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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. 

Číslo 5/2007 

5/2007, V. ročník                                                                       www.priestorprezivot.sk 

V minulom čísle nášho časopisu sme sa 
venovali téme  - škola, učenie, poznanie,  
..., no a v tomto  čísle  by som rád plynule 
nadviazal na túto tému úvahami - ..., naj-
mä o výchove. Výchove predovšetkým na-
šich detí, avšak  veľmi úzko s tým súvisí i 
výchova naša. Veď, koniec koncov, jedno 
nevylučuje druhé a oboje sú nadmieru po-
trebné. Zámerom nasledujúcich úvah ne-
bude dávať nikomu žiadne rady alebo nie-
koho poúčať, to by som si netrúfol, veď 
sám sa veľa krát pristihnem pri myšlienke, 
že mne by sa asi najprv zišla  poriadna dáv-
ka naozajstnej výchovy. Pokúsim sa Vám 
len poskytnúť určitý pohľad na výchovu 
ako takú, možno z iného uhla, ktorý však 
nemusí byť správny. Posúďte sami. Obsah 
témy tohto čísla som sa pokúšal poskladať 
z rôznych zdrojov: zo zážitkov prostých 
ľudí, od priateľov, od našich dopisovate-
ľov, prípadne z náhodne prečítaných člán-
kov. Je to zvláštne, no pri písaní týchto 
riadkov (už ich píšem asi dve hodiny, popri 
iných činnostiach) som zároveň dostal i to,  

o čom tu chcem písať - riadnu dávku vý-
chovy, ... a od koho? No predsa od svojich 
detí (5 a 7). Použili na to zaujímavý spôsob 
motivácie - jednoducho ma, ... nahnevali. 
Nasledoval po tom taký sled udalostí, ktorý 
mi dal omnoho viac, ako  ročník štúdia na 
pedagogickej škole. Akých? - No predsa, 
pre nás navzájom potrebných... Niekedy 
vychovávame my deti, inokedy deti nás. Je 
to vzájomná a nikdy nekončiaca sa čin-
nosť, ktorú v určitom zmysle slova možno 
dokonca nazvať i zmyslom a zámerom náš-
ho bytia ... Hm,..., takže výchova ...., pokús-
me sa dať si  odpoveď na pár jednodu-
chých otázok. Kto vlastne môže alebo chce 
vychovávať?, a čo je vlastne motívom vý-
chovy? a koho?, a prečo?, ... Teraz ma na-
padlo, že dokonca môžeme vychovávať i 
sami seba. Ako? Asi najlepšie tak, že doká-
žeme skutočne vnímať svoje vlastné prežit-
ky, na základe ktorých si tvoríme budúc-
nosť, ako svoju, tak aj našich detí i celého 
nášho okolia ... Takže, Vážené dámy, Váže-
ní páni, milé deti, pozývam Vás na malú 

exkurziu svetom rôznych pohľadov na vý-
chovu, fantazírovanie, či vtipu, ... Nech sa 
páči, vstúpte: 
... Uhm, pardón, ešte nie. Skoro by som 
zabudol na veľmi podstatnú vec. K výchove 
neodmysliteľne patrí i jeden dôležitý pojem 
a to je pojem - „MATKA“. Je to slovo, kto-
ré je veľa krát skloňované v rôznych súvis-
lostiach, no skoro vždy sa spája, aspoň po-
myselne, s pojmom „úcta“. Toto číslo PPŽ 
by som chcel preto venovať nielen téme 
výchova, ale chcel by som i touto cestou 
vzdať hold všetkým matkám, láskavým i 
tým „neláskavým“, pretože vždy je za tým 
ukrytý kus materinského citu, ktorý sa nie-
kedy prejavuje na prvý pohľad negatívne 
(no opak zvykne byť pravdou). K tomu si 
dovolím využiť i myšlienky ľudí, ktorí sa 
nejakým spôsobom zapísali do dejín a pri-
tom nezabudli s úctou spomenúť, že veľa-
krát v ich živote zohrala matka rozhodujú-
cu úlohu ..., a tak je to temer vždy, či si to 
uvedomujeme alebo nie, lebo - ruka hojda-
júca kolísku je rukou, ktorá vládne svetu. 

Téma čísla: výchova našich deti, naša budúcnosť, naša (vzájomná) výchova ...Téma čísla: výchova našich deti, naša budúcnosť, naša (vzájomná) výchova ...Téma čísla: výchova našich deti, naša budúcnosť, naša (vzájomná) výchova ...Téma čísla: výchova našich deti, naša budúcnosť, naša (vzájomná) výchova ...    

Mladšie aj staršie, blondínky aj brunetky, 
vyššie aj nižšie, ale sú naše - matky, mami-
ny, mamičky, maminky aj ma-
tere. A pre každého je tá jeho 
(jej) tá najlepšia na svete. 
Tento článok venujem tej svo-
jej. Za jej lásku a nehu, príve-
tivosť aj odmeranosť, ochotu 
aj odmietavosť, úsmevy aj 
krik, smiech aj plač, rady aj 
pripomienky, trpezlivosť, vý-
chovu, za všetko, vďaka čomu 
som dnes jedinečnou osobnos-
ťou na tomto svete. Nebola 
som vždy príkladnou dcérou. 
Niekedy neúmyselne, niekedy 
zámerne. Ako každému mi v 
niekoľkých okamihoch patril 
celý svet a len tá moja pravda 
bola tou správnou. Všetko mu-
selo byť podľa mňa a boli aj 
časy, kedy som preto dupala 
nohami a trieskala dverami, 
kričala aj plakala. Vymýšľala 
som tisícky výhovoriek pre a proti, aby som 
dosiahla svoj cieľ. Maminka to znášala hor-
šie aj lepšie, ale vždy s nadhľadom a pocho-

pením. Odovzdávala mi svoju múdrosť a 
rady, ktoré som samozrejme ako malý rebel 

prijala až po ich osvedčení. Roky pribúdali a 
ja som rástla fyzicky aj duševne. Dnes, po 
22 rokoch života, sú stále situácie, keď sa 

dokážeme spolu rozprávať, smiať aj hádať. 
S tým rozdielom, že už nie som malé diev-

čatko v pubertálnom ošiali 
svojho ega, ale mladá žena, 
ktorá si formuje svoje názory 
na svet aj na základe vlastných 
skúseností. A maminka sa už 
len  
z úzadia čuduje, kedy ten  
drobizg stihol dospieť.  
Mami, za všetky tie roky, kto-
ré si sa mi venovala, Ti patrí 
jedno veľké ĎAKUJEM a ja 
dúfam, že budem mať dostatok 
príležitostí vo svojom živote 
Ti dokázať, že ten čas a sily, 
ktoré si do mňa vložila, neboli 
márne. V súčasnosti sa pripra-
vujem na štátnice a obhajobu 
diplomovej práce.  
A podiel mojej maminky na 
príprave? Sedem zelených 
štvorlístkov, ktoré mi pre šťas-
tie priniesla z prechádzky  

v parku.                            
 

PS: dúfam, že ten kvietok, čo schovávam  
v skrini vydrží a v pravú chvíľu poteší. 

Našli sme na webeNašli sme na webeNašli sme na webeNašli sme na webe                                            Mama, ... ďakujemMama, ... ďakujemMama, ... ďakujemMama, ... ďakujem     

PoctaPoctaPoctaPocta    
matkámmatkámmatkámmatkám    
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Rodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámerom  
Mám šesť detí, ktoré, ako sa ich životy odví-
jajú, ma neustále stavajú pred ohromné 
množstvo výziev. Keď bol môj syn ešte ma-
lé dieťa, dostal diagnózu retardovaného au-
tistu. Lekári ho považovali za neliečiteľné-
ho. Keď sme si brali jedno z našich troch 
adoptovaných detí zo sirotinca v Južnej 
Amerike, bolo vážne podvíživené. Ďalšie 
jeho pokrvný otec úmyselne vážne zranil, 
keď malo iba dva a pol roka – len niekoľko 
mesiacov po smrti jeho matky. Ďalšie bolo 
tri roky v sirotinci, kde ho lekári považovali 
za pochopiteľne traumatizované. Čelil som u 
týchto detí mnohým výzvam, a predsa, ich 
výchova bola jednou z najľahších a najprí-
jemnejších skúseností môjho života. Jedna z 
najdôležitejších ciest, ktorú sme prešli s mo-
jou ženou Samahriou, sa odohrala pred 21 
rokmi. Vtedy sme vytvorili systém, založený 
na milujúcom a neposudzujúcom prístupe, 
ktorý umožnil nášmu synovi plne sa dostať z 
autizmu. Po tejto skúsenosti a po odvysiela-
ní televízneho filmu „Son-Rise“, založeného 
na našom príbehu, sme boli zahrnutí žiados-
ťami o pomoc. V roku 1983 sme založili 
Inštitút voľby, aby sme ponúkali workshopy 
širokému okruhu ľudí so snahou pomôcť im 
vykonať vo svojom živote efektívne a pozi-
tívne zmeny. Tieto programy pomohli rodi-
nám a jednotlivcom z celého sveta nájsť 
milujúcejší a mocnejší spôsob, ako sa vy-
sporiadať s výzvami ich životov, vrátane 
výziev rodičovských. Hoci sme vychovali 

iba šesť detí, verím, že by sme zvládli aj 60 
a bolo by to rovnako ľahké. Prečo? Predo-
všetkým preto, lebo sme si vybudovali prin-
cípy žitia, ktoré sa ľahko aplikujú aj na rodi-
čovstvo. Vďaka tomu sme sa cítili s deťmi v 

pohode, keď sme sa ich snažili viesť cez 
roky dospievania, napriek ich občasným 
rozpačitým pokusom uplatňovať svoju moc 
a individualitu. Potom, vykonávame rodi-
čovstvo s jasným zámerom. Keď pracujeme 
v našom učebnom centre s rodičmi, všímam 
si, že tí, ktorí majú radosť zo svojich detí, 

žijú a vykonávajú rodičovstvo s istou sadou 
princípov, či zámerov v mysli. Nanešťastie, 
väčšina rodičov si vedome nevyvinula zorný 
uhol, ktorý by im pomohol porozumieť kaž-
dodennému životu s ich deťmi. Keď sa nie-
kto rozhodne stať sa architektom, sociálnym 
pracovníkom, opravárom, elektrikárom ale-
bo taxikárom, spoločnosť nám určí, že tieto 
činnosti sú natoľko dôležité, že sa musíme 
na svojom poli najprv vzdelať a potom byť 
preskúšaní z toho, čo sme sa naučili. Potom 
dostávame povolenie pracovať, či už ako 
neurochirurg alebo inštalatér. Zaujímavé je, 
že v dvoch zásadne dôležitých oblastiach, 
vzťahoch a rodičovstve, nedostávame vôbec 
žiadne vzdelanie. Skôr, než dostaneme 
oprávnenie viesť auto, naučíme sa, kde sú 
brzdy a kde je plyn. Avšak keď sa nám naro-
dia deti, nemáme najmenšieho tušenia, ako 
fungujú. Netušíme, kde majú plyn a nevie-
me, kde majú brzdy. Nevieme, kde majú 
prepínače, aby sme pomohli týmto človieči-
kom zapínať a vypínať veci v nich samých. 
Často prichádzame do rodičovstva s mini-
málnymi znalosťami, nevedomí si dynamiky 
výchovy detí a neovládajúci ani svoje vlast-
né myšlienky a pocity. Keby som mohol 
niečo naučiť ľudí o rodičovstve, ako prvé by 
som im položil niekoľko základných, zásad-
ných otázok – tých, ktoré často zostávajú 
nepoložené. „Prečo chcete byť rodičom?“  

   ... pokračovanie na strane 3 

Rozprávanie jedného otcaRozprávanie jedného otcaRozprávanie jedného otcaRozprávanie jedného otca                    Protivné mamyProtivné mamyProtivné mamyProtivné mamy    
Jedného dňa, keď moje deti budú dosť staré, 
aby pochopili logiku, podľa ktorej postupuje 
rodič, poviem im, ako mne povedala moja 
protivná mama: 
 

„Milovala som ťa dosť na to, aby som sa 
mohla opýtať kam ideš, s kým  a kedy sa 
vrátiš. Milovala som ťa dosť na to, aby som 
bola ticho a nechala ťa samého zistiť, že tvoj 
nový najlepší priateľ je podlízavec. Milovala 
som ťa dosť na to, aby som nad tebou stála 
dve hodiny, kým si upratoval izbu, čo inak 
normálne trvá 15 minút. Milovala som ťa 
dosť na to, aby som ti dovolila vidieť môj 
hnev, sklamanie a slzy v očiach. Deti musia 
vedieť, že ich rodičia nie sú dokonalí!
Milovala som ťa dosť na to, aby som ťa do-
nútila vziať zodpovednosť za svoje činy, aj 

keď trest bol taký krutý, že mi skoro zlomil 
srdce. Ale hlavne, milovala som ťa dosť na 
to, aby som ti povedala NIE, aj keď som 
vedela, že ma za to budeš nenávidieť. 
 

To boli tie najťažšie boje zo všetkých. Som 
rada, že som ich vyhrala, pretože na konci si 
vyhral aj Ty. A jedného dňa keď tvoje deti 
budú dosť staré na to, aby pochopili logiku 
rodiča, aj ty im toto vyrozprávaš.“ 
 

Tak čo, bola tvoja mama protivná? Moja 
teda bola. Mali sme najprotivnejšiu mamu na 
celom svete! Kým iné deti mali na raňajky 
cukríky, my sme jedli vločky, vajcia 
a chlieb! Keď iní mali keksy a pepsi na 
obed, my sme mali sendvič. A môžeš si do-
myslieť, že naša mama nám varila večeru 
úplne inú než mali ostatné deti! Mama 
VŽDY musela vedieť kde sme. Ako keby 
sme boli väzni vo väzení. Musela poznať 
našich priateľov a musela vedieť čo s nimi 
robíme. Keď sme povedali, že sa vrátime 
o hodinu, žiadala, aby sme boli doma 
o hodinu. Mohli sme prísť aj skôr, ale nikdy 
nie neskôr!  
Hanbili sme sa to priznať, ale dokonca si 
dovolila porušiť zákon o práci detí tým, že 
sme museli pracovať!! Museli sme umývať 
riad, ustielať si postele, naučiť sa variť, vy-
sávať, prať, vynášať smeti a iné podobné 
kruté práce. Myslím, že keď v noci ležala 
v posteli, rozmýšľala, aké práce pre nás ešte  
vymyslí.  

Vždy žiadala, aby sme hovorili pravdu. Celú 
pravdu a nič iné, len pravdu. Kým sme vy-
rástli na tínedžerov, dokázala nám čítať myš-
lienky a mala oči aj vzadu. Vtedy sme mali 
už fakt ťažký život! 
Mama nedovolila, aby nám priatelia zvonili 
zdola, ale museli prísť až ku dverám, aby ich 
spoznala. Kým iní randili už v 12., či 13., 
my sme museli čakať až do 16. 
 

Kvôli našej mame sme zmeškali veľa vecí, 
ktoré zakúsili iné deti. My sme nikdy neboli 
pristihnutí pri krádeži, vandalizme, alebo 
zavretí za nejaký zločin. To všetko bola jej 
vina. Kvôli našej mame sme opustili domov 
ako vzdelaní, čestní dospelí. A snažíme sa 
byť rovnako protivní rodičia ako bola naša 
mama. 
 

Myslím, že dnešný svet je hore nohami. 
Jednoducho nie je dosť protivných mám! 
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„Čo by ste chceli dať a čo dostať?“. „Aké 
princípy chcete učiť?“ Keď sa pýtam sám 
seba, prečo som sa stal rodičom, odpoveď je 
jasná. Chcel som sa stať rodičom, pretože 
som chcel zažiť lásku, dávať lásku a učiť 
lásku. Cítil som, že vzťahy s deťmi mi po-
skytnú obrovskú arénu, v ktorej bude možné 
lásku zhmotniť. Toto bola skúsenosť, po 
ktorej som hlboko túžil. Isteže som chcel 
mať deti poriadkumilovné, citlivé a zdvorilé, 
chcel som, aby sa dobre učili a boli dobrými 
kamarátmi. Ale všetky tieto ambície boli 
vždy v úzadí za mojím hlavným rodičov-
ským cieľom, ktorý sa prelína s učením byť 
šťastný a milujúci. Mama a otec sú kľúčový-
mi osobami, ktoré pomáhajú deťom otvárať 
svoje srdcia a urobiť šťastie, lásku a rešpekt 
k iným prioritou vo svojích životoch. Za 
týmto účelom učíme rodiny jednoduché 
princípy, založené na našich poznatkoch o 
medziľudskej dynamike, skôr než na von-
kajších „mali by ste“ alebo „musíte“. Tieto 
princípy sa môžu zdať byť radikálne, pobu-
rujúce, možno dokonca necitlivé. Avšak 
mojim zámerom a poslaním vždy bolo učiť 
a posilňovať lásku. Uisťujem vás, že vášni-
vo milujem svoje deti a naučil som sa, že 
tieto vodiace princípy sú mimoriadne užitoč-
né pri učení detí, ako si vybrať lásku a šťas-
tie.  
 

Princíp prvý: nikdy sa nesnažím zachrániť Princíp prvý: nikdy sa nesnažím zachrániť Princíp prvý: nikdy sa nesnažím zachrániť Princíp prvý: nikdy sa nesnažím zachrániť 
svoje deti pred ich vlastným nešťastím svoje deti pred ich vlastným nešťastím svoje deti pred ich vlastným nešťastím svoje deti pred ich vlastným nešťastím     
Môže sa to zdať byť divné stanovisko, bez 
súcitu a pochopenia. V skutočnosti to však s 
nedostatkom starostlivosti nemá nič spoloč-
né. Väčšina rodičov vynakladá ohromné 
úsilie a čas na snahu zachrániť svoje deti 
pred ich hnevom, trápením a smútkom. Keď 
tak robia, mimovoľne učia a posilňujú ich 
prežívané nešťastie. Keď sú deti z niečoho 
nešťastné a ja pobehujem okolo, aby som 
ich zachránil, učím ich niekoľko nevyslove-
ných myšlienok:  
- Ich pocit nešťastia je mimo ich kontroly 
(preto sa ich snažím zachrániť). 
- Nešťastie je mocný nástroj, ako motivovať 
maminu, tatina a ďalších (dostaň záchvat 
zlosti pred pokladňou v preplnenom obcho-
de a obdržíš lízatko, aby si bol ticho). 
- Pocit nešťastia je znak toho, že si starostli-
vý (plač nad pokazenou bábikou dokazuje, 
ako veľmi si ju mala rada). 
Nakoniec, naše rozrušenie ohľadom nepoho-
dy našich detí v nich upevňuje vieru,  že 

pocity nešťastia sú nielen primerané, ale v 
mnohých situáciách možno priam vhodnou 
reakciou. Mimovoľne modelujeme a vyuču-
jeme trápenie, namiesto vnútornej pohody a 
kľudu. Ak sa dieťa na rodinnej oslave us-
mieva, nikto si ho nevšimne. Ak však začne 
kričať a plakať, prítomní dospelí budú v 
snahe zachrániť ho pred jeho nepohodou 
pobehovať ako mravce v mravenisku. Druhé 
dieťa, pozorujúce tento výjav, celkom správ-
ne usúdi, že krik a besnenie priťahuje omno-
ho viac pozornosti, než šťastné hranie sa. 
Toto dieťa získa dôležité porozumenie spô-
sobu, akým funguje svet: ak chcete od sveta 
viac, prejavte svoju úbohosť.  
Jedného dňa som videl názornú ukážku toh-
to princípu, keď sme v jeden rušný nakupo-
vací sviatočný deň trpezlivo čakali v super-

markete v rade pri pokladni. Hoci mnoho 
zákazníkov malo v tvárach prázdne výrazy, 
viac ľudí než obyčajne sa na seba usmieva-
lo. Prevažovala mierne sviatočná nálada – až 
do chvíle, keď dvojročné dievčatko, sediace 
v nákupnom vozíku, nezačalo nahlas jačať. 
Ľudia sa začali otáčať, aby videli, aký má 
problém. Dieťa očividne chcelo čipsy z vo-
zíka, ale matka mu ich odmietla dať. Ako 
odpoveď, dievčatko začalo protestovať sil-
ným krikom, slzami, červenou tváričkou a 
kopaním. Jej matka, akosi v rozpakoch, za-
chovala svoju pozíciu, snažiac sa upokojiť 
svoju dcéru tichými slovami. Dieťa len stup-
ňovalo svoj záchvat. Teraz sa už pozerali 
takmer všetci ľudia v rade. Niektorí sa zjav-
ne pohoršovali. Iní posielali dieťaťu súcitné 
pohľady. Jedna žena sa naklonila cez regál z 
druhej uličky a žiadala matku, aby niečo 
urobila – čokoľvek.  
Náhle sa objavil miestny Santa Klaus. Pátra-
vým pohľadom hľadal v davoch jačiace die-
ťa. Keď ho zbadal, pretlačil sa cez niekoľko 

šórov, nahlas volajúc „Ho! Ho! Ho!“. Ako-
náhle sa k nej dostal, vtisol dievčatku do 
ruky lízatko. To okamžite prestalo kričať a 
široko sa na neho cez slzy usmialo. Keď 
rozbaľovala lízatko, okolostojaci ju súhlasne 
pozorovali. Staršia žena pokývala hlavou a 
povedala: „Dobre.“ Pár ľudí zatlieskalo. 
Jeden prehlásil - „Santa zachránil situáciu“.  
Moja trinásťročná dcéra celú túto scénu fas-
cinovane pozorovala. Pozrela sa na mňa a 
zasmiala sa. „Santa nezachránil situáciu, iba 
naučil to dievčatko, že ak bude kričať a 
vrieskať, dostane lízatko. Stavím sa, že keď 
pôjde znovu do obchodu, urobí to isté.“  
 

Snažíme sa zachrániť naše deti od ich poci-
tov nešťastia; je to náš spôsob, ako ich milo-
vať. Ale keď tak činíme, v skutočnosti ich 
učíme používať pocity nešťastia ako nástroj 
na manipuláciu. Keby sme dokázali byť 
naozaj v pohode, keď sú naše deti nešťastné, 
zistili by sme, že si menej často vyberú byť 
nešťastné. Namiesto toho by sme im mohli 
milujúco a úprimne povedať - „Môžeš z 
toho byť smutný alebo nahnevaný, ak chceš 
a rád by som sa s tebou porozprával o tom, 
aké to je. Ale tvoj krik, kvílenie a sekírova-
nie ma k ničomu neprijíme.“ U nás doma 
„hra na sekírovanie“ nedá našim deťom vý-
sledok ani im nepomôže dostať sa k tomu, 
čo chcú. Takéto správanie im potom nedáva 
žiaden zmysel.  
 

Naproti tomu, keď dieťa alebo dospievajúci 
prežíva smútok (napríklad keď sa mu pokazí 
hračka alebo keď niekto v rodine umrie), 
byť v pohode tvárou v tvár ich pocitom mô-
že byť úžasne užitočné. Mám väčšiu kapaci-
tu byť milujúci, ak som šťastný a v pohode, 
aj keď moje deti sú smutné. Majú potom 
väčší sklon zdieľať so mnou svoje najhlbšie 
pocity, pretože sa neobávajú, že mi spôsobia 
bolesť alebo nepohodu.  
 

Princíp druhý: nič svojim deťom nedlžím Princíp druhý: nič svojim deťom nedlžím Princíp druhý: nič svojim deťom nedlžím Princíp druhý: nič svojim deťom nedlžím     
Tento druhý princíp môže vyznieť rovnako 
podivne ako prvý, nechajte ma ho ale vy-
svetliť. Väčšina rodičov cíti voči svojim 
deťom silný záväzok. Veria nielen tomu, že 
by mali zaobstarať svojim deťom jedlo, 
obydlie, zdravie a bezpečnosť, ale tiež, že by 
im mali kupovať červené bicykle, hypermo-
derné walkmany, značkové oblečenie a vy-
sokoškolské vzdelanie. 
Vyšlo v časopise Mothering, 22. júna 1997: Barry Neil Kaufman  

  ... pokračovanie v ďalšom čísle PPŽ 

 ... Pokračovanie zo strany 2          Rodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámeromRodičovstvo so zámerom  

PríbehyPríbehyPríbehyPríbehy                                    NepodmienenáNepodmienenáNepodmienenáNepodmienená láska láska láska láska    
Tento príbeh je o vojakovi, ktorý sa vracia 
domov po vojne vo Vietname. Volá z San 
Francisca domov svojim rodičom: 
Mami, tati, vraciam sa domov. Ale musím 
sa vás čosi spýtať. Je tu so mnou kamarát a 
ja by som ho rád vzal k nám. Iste, odpoveda-
li rodičia, radi ho uvidíme. Ale niečo by ste 
mali vedieť, pokračoval syn, môj kamarát 
bol ťažko ranený. Stúpil na mínu a prišiel o 
ruku a nohu. Nemá kam inam ísť a ja by 
som bol rád, aby žil u nás. 
To je strašné, synu. Samozrejme mu radi 

pomôžeme nájsť bývanie.  
- Nie, mamy a tati. Chcem aby žil u nás. 
Chlapče, povedal otec, nevieš o čo nás žia-
daš. Niekto s takým handicapom by pre nás 
bol veľkou príťažou. Máme svoj štýl života 
a nemôžeš predsa čakať, že ho kvôli nemu 
len tak opustíme. Proste príď domov a na 
toho chlapca zabudni. Určite sa o seba doká-
že postarať sám. Ihneď potom syn zavesil a 
už sa rodičom neozval. O pár dní neskôr im 
zavolala polícia zo San Francisca. Ich syn 
zomrel po páde z mrakodrapu. Polícia to 

zhodnotila ako samovraždu. 
Zdrvený rodičia okamžite leteli do San Fran-
cisca, aby telo svojho syna identifikovali. 
Spoznali ho, ale k ich zdeseniu zistili, že ich 
syn mal len jednu ruku a nohu. 
 

Rodičia z tohto príbehu sú ako mnohí z nás. 
Je jednoduché milovať krásnych a veselých 
ľudí, ale nemáme radi tých, ktorí by nás 
mohli v niečom obťažovať, lebo by nám brá-
nili v našom pohodlí. Radšej sa stránime 
tých, ktorý nie sú zdraví, krásni alebo múdri.  
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Listáreň     

 
Rada by som dala 
nasledujúci text 
ako príspevok do 
Vašej listárne alebo  
inde na Vašu stránku...  
Nazvala by som ho OTVORENE SRDCEOTVORENE SRDCEOTVORENE SRDCEOTVORENE SRDCE    
 

Na infostánku Lesoochranárskeho združenia 
VLK som pomáhala prvý krát. Miestom 
diania bola Žilina, moje rodné mesto. Od 
rána som bola plná elánu a chuti pustiť sa do 
boja za „správnu vec“. Keď bolo všetko 
prichystané, s entuziazmom a neúnavne som 
zastavovala čo najviac ľudí s cieľom získať 
nejaké príspevky, ale aj oboznámiť ich s 
činnosťou organizácie. Niektoré ohlasy boli 
priaznivé, iné menej. Z tých pozitívnych 
som sa snažila čerpať energiu na opätovné 
pokusy. Prichádzali ďalšie odmietnutia aj 
dary…Tých čo nám neprispeli, sme aspoň 
my obdarovali. A čím? Úprimným úsme-
vom, ktorý nič nestojí a predsa dokáže sprí-
jemniť deň. Dokazuje nám starú pravdu, že 
najbežnejšie vecí sú zároveň najdrahšie a 
nemožno ich peniazmi zaplatiť. 
Zo všetkých reakcií ľudí, ma najviac zasiah-
la jedna - od ženy, od ktorej by sme to mož-
no najmenej čakali. Oslovili sme ju, tak ako 
iných žiadajúc o príspevok, a pritom sme si 
ani nevšimli, že i ona oslovuje ľudí. Ponúka-
la časopis Priestor pre život, vydávaný na 
podporu ľudí bez domova. Napokon sme 
teda nežiadali od nej peniaze, no rozhodla 
som sa kúpiť od nej časopis. Keď som bola 
na odchode, zadržala ma a do dlane mi po-
dala pár mincí. Povedala: „Nemám viac, ale 
dám vám aspoň týchto pár drobných. Je 
dobre že chránite lesy, veď keď sa vyrúbu, 
všetky zvieratá v nich prídu o svoj domov!“ 
Verím že ona vie, čo hovorí a cíti viac, než 
ktokoľvek z nás… Bola to obyčajná žienka  
s  n e o b y č a j n ý m  s r d c o m . 
      Lenka - bojovníčka za záchranu lesov  
 

Prosíme Vás, dajte ľuďom trochu voľnosti. 
Pripadajú si ako v tábore - z tých hovorov, 
čo som s nimi mala. Nepredstavím sa Vám, 
ale Vám chcem pomôcť finančne, aby sa 
ľudia v ťažkej životnej situácií mali kam 
obrátiť. Vážim si Vašu prácu. Ozvem sa 
Vám kvôli dotiahnutiu finančných náleži-
tostí, alebo môj právnik.     
           S pozdravom Dave. 
 

Milá Dave, možno máte pravdu s tou spúta-
nosťou, no ono je to tu skutočne ako tábor a 
dokonca aj s akýmsi režimom. Niekedy to tu 
bolo voľnejšie /lebo fungujeme už pár 
rokov/, no na druhej strane sú ľudia, ktorí sa 
radi dajú spútať, aby si užili voľnosti. Mnohí 
naši „klienti“ sú radi, keď ich niekto koman-
duje, možno im to pripadá ako záujem o 
nich, no sú aj takí, ktorým to naopak nevy-
hovuje. Viete, sú ľudia, ktorí považujú na-
dávku za rovnaký prejav lásky, ako milé 
slovo. Ktosi to pomenoval, horúcosťou, či 
studenosťou, len nie vlažnosťou. Niekedy sa 
hráme na dobrých a zlých policajtov, no keď 

si vyberieme rolu, tak je dobre v nej vytrvať. 
Dnes som vyhodil chlapa, ktorého mám rád, 
je to statočný a v podstate dobrý človek, no 
pomôcť sa mu dá niekedy len takýmto nepo-
pulárnym spôsobom. Niekedy je kopanec do 
zadku lepšou metódou, ako pohladenie,  
i keď to nerád robím, lebo ma to stojí veľa 
síl. často sa mi stáva, že neurobím nič, tvá-
rim sa slepým a hluchým, nemám chuti, vôle 
ani sily. možno by som to obhájil pred Va-
mi, no pred sebou asi ťažko. Ak by som sa 
chcel obhajovať, tak spomeniem, že sú tu a 
aj boli, okrem iných, rôzni psychopati, alko-
holici, gembléri, profesionálni klamári, pros-
titútky, debilkovia rôznych stupňov. No keď 
sa chcem obhájiť sám pred sebou, tak mu-
sím vidieť aj ich dobré stránky, ako obeta-
vosť, schopnosť podeliť sa aj s posledným, 
absolútna čestnosť, čistota charakteru, nepo-
mstychtivosť, pokora, skromnosť, ... a mno-
hé iné. Keď dám na váhu ich dobré a zlé 
stránky, tak vidím tu obrovskú rovnováhu. 
Často sa moje váhy kolíšu sem a tam, a ja 
váham ... No aj tak, milá Dave, vybral som 
si úlohu zlého policajta.      
          S pozdravom Dano. 
 

Dobrý deň, pán Diškanec. Volám sa Jozef a 
Váš časopis som si raz kúpil v BA a odvtedy 
ho je ťažko zohnať. Dá sa nejakým spôso-
bom kúpiť v BA? 
 

Na našej www. stránke je uverejnený zoz-
nam stánkov, kde by ho mali mať v ponuke 
distribúcie. Samozrejme, nemusia ho mo-
mentálne mať, lebo dostávajú len pár kusov 
a niekedy len jeden výtlačok. Spravidla sa 
snažíme distribuovať časopis pouličnou po-
nukou, no samozrejme všade sa naši distri-
bútori nedostanú. No aj tak, ďakujeme za 
Váš záujem, Jozef, no ak by ste ho tak veľmi 
chceli, môžeme Vám ho aj poslať, a najrad-
šej bezplatne.          S pozdravom Dano. 
 

Dobrý deň. Nejdem písať o nikom. Idem 
písať o sebe. Poviete si, egoista! Možno 
áno, ale viete aké ťažké je písať o sebe? 
Som a nie som veriaca. Podľa toho kto ako 
sa k tomu postaví. Verím, že existuje ON – 
či už si ho nazveme Bohom, Alahom, Bud-
hom... Jeho meno závisí od časti zemegule 
a kultúry národa. Nehľadám pravdu, o 
ktorej sa v tomto dobre čítajúcom časopise 
v poslednej dobe toľko písalo. Nehľadám 
Boha, kde je. Hľadám seba! Prečo? Preto-
že je ťažké nájsť sám seba a byť dobrým 
človekom. Bez hnevu, závisti, žiarlivosti, 
strachu... A mnoho iných zlých vlastností. 
Je ťažké pracovať na sebe a zbaviť sa ich. 
Ráno vstávam so srdcom plným odhodlania 
a večer si líham s tým, že ešte na sebe mu-
sím „veľa pracovať“. Ak myslím intenzív-
ne na zmenu, zabúdam sa pozerať na chy-
by iných, pretože tých mojich je toľko, že 
mi to bohato stačí. Možno už to je pokrok. 
Myslím to, že sa snažím neposudzovať 
iných, pretože neviem, čo si myslia, čo cítia, 
čo ich donútilo byť takými, akými sú. Ale 
to nie je každý deň. Som v ženskom kolektí-
ve a tam samozrejme „skĺznem“ a rozobe-
rám čo robí ten alebo onen. Teda ohová-

ram. Večer ma to trápi a ja zisťujem, že je 
ťažké byť dobrým a láskavým. Či sa mi to 
podarí netuším, ale budem sa o to neustále 
pokúšať. Ja si myslím, že za to, čo sa deje 
tu na Zemi, si môžeme my ľudia sami. Svo-
jimi myšlienkami a skutkami. A verím, že 
keď budeme meniť seba a nie druhých, 
vtedy sa zmení svet k lepšiemu. A Boh? Ten 
nás nesúdi, netrestá. To si robíme my ľudia 
sami. Boh je láska, je súčasťou každého 
človeka a nájdeme ho vtedy, keď nájdeme 
seba! Keď v srdci pocítime čistú a nefalšo-
vanú lásku a chuť rozdávať ju ďalej! Ni-
komu nevnucujem svoj názor, len som 
chcela napísať to, čo cítim. Ďakujem.  
   Čitateľka Aďa z Prievidze 
 

Vďaka, Aďa z Prievidze, za Tvoj príspevok, 
s ktorým sa iste stotožní mnoho ľudí, preto-
že podobne prežíva život okolo nás. Snáď 
len spomenúť tie Tvoje, moje ranné odhod-
lania a potom večer to porovnávať s realitou. 
Myslím, že všetci vieme, čo máme robiť  
/ráno/, no realita nás uvádza do inej skutoč-
nosti /uvedomenie si večer/. Prečo je to tak ? 
Prečo klameme a zrádzame svoje predsavza-
tia? Prečo nežijeme podľa múdrych doporu-
čení, ktoré nám prinesú pokoj a šťastie na 
duši? Prečo často padáme do rovnakej kalu-
že s predpokladanými rovnakými výsledka-
mi? Tiež píšem o sebe a často sa prichytím 
pri tom zlom, ktorým si vedome škodím a 
samozrejme že škodím aj iným. Ktosi by to 
nazval aj zrádzaním seba, no keď sa zas 
zamyslím, že prečo toľko zrádzania a ná-
sledne toľko uvedomovania? Možno túto 
dilemu niekedy vyriešiť? Možno ju vyrieši-
me viacerí, svojou túžbou, či ranným odhod-
laním po nefalšovanej láske.    
    Dano, redakcia. 
 

Dobrý deň, chcela som vám len povedať, že 
oceňujem prácu, čo robíte. Chce to naozaj 
veľkú odvahu a silu vytrvať, keďže po-
znám reakcie niektorých ľudí. Nenechajte 
sa odradiť pesimizmom alebo kritikou ľu-
dí, čo sami nemajú tú odvahu pomáhať a 
pokúsiť sa zmeniť svet k lepšiemu. A pozi-
tívne ohlasy nech vás posilnia a dajú vám 
energiu pokračovať v tom, čo robíte a plne 
ste o tom presvedčení...  
Zaujal ma článok študenta: kam sa tak 
ponáhľame. Zdá sa, že je to inteligentný 
chalan. Som tiež študentka a viem, že medzi 
mladými sa pohybuje malo takých, čo by sa 
hlbšie zamýšľali nad životom, koľko času 
premárnime... Rada by som si s tebou vy-
menila nejaké maily. Ak si toto prečítaš a 
budeš mať záujem, ozvi sa. Budem rada. Ď. 
          Lenka 
 

Vďaka Lenka za povzbudzujúci odkaz, už 
Tvoje povzbudenie je pre nás výzvou a in-
špiráciou. Toho študenta, čo písal ten člá-
nok, sa nám nepodarilo nájsť v našej pošte. 
Predpokladáme, že prišiel e-mailom a ten 
sme omylom vymazali. No možno sa ohlási, 
keď uverejníme tento text v časopise a mož-
no sa ozve. Ešte raz sa Tebe aj jemu ospra-
vedlňujeme.    
         S pozdravom Dano. 
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Mal som to šťastie a zároveň i radosť, že sa mi dostalo „pod oko“ pár myšlienok, ktoré úzko súvisia i s témou tohto čísla a dovoľte, aby 
som sa i s Vami podelil o ne, a zároveň vzdal hold ľuďom, ktorých ruky a srdcia hýbu svetom ... 

Ruka hojdajúca kolísku je rukou, ktorá vlád-
ne svetu.       Wiliam Ross Wallace  
 

Materstvo je najdôležitejšie zo všetkých 
povolaní, ...vyžaduje si viac vedomostí, než 
ktorákoľvek iná oblasť ľudských vzťahov... 
         Elizabeth Cady Stantonová  
 

Úloha matky je pravdepodobne najdôležitej-
šie povolanie, aké žena môže mať.  
        Janet Mary Rileyová 
 

Možno máte obrovské hmotné bohatstvo: 
skrinky šperkov a truhlice plné zlata, ale 

nikdy nemôžete byť bohatší ako ja - mala 
som matku, ktorá mi čítavala.  
       Strickland Gillianová 
 

Môj život sa začal, keď som sa prebudil a 
zamiloval som si matkinu tvár.  George Eliot 
 

Gram materinskej lásky je cennejší, než kilo 
vedomostí kňaza.    Neznámy autor 
 

Jedného dňa prišiel nahluchlý chlapec do-
mov zo školy a priniesol poznámku od vede-
nia školy. Bol v nej návrh, aby zobrali 

chlapca zo školy - tvrdili, že je príliš hlúpy 
na učenie. Chlapcova matka si prečítala po-
známku a povedala: môj syn Tom nie je 
príliš hlúpy na učenie, budem ho učiť sama 
a tak aj urobila. Keď Tom po mnohých ro-
koch zomrel, ľudia spojených štátov mu 
vzdali hold tým, že na celú minútu vypli 
svetlá. Viete, tento Tom vymyslel žiarovku 
a nielen to - Thomas Edison vynašiel viac, 
než tisíc vynálezov... „Mojej matke vďačím 
za to, čím som.“            Thomas A. Edison 

ČČČČo s lo s lo s lo s lááááskou?skou?skou?skou?    
...pri cestovaní metrom som nedávno zažila jeden 
zvláštny okamih. Nastúpili dve staršie dámy s 
dvomi malými dievčatkami. Zrejme šlo o ich 
vnúčence. Cestovali domov po celodennom výle-
te a keďže bolo dosť plno, dievčatká posadili 
vedľa seba na jedno sedadlo. Mohli mať tak cca 8 
rokov. Očividne sa spolu cítili dobre, boli veľké 
kamarátky, chichúňali sa, rozprávali si zážitky z 
celého dňa, ...proste pôsobili šťastne, veselo a 
uvoľnene. Jedno z nich zrazu objalo to druhé 
dievčatko a dalo jej pusu na líce. V tom okamihu 
dostalo to dievčatko facku od svojej babky. A 
spŕšku hnevlivých slov v zmysle, že to sa nepatrí, 
čo to robí a nech sa to už viac neopováži… Stalo 
sa to dvakrát po sebe, pretože to milé dievčatko aj 
napriek prvej facke bolo odhodlané prejaviť svoje 

city ku kamarátke. Ale po druhej facke sa utiahlo 
do seba. So slzičkami v očiach a s výbuchom 
detského hnevu. A tak ich potom rozdelili, každá 
sedela inde, až kým nevystúpili… Človek si kla-
die otázku, ...čo sa vlastne stalo? Nesúdim tú 
pani, aj ona sa správala tak, ako v tom momente 
cítila, ...ktovie, ...možno je to otázka predsudkov, 
očakavání, strachu, že z nich vyrastú "iné" osôb-
ky. Obavy, čo na to tí druhí, ...neviem, ...nie je to 
podstatné. Je to len postreh, že láska musí tvrdo 
bojovať o prežitie a zároveň, že je schopná íst si 
za svojím, ...ja verím, že to pekné dievčatko sa 
nedá zmiesť z cesty a vybojuje ten boj, ...kde 
životom je láska aj napriek všetkým prekáž-
kam…     
     Morgana 

Rozbúrené moreRozbúrené moreRozbúrené moreRozbúrené more    
 

Čo sa to so mnou deje, 
cítim sa ako rozbúrené more. 
Strácam sa v diaľke obzoru 

a hľadám sebadôveru. 
 

Chvejem sa ako steblo trávy, 
čo nového ma zase skvári? 

Sedím a hľadím do vnútra hladín. 
Čo je tam pre mňa?  
Krásne sa schladím? 

 

Nachádzam cestu do vnútra hladín, 
Búrka mnou zmieta,  
ale pokojne hľadím. 

Prichádza ku mne hlas, 
poď ku mne zas a zas. 

 

A ja idem v hlbinách, 
kráčam v zvláštnych hladinách. 

Každá je inak sfarbená, 
v nádherných sladkých tóninách. 

 

Prechádzam každú v skúmaní, 
čítam ju ako na dlani. 

Bezstarostný krásny mág, 
povedz, čo mi priniesť máš? 

 

Kráčame spolu nad hladinou mora, 
už nie je rozbúrené, 
je pokojné a spieva, 

búrka vo mne odoznieva... 
 

Ďalej kráčam svojim bytím, 
plným ďalších vlnobití. 
Zvládam vlnobití smer, 

môžem ho ovládať, už to viem... 

    Monika  
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Na uliciach je ďalšia podpiso-
vá petícia za záchranu našich 
peňazí. Samozrejme zachraňo-
vať treba, ku každej záchrane 
aj ja sa hlásim vrelo, ako česť 
káže správnemu rytierovi. Len 
sa pozrime na zuby tomu, čo to 
vlastne zachraňujeme, aby sme 
náhodou nezachraňovali draka 
pred princeznou, lebo to by 
sme vpravde boli antirytieri. 
Rozprávka "O troch gro-
šoch" a princíp dôchodkovej 
reformy, to poznáte: Človek 
zarába tri groše, ale len z jed-
ného žije. Prečo? Lebo jeden 
dáva otcovi, pretože je starý  
a druhý dáva synovi, pretože je 
príliš mladý. A tak všetci majú 
z čoho žiť. Ten groš pre otca, 
to je vlastne naše dôchodkové 
poistenie. Je postavené na soli-
darite, deti sa skladajú na to, 
aby ich rodičia mali z čoho žiť. 
A teraz prosím zrušme tento 
solidárny systém a zaveďme II. 
pilier - dôchodkové sporenie. 
Znamená to asi toľko, že groš, 
ktorý som dával otcovi, nedám 
jemu, ale uložím si ho do ban-
ky na svoj dôchodcovský účet. 
A čo dostane chudák otec? 
Aby samozrejme on neprišiel o 
svoj groš, predám nejakú časť 
svojho majetku (napríklad ply-
nárne a elektrárne) a z utŕže-
ných peňazí budem otcovi vy-
plácať jeho groš. Ale komu 

predám časť majetku? Komu 
inému, v podstate zase len tej 
banke. Takže zase všetko fun-
guje ako predtým, akurát že do 
celého procesu sa zamontovala 
banka. Nie je tam tá banka 
akosi navyše? Čo tam robí, 
keď predtým sa zaobišiel celý 
systém troch grošov aj bez nej? 
Ahá, je mi to už jasné, o čom 
je II. pilier dôchodkov - o tom, 
aby sa banky zamontovali tam, 
kde predtým vôbec nechýbali. 
Teraz banka vlastní časť môjho 
majetku a ešte aj moje úspory  
a ja som de fakto jej otrokom. 
Takže vieme, prečo banky 
(DSS) tak veľmi na tom II. 
pilieri lipnú. Dôvodom je nový 
prefíkaný druh otroctva. 
Je to samozrejme vec dôvery, 
komu veríme, či súkromnej 
banke alebo štátu. Kto verí 
súkromnej banke, sporí si na 
dôchodok v nej a o peniaze pre 
jeho otca nech sa postará štát. 
Kto verí štátu, odvádza poistné 
štátu a vie, že to dáva aj vlast-
nému otcovi. Ak verím súk-
romnej banke, verím niekomu, 
kto je veľmi bohatý a mocný, 
ale nemôžem mu povedať, rob 
to tak alebo onak, nemôžem 
ovplyvniť, kto je v bankovej 
rade. Teda z toho vidieť, že 
banke veria ľudia nesamostat-
ní, ktorí sa odovzdávajú s dô-
verou do rúk bohatých a moc-

ných. Nie sú to teda otrocké 
charaktery? Naopak, ak verím 
štátu, verím v dobrý výsledok 
volieb, verím vo vlastnú vládu, 
v kontrolné orgány štátu, verím 
vlastnému národu, v podstate 
tak verím v seba samého a vo 
svoje okolie. Štátu v princípe 
zrejme veria tí, ktorí sú samo-
statní, rovnoprávni a nemajú 
otrockého ducha. Štátu dôveru-
jú, ale ho aj preverujú. Ak sa 
vláda zle správa, prejaví sa to v 
ďalších voľbách alebo v rôz-
nych protestoch. Avšak na 
voľby v bankovej rade nemám 
absolútne žiadny vplyv a žiad-
ne protesty mi nepomôžu. Po-
môže mi, keď vymením banku 
za inú? Otrockej závislosti ma 
to nezbaví. Zostanem závislým 
na niekom, kto so mnou nie je 
v rovnoprávnom postavení. 
Je to samozrejme aj vec de-
mografickej krízy. Čo by som 
naozaj chcel je, že by som 
chcel prispievať svojmu otco-
vi, aby raz môj syn prispieval 
mne. Ale strašia ma, že môj 
syn nebude vládať platiť mi 
dôchodok, lebo synov bude 
málo. Ale to je dôvod, aby som 
bol sebec a nedal svojmu otco-
vi, len pchal peniaze na vlastný 
účet? Mám sa nechať ovládnuť 
strachom a egoizmom? 
.   ... pokračovanie na strane 6 
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Postrehy našich čitateľovPostrehy našich čitateľovPostrehy našich čitateľovPostrehy našich čitateľov                    DiskrimináciaDiskrimináciaDiskrimináciaDiskriminácia????    
Ak nemáš peniaze na zaplatenie bytu, odsťahuj sa do menšieho! Ak nebudeš mať peniaze na platenie „služieb“ v menšom byte, odsťahuj sa do psej búdy. 

V čase keď som mal priznanú 
invaliditu, platil som za bývanie  
860 Sk čo bolo 35% dôchodku. 
V roku 2005 dosiahli tieto plat-
by 75% dôchodku a spolu 
s ďalšími doplatkami za „služby 
spojené s bývaním“ pohltili sko-
ro celý dôchodok. Nemal som 
s čoho zaplatiť stravu a lieky. 
Rómom sa na mnohých mies-
tach stavali sociálne byty so 
sociálnym nájmom 1.500 Sk, na  
čo reptali, že je  to vysoké ná-
jomné. Mne nepostavil nikto nič 
a iba  za vykurovanie starého 
domu do ktorého som sa násled-
ne presťahoval platím 2.500 Sk. 
Plesnivejúce steny, teplota 
v kuchyni 12°C boli životné 
podmienky  alergika, teraz už aj 
astmatika s ďalšími poruchami 
zdravia. Pritom z panelákového 
bytu, nepríliš vykúreného 
s tečúcou studenou vodou mi 
prišiel nedoplatok, či doúčtova-
nie za nekonkretizované 
„služby“ vo výške 15.000 Sk. 
Som bývalý ekonomický pra-
covník ale „dešifrovať“ prečo 
som v roku 2003 pri zálohových 
platbách 2.400 Sk mal prepla-
tok, a v roku 2005 pri záloho-
vých platbách 4.500 Sk vysoký 
nedoplatok, som nevedel. Odpo-
vede na tieto otázky mi nedala  
ani Slovenská obchodná inšpek-
cia. Vyhýbavo sa vyjadrila 
k jednej položke, a navrhla  rie-
šenie súdnou cestou. Súdny  
spor je však nemožný bez od-
bornej analýzy predmetu sporu, 
čiže bez advokáta, pre občana  
so zdravotnými problémami 
nemožný. Dokonca  aj vrah má 

nárok na  bezplatného obhajcu 
ex-offo, no čo mnoho ľudí, ktorí 
sú takto bez právnej ochrany. Na  
psychike občanov sa pácha nási-
lie bez nádeje na skoré riešenie. 
Vzorovým príkladom výpalníc-
kych metód je vymáhanie  kon-
cesionárskych poplatkov SRo. 
Mobilný operátor často, nie len 
mne strháva kredit za neodosla-
né SMS, občan minie zbytočné 
peniaze na reklamáciu. Niekoľ-
ko mesiacov som vynakladal 
peniaze a námahu, kým som bol 
úspešný v jednej reklamácii  
vadného výrobku, no nikto mi 
nevrátil náklady na telefonáty     
a  n á m a h u  s p o j e n ú 
s vybavovaním. V tomto, ale 
i ďalších /neriešených štátnymi 
orgánmi/ iných prípadoch, úlohu 
zohralo rodinkárstvo, korupcia 
a klientelizmus. Po následnom 
presťahovaní na dedinu vzdiale-
nej 20 km od mesta konštatu-
jem, že je tu slabá doprava 
a možnosti, ktoré vo mne  budia 
dojem odrezania  od sveta. Mož-
no, že je tu ďalšia diskriminácia, 
diskriminácia  obyvateľov de-
dín. 
Toľko s listu... Dušana O., adre-
sovaného pre Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva v 
Bratislave. 
Dnes  mnoho ľudí počúva  po-
dobné názory na  život, ako sú 
uvedené v liste nášho invalidné-
ho dôchodcu, mnohí sa nad 
nimi ani nezamýšľajú, mnohí si 
len ohľaduplne vypočujú 
a myslia si svoje, či sú skôr zau-
jatí svojimi problémami. No 
skúsme sa pozrieť na  výzvy, 

ktoré nám  takýto ľudia chcú 
pretlmočiť. V úvode autor listu       
píše o tom, koľko mu  ostalo 
peňazí po zaplatení nájmu. 
Mnoho ľudí vyjadruje podobnú 
nespokojnosť, nechuť, apatiu 
často prechádzajúcej až do zlos-
ti, či agresivity. Mnoho starších 
ľudí  má podobné prejavy,  čo 
je  tiež druhom abnormality, 
lebo skôr mladí boli v minulosti 
rebelmi. Mnoho starších ľudí  
má podobné prejavy,  čo je  tiež 
druhom abnormality, lebo skôr 
mladí boli v minulosti rebelmi. 
Táto nechuť až agresivita sa 
pochopiteľne  prenáša  do živo-
ta celej spoločnosti, aj keď 
stredná generácia je viac zauja-
tá o zabezpečenie  holej existen-
cie, preto často podobné prejavy  
prehliada. Všeobecným prehlia-
daním, či ignoranciou týchto 
prejavov sa agresivita staršej 
generácie ešte prehlbuje,  či 
latentne  vzrastá. Úrady, inšti-
túcie, služby sú často  predpoja-
té pri agresívnom chovaní tých-
to ľudí,  a lepším či ľudskejším  
prístupom už často nedisponu-
jú, čo ešte  prehlbuje daný stav. 
Poďme sa pozrieť hlbšie na   
nespokojnosť nášho pisateľa. 
Neustálym zdôvodňovaním ce-
nových rastov za byty, teplo 
a iné poplatky  zvyšujú životné 
náklady práve  tým najbiednej-
ším, ktorí mnohí kapitulujú 
a ocitnú sa na ulici, či 
v pochybných nájmoch, tak ako 
aj náš  pisateľ. Ide o to, či sku-
točne  neleží pravda v ich po-
chybnostiach, ktoré hovoria 
o tunelovaní, okrádaní, pľun-

drovaní zvereného majetku, či 
skutočných nákladoch na býva-
nie akými sú teplo, smeti, el. 
energia.  Či nie je  pravda,  že 
ceny  energií sa dostali do rúk 
monopolom, ktorým nič nie je  
sväté okrem vlastného zisku. 
Toto „podsvetie“  dostalo zele-
nú pri privatizácii a svojimi 
právnikmi zlegalizovalo každú 
zlodejčinu, ktorej hovoríme  
trhové hospodárstvo. Ktosi 
s úsmevom pridal, trhnuté hos-
podárstvo, lebo každý z nich 
trhá, čo sa dá, na  úkor  všet-
kých. Dnes mnohí ktorí trhajú 
s najväčšieho koláča platieb za 
byty, teplo a energie, majú tuč-
né kontá, množstvá jácht na  
pobreží Chorvátska, pekné do-
my či miliónové autá. Divná to 
spoločnosť, keď jeden mrzne 
a druhý má nadbytok všetkého 
a všade. Mnohí závidia  tieto 
rozdiely, mnohí ale ticho žijú 
s najväčšou skromnosťou. 
Mnohí povedia, že každý má tú 
možnosť, keď chce, ja si zas 
myslím, že nie každý chce žiť 
na  úkor všetkých. Mnohí sta-
toční pripomínajú väčšinovej 
spoločnosti, že  kdesi je  chyba, 
tých statočných nazveme para-
noikmi a posielame  ich 
k psychiatrovi. No oni sú len  
špičkou ľadovca, ktorý volá 
o pomoc pre tých, ktorí sa neve-
dia  brániť. Preto ďakujme  im 
za ich obeť, lebo rezignácia je  
to najhoršie,  čo môžeme  uro-
biť. Každý má právo na  život, 
bohatý či chudobný, šťastný aj 
nešťastný. 
           Daniel Diškanec 
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 Je to samozrejme aj vec slobody výberu. 
Prečo mám podporovať byrokratickú štátnu 
poisťovňu, keď môžem podporiť pružnú a 
dokonale organizovanú súkromnú banku? 
Máme teda slobodu výberu? No ja veru ne-
mám. Lebo ak by som si mal sporiť, chcem 
si sporiť podľa svojho. Chcem svojím spore-
ním podporovať také investície, aké sa mne 
páčia, nie aké sa páčia banke. To však ne-
môžem, sloboda výberu investovania mojich 
peňazí je obmedzená. Ja či chcem, či ne-
chcem, musím prispievať banke alebo štátu, 
nemám možnosť použiť peniaze slobodne 
podľa môjho výberu. 
Sloboda výberu zdravotnej poisťovne 
Rovnako je to so zdravotnými poisťovňami. 
Keď už sloboda výberu poisťovne, tak ja si 
vyberám poisťovňu aj s nemocnicou, kde sa 
lieči výlučne bylinkami, dobrým slovom, 
modlitbou a pôstom a inými prírodnými 
procedúrami. Je možné si vybrať takúto 
zdravotnú poisťovňu? Ani nápad! Tak po-
tom kde je sloboda výberu? Je to len klam, 
ilúzia a reklamný ťah. Ak teda má byť za-

chovaná sloboda výberu, nesmie byť zdra-
votné poistenie povinné. Vždy musím dostať 
slobodu použiť svoje peniaze tak, ako 
chcem, veď to je predsa sloboda výberu, či 
nie? Prečo teda súkromné zdravotné pois-
ťovne nebojujú za skutočnú slobodu, za zru-
šenie povinnosti platenia poistného? Pretože 
im nejde o slobodu ľudí, ale o akumuláciu a 
kontrolu peňazí. 
Povinnosť prispievania. V tej chvíli, keď 
vznikli súkromné zdravotné poisťovne a 
súkromný sporiaci pilier dôchodkov, mali 
byť príspevky do nich dobrovoľné a nepo-
vinné. Keďže príspevky zostali povinné, 
avšak spravovanie peňazí sa presunulo do 
súkromných rúk, nedá sa to nazvať inak, než 
príživníctvo súkromníkov na princípe soli-
darity. A tiež obmedzovanie slobody ľudí v 
prospech súkromného kapitálu - diktatúra 
kapitálu. 
 Záver - uprostred bojiska dejín 
Dajte mi kontrolu nad peniazmi a nebude 
hrať žiadnu úlohu, kto vytvára zákony, pove-
dal Amschel Mayer Rotschild. Aj teraz,  

v prípade boja o súkromné zdravotné poiste-
nie a dôchodkové sporenie ide v skutočnosti 
len o kontrolu nad peniazmi. Je to boj medzi 
štátom a súkromnými bankami. Na oboch 
stranách vidíme zápalistých bojovníkov. 
Komu patrí víťazstvo? Ak my sami veríme v 
seba, vo svojich priateľov, potom vlastne 
vytvárame národ, utvárame vlastný štát a 
víťazstvo v boji sa prikloní na stranu štátu. 
Nie toho terajšieho, ale toho, ktorý si sami 
svojpomocne vytvoríme. Ak však neuveríme 
v seba, ak nemáme dobré vzťahy s vlastný-
mi susedmi, potom nie sme schopní vytvá-
rať národ, nie sme schopní vytvárať štát, 
potom jedine musíme spoliehať na ochrannú 
ruku bohatých a mocných mecenášov v za-
hraničných bankách. Potom sme vpravde len 
otroci. A my si budeme môcť len vybrať 
otroctvo u jedného alebo u druhého mecená-
ša. A v najhoršom prípade zostane už len 
mecenáš jeden - vláda a diktatúra s ňou. A to 
všetko preto, že sme neuverili v seba. 
           Milan Rusko 
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Správa z tlače: Mexičan Carlos 
Slim Helú sa stal najbohatším mu-
žom planéty. Vlastní majetok za 67 
miliárd dolárov (1,6 bilióna korún, 
čo sa rovná sume, ktorú slovenská 
ekonomika vytvorí za rok). Polovica 
Mexičanov pritom žije pod hranicou 
chudoby.  
 

   Z rôznych strán a pomerne často 
možno počuť názor, že čím viac 
bude v našej spoločnosti bohatých 
ľudí, tým sa budeme mať lepšie. 
Áno, v našom národe začalo byť 
nadmerne vyzdvihované bohatstvo a 
tí, čo ho vlastnia sú považovaní za 
„osobnosti“.  
   No a rôznymi pohľadmi na osudy 
a spôsob života týchto „osobností“ 
bývajú mnohokrát zaplavované 
takmer všetky médiá. Môžeme o 
nich donekonečna čítať v novinách 
a časopisoch, môžeme ich vídať v 
televízii, kde sa na rôznych spolo-
čenských akciách, stretnutiach, 
plesoch a banketoch priamo i ne-
priamo predvádzajú so svojim bo-
hatstvom a so všetkým, čo si môžu 
dovoliť.  
   A upracovaný národ na nich zväč-
ša pozerá s tichou závisťou, načúva 
ich „hlbokomyseľným výrokom a 
životným múdrostiam“ a mnohí v 
tichosti túžia dostať sa raz medzi 
túto „elitu“.  
   Avšak najzaujímavejšou na celej 
veci je skutočnosť, že táto glorifiká-
cia bohatstva a bohatých sa deje v 
spoločnosti, ktorá sa hlási ku kres-
ťanským hodnotám, čo je dokonca i 
oficiálne zakotvené v preambule 
ústavy. Lebo paradoxne, skutočné, 
podotýkam skutočné kresťanstvo sa 
na bohatstvo a bohatých vždy dívalo 
úplne inak. Dalo by sa povedať, že 
skôr pred ním vystríhalo, alebo 
správnejšie povedané, vystríhalo 
pred nesprávnym postojom k nemu.  
   Pred nesprávnym postojom, ktorý 
sa bohatým ľuďom stáva priam 
prekliatím. Stáva sa pre nich trvalou 
a neprekonateľnou prekážkou na 
ceste ich osobného vzostupu sme-
rom nahor, smerom k vyšším hod-
notám a tým zároveň aj prekážkou 
skutočného šťastia a naplnenia ich 
vlastného pozemského života. Veď 
čo iného asi znamenajú už 2000 
rokov známe slová, že „skôr prejde 
ťava uchom ihly, ako bohatý do 
kráľovstva nebeského“? 
   Samozrejme, že mnohým súčas-
ným majetným, boháčom a zbohat-
líkom už vôbec nič nehovoria neja-
ké ušľachtilé hodnoty „kráľovstva 
nebeského“, hlavná vec, že si môžu 
užívať tu a teraz. Avšak nech sa už 
budú akokoľvek snažiť prehlušiť 
zvyšky vlastného svedomia, vyššie 
spomínané slová im budú vždy 
pripomínať, že mnohé môže byť 
predsa len inak, ako sa nazdávajú.  
   Všetko, čoho sa nám v živote 
dostáva je dar. Tak je tomu aj z 
bohatstvom. Dar istej zámožnosti, 
majetnosti a bohatstva nebýva nikdy 
náhodný. Kto ho obdržal, musel si 

ho zaslúžiť. Dôsledné, spravodlivé a 
dokonalo pôsobiace Zákonitosti vo 
stvorení totiž nadeľujú každému 
človeku presne podľa jeho zásluh. 
Týmito zásluhami je mienená miera 
duchovnej zrelosti jednotlivca. V 
praxi to teda znamená, že materiál-
ne pomery, do ktorých sme sa zrodi-
li a v ktorých žijeme, sú priamo 
úmerné miere našej duchovnej vy-
spelosti.  
   Pokým teda budú žiť na Zemi 
ľudia rozdielne vnútorne zrelí, do-
vtedy budú medzi nimi i určité ma-
jetkové rozdiely. Z tohto hľadiska 
by teda bolo úplne nesprávne, pