sme si hneď
kávu s koňakom a tým zažehnali toľko obávaný
deň, ktorý dopadol, aspoň podľa nás, celkom
úspešne. Poobede sme vyrazili po už trochu známej trase vlakom späť domov. Každý z nás netrpezlivo očakával, aký bude ďalší sled udalostí.
Vôbec sme netušili, že tých ciest vlakom do Bratislavy bude oveľa viac a že známu vináreň „Pod
baštou“ sme nenavštívili v onen večer posledný
krát. Odchádzali sme domov plní príjemných
zážitkov a trochu sme sa už aj tešili na september.
Poštárka
Bol koniec júna a moje očakávanie
poštárky každým dňom vrcholilo, až jedného
dňa, .... Ááááááááá, zobrali ma. Zrazu som nevedel, čo mám robiť. Všetko sa mi naplnilo radosťou a spokojnosťou. Bolo vidieť, že aj mama je
nadmieru spokojná a má asi väčšiu radosť ako ja.
Bol to veľmi krásny pocit, aj keď som bol
v duchu úplne presvedčený, že to inak dopadnúť
nemohlo – „cítil som to v kostiach“. Celá myseľ
sa mi upriamila na blízku budúcnosť a stále som
premýšľal, ako to všetko asi bude. Zrazu sa predo
mnou rozprestrel nový svet, nový život, úplne iný
ako som žil doteraz a nemohol som sa dočkať,
kedy budem môcť doň urobiť prvý krok. Prečítal
som si rozhodnutie dekana fakulty minimálne päť
krát za sebou a najradšej by som sa bol hneď
vybral do Bratislavy. Predo mnou boli ale ešte
skoro dva mesiace prázdnin, ktoré som ani nevedel ako strávim, až kým mi nepriniesla poštárka
ďalší list s pečiatkou fakulty. Zrazu som zrozpačitel a s obavami som ho otváral – či si to náhodou nerozmysleli ..... Po prečítaní listu som si
uvedomil, že o prvý krok do nového života sa mi
postarali úplne neznámi ľudia, ktorým som neskoršie za to v duchu ďakoval. Bola v ňom pozvánka na „letnú aktivitu“, ktorú som musel absolvovať, aby mi mohlo byť pridelené ubytovanie
na internáte.

Vtedy som si ani predstaviť nevedel, čo všetko sa
rozumelo pod týmito dvoma slovami – letná aktivita. Hneď sa mi vynorilo v myšlienkach niečo
neurčitého - ďalšie očakávanie, ale tento krát už
príjemnejšie, ako tie predchádzajúce.
Cestovanie
Tých pár dní, ktoré ma delili od
nástupu na letnú aktivitu prešlo ako voda a ja
som sedel zavčasu ráno v autobuse, ktorý smeroval do mesta, o ktorom som predtým ani poriadne
nepočul a ani som netušil, že sa mi stane
z určitého uhla pohľadu tiež blízkym. Aj keď
som bol už týždeň pred odchodom pobalený,
stále som rozmýšľal, či som na niečo nezabudol
a ani som poriadne nevnímal krajinu, ktorou sme
prechádzali. Štyri hodiny, ktoré som strávil
v autobuse, mi poskytli dosť času na premýšľanie

Kapitola 2
Spolucimráci
Pohľad do areálu ubytovne mi
prezradil, že patrím medzi prvých, ktorému sa
podarilo nájsť cestu do tohto zvláštneho miesta.
Boli to obyčajné drevené bunky, poskladané do
ako tak veľkej „akože“ ubytovne, kde sa mohlo
pomestiť asi tak dvesto ľudí. Pred touto budovou
boli vyasfaltované chodníky s lavičkami, trochu
napravo malé futbalové ihrisko a na druhej strane
stálo pár stromov, pri ktorých bolo miesto na
táborák. Celý areál mohol mať asi sto krát päťdesiat metrov, všetko to bolo ohradené dosť vysokým plotom, čo mi pripadalo trochu ako kasárne,
ale v podstate to bolo také malé mesto v meste.
- Áááá, ďalší - vytrhla ma zo zamyslenia staršia
pani, ktorá práve vyšla z dverí a s usmievavou
tvárou nás vítala. - No poďte ďalej, vybavíme
hneď dôležité formality, a už nás viedla malou
chodbou do nejakého kumbálku. Pod dôležitými
formalitami myslela asi to, že nám vydala posteľnú bielizeň, záchodový papier a popriala nám
príjemný pobyt so slovami – vyberte si nejakú
izbu a ostatné Vám povedia Vaši vedúci, ktorí
ešte bohužiaľ neprišli, a .... a keby náhodou najbližšiu chvíľu niekto prišiel, tak nech chvíľu počká, idem sa domov najesť, zatiaľ sa majte
a s týmito slovami sa vytratila niekde za bránou
ubytovne. Chvíľu mi trvalo, kým som sa zorientoval, ale napokon som si vybral izbu úplne vzadu
na chodbe na poschodí. Izbu číslo 38. To číslo
nebolo nijako zvláštne a ani som si ho nijako
zvlášť nevšimol, až neskôr som zistil, že toto
číslo bolo niečím veľké, zaujímavé a možno trochu šťastné. Po otvorení dverí som zhodnotil, že
by sa tento malý obytný priestor mohol kľudne
nazvať – cimra. Popri okne stáli pri stenách dve
poschodové kovové postele, pri dverách bol starý

o všetkom, čo ma očakávalo a veru ani tie naj....
myšlienky sa ani zďaleka nepribližovali chvíľam,
ktoré pre mňa znamenali v pravom slova zmysle,
ten najúžasnejší prvý krok do naozajstného študáckeho života, a aj napriek tomu, že to bol iba
krátky nádych vánku, ktorý predznamenával
prudkú víchricu skutočného života na škole.
Víchricu, ktorá neničí a nezanecháva za sebou
púšť, ale víchricu, ktorá prináša dlho očakávaný
dážď a s ním spojené oživenie všetkého, čo je
okolo nás, a zanecháva za sebou spomienky, ku
ktorým sa človek vracia s pocitom niečoho strateného a nenávratného . . . . . . . . . . . . . Vystupujúc
z autobusu som si ani poriadne nevšimol, že spolu so mnou pricestovalo pár mladých ľudí, ktorí
sa obsahom svojich plecniakov a myšlienok po-

dobali mne. Až pocit neznámeho mesta a otázka
– kam teraz?, ktorú mali napísanú podobne ako ja
na čele, nás nejako priviedla k sebe a s týmito
nezodpovedanými otázkami sme sa vybrali hľadať miesto, kde by sme odložili svoj náklad
a cestovaním unavenú telesnú schránku, v ktorej
ale driemal stále živý duch, ochotný sa ihneď
zapojiť do rušnejšieho života, ak by bol vycítil
iba náznak takejto príležitosti. Po krátkom pochode a stretnutí s niekoľkými ľuďmi, ktorým sme
spočiatku vôbec nerozumeli, sme sa ocitli pred
veľkým zeleným plechovým plotom s veľkou
bránou, na ktorej bola tabuľka s nápisom:
UNIMO BUNKY – UBYTOVŇA
KONZERVÁRNE A LIEHOVARY
RIMAVSKÁ SOBOTA

Prvý krok
písací stôl, dve stoličky a dve skrine – toho som si
ale veľmi nevšímal, býval som už kde kade
a koniec koncov, prežil som štyri stredoškolské
roky na internáte. Na jednej z postelí boli odložené dve cestovné tašky, z čoho som vydedukoval,
že túto izbu si predo mnou už niekto vybral. Sprvu som sa chcel otočiť, že si vyberiem inú izbu,
ale ..... – no čo, aj tak budem predsa s niekým
bývať – pomyslel som si a začal som sa pomaly
vybaľovať, rozmýšľajúc o novom
„spolucimrákovi“. Toho ale nebolo. Asi sa niekde
túla po meste, prebehlo mi hlavou a pokračoval
som v práci. O malú chvíľu pred bránou ubytovne
zastavilo auto, ktorého cestujúcich som už z okna
izby zvedavo pozoroval. Prišiel ďalší, a čo mi
bolo trochu divné, o pár minút sa otvorili dvere
na tridsaťosmičke, a bol v nich jeden z príduvších
ľudí. Nesmelo sme sa na seba pozreli a strohými
slovami sme sa podajúc si ruky zoznámili. Zdravím Ťa, ja som Ľubo. Ahoj, Roman. Pomaly, ale
isto sa náš rozhovor začal točiť okolo vecí, ktoré
boli „akože“ normálne pre ľudí, ktorí sa nikdy
predtým ešte nevideli. Vtedy som ešte ani zďaleka netušil, že sa o pár dní staneme dobrý kámoši,
v dobrom, aj zlom.
- Táto izba, to nie je boh vie čo – prehodil Roman. To si asi nebýval na intráku, nedal som mu
ani dohovoriť a trochu sa vo mne prebudila potreba vrátiť sa spomienkami na intrák, prežité veci,
vychovávateľky, no proste chcel som sa pochváliť s vecami, ktoré druhý nemal možnosť prežiť,
keď býval doma. To teda nie – chodil som na
gympel v Mikuláši a ten bol od nás vzdialený pár
kilometrov, takže som býval doma. Tak to si
prišiel o veľa. Znovu som mu skočil do reči
a vtom sa vo mne prebudil ochotný tvor, ktorý

predsa musí poriadne zaškoliť neinternátneho
človiečika – tak to napríklad, keď ..... a rozhovoril
som sa o možných aj nemožných zážitkoch zo
školy a z intráku a ani sme si poriadne nevšimli,
že ubytovňa sa pomaly začala zapĺňať ďalšími
študákmi. Skoro som zabudol, napadlo mi – nedáš si cigaretu? Ééé, diky, nefajčím – pokrútil
hlavou Roman. Ááále, čo, veď ani ja, ale treba
všetko skúsiť – utrúsil som a už som ho pred neho
otrčil škatuľku s cigami. Spočiatku mu to nešlo,
ale človek je predsa tvor učenlivý a po chvíli sme
už veselo poťahovali z Dalíl. Bolo to predsa všetko trochu iné: žiadna vychovávateľka, žiadny
rodičia, nikto nám za to nedohováral, aj keď sme
stále jedným okom pozerali, či predsa niekto ....
Vieš čo? Poďme sa pozrieť niekde do mesta, kým
sa tu všetci zbehneme, aspoň zistíme, kde sme sa
to dostali, to tu zatiaľ vyzerá ako na konci sveta –
navrhol som a už sme sa ráznym krokom zoznamovali s okolím. Vonku sme boli asi hodinu, dve
a keď sme sa vracali späť na ubytovňu, zistili
sme, že tiché, neútulné miesto na konci sveta sa
zmenilo na celkom rušné „mravenisko“ ľudí,
ktorí majú podobné myšlienky plné očakávania
niečoho neurčitého, ako my. Jedného sme si
všimli asi obaja naraz. - Počuj Ľubo, zahlásil
Roman, mne sa to tak zdá, ako by sme tu na ubytovni boli iba dvaja chalani. A naozaj, všade, kde
sme sa pozreli, boli samé dievčatá. Okamžite sa
nám do hláv zavŕtal chrobák, ktorý nám stále
našepkával, aby sme sa poobzerali po susedných
izbách. S takýmito a podobnými myšlienkami
sme sa vrátili na izbu. Okamžite sa téma našich
rozhovorov zvrtla na okolité objekty....
Pokračovanie v ďalšom čísle (možno)

Básnikove hádanky
Teplo sa oblečiem a ani na čižmy nezabudnem,
nemusím sa báť, medveď už dávno spí,
pôjdem von a pozdravím pána v bielom obleku,
i on ma isto rád toto obdobie.
Čo je to ?
(Zima)
Mal moc a slávu, krídla veľké, tvár krásnu,
ale srdce nenásytné,
chcel byť pán svojho Pána.
Čo je to ?
(Lucifer)
Majú meno, ale neprezradia ho,
slúžia jednému, ich cesta je jasná,
i tak mnohí spadli z cesty pravej,
ani ich krídla biele ich nezachránia,
len ich srdcia čisté.
(Anjeli)
Čo je to ?
Je krásna ako tisíc ruží,
jej vôňa omámi každého, kto ju ovonia,
kto sa jej ale dotkne, poraní sa ňou,

jej tŕne sú ostré ako meče samurajov
a jej srdce čisté ako panny,
taká je len raz v živote a na cely život,
i keď si želáš odísť, chceš byť s ňou,
a neustále ju cítiť.
Čo je to ?
(Láska)

Z ničoho nič, zrodil sa sám, bez matky a otca,
bol sám, silou a múdrosťou prekliaty,
vo svojom srdci nekonečný oheň lásky drží,
pre každého z nás, miluje i Teba.
Kto je to ?
(BOH)

Zatvorím oči a predsa vidím veci,
krásne na dotyk, ale i hrozné pre oko,
modlím sa, aby moje túžby sa naplnili,
ale bojím sa, že príde to zlé, čo vidím,
keď oči mám zatvorene.
Čo je to ?
(Sny)

Blúdim tmou v uliciach špinavých,
holé nebo je strechou môjho domu
a zima je mi stenami, v srdci mam len žiaľ,
v duši nenaplnené sny a v hlave tisíc myšlienok,
či raz domov budem mať.
Kto je to ?
(Bezdomovec)

Krásou obdarená, jemnosťou ma vítaš,
do svojho náručia vždy zoberieš ma,
cítim buchot Tvojho srdca na mojich prsiach,
dotknúť pier sa tvojich túžim,
nadýchnuť sa cez Teba,
a s tebou jedinou vzplanúť.
Čo je to ?
(Žena môjho srdca)

Existuje dobrý kráľ, ktorý na hlave korunu nemá,
ale v srdci pochopenie pre každého má,
brána jeho hradu je otvorená,
pre každého z nás s dobrou voľou
a láskou v srdci, no pustil aj takých
čo hnev a lož poznajú, v nádeji, že sa zmenia.
Kto je to ?
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Zo života kempu
Letné mesiace boli v znamení prípravy sena pre
zvieratá, ktoré máme. Do prác so senom sa
zapojili všetci obyvatelia kempu, vrátane detí.
Kravička Jahoda, jej potomok býček Janko,

Ponechajte si len veselých priateľov.
Hundroši vás stiahnu dole.

ovca Maja, koza Zuza, kobylka Bety, zajace
a iné tvory, sú vďačným objektom okoloidúcich
a hlavne detí. Kravička Jahoda „vyrába“ 30
litrov mliečka denne, ktoré je veľmi kvalitné

Tešte sa z jednoduchých vecí

(Nezabúdajte na to, ak ste jeden z tých hundrošov!)

a chutné. Ozdobou kempu je kobylka Bety, ktorá je ešte mladá a snáď bude pre kemp aj osožná.

Často sa smejte, dlho a nahlas.
A ak máte priateľa, ktorý vás rozosmeje,
strávte s ním čo najviac času!

Jakože perly naších mužů:
- Mě pobavil, když mi "ukrad"
ve sprše peelingový sprchový
gel (byl línej si dojít pro svůj)
a povídá: Prosím tě, jak to tady
máš dlouho? Dyť je v tom
nějakej písek nebo co, to je
zkažený, ne?
- Měla k nám včera nečekaně
přijít návštěva, v ledničce

vymeteno i poslala jsem svého
muže do Tesca nakoupit.
Povídám: "Drahý, v kuchyni
máš lísteček, co máš koupit" a
šla jsem si po svém. Sedl do
auta odjel a za 15 minut telefon
- prosím tě, jak mám koupit 250
gramů hladké mouky? Místo
lístku s nákupem - velkým jako

kráva, mi sebral recept na
buchty, který jsem měla
položený u počítače a jel podle
toho nakupovat.
- Uvařila jsem hrachovou
polévku, dojedli jsme jí a já
jsem napustila vodu do hrnce,
aby se odmočil. Druhý den
jsem přišla

z práce později než manžel a
ptala jsem se, jestli má hlad.
Odpověděl, že dojedl tu polívku
- Já jsem nedávno mého
drahého nachytala, jak utírá
prach na televizi svýma
ponožkami. Na můj zděšený
výkřik reagoval slovy: No co,
stejně se budou prát

Treba sa učiť a v praxi uplatňovať, čo si sa Objednávky: objednat@priestorprezivot.sk, alebo OZ Proces3, Kratinova 11, 036 08 Martin.
naučil
SENECA ml. Napíšte nám adresu, na ktorú máme objednaný časopis zaslať. Objednávka platí iba pre aktuálNajmenej by si mal dovoliť ten, komu je
najviac dovolené
PRÍSLOVIE

ne a nové čísla. Čitatelia, ktorí majú záujem o staršie čísla časopisu Priestor pre život, ich môžu
nájsť na našej internetovej stránke www.priestorprezivot.sk, v rubrike ARCHÍV ČASOPISOV
(vo formáte PDF, zobraziteľné a tlačiteľné pomocou programu Acrobat Reader)
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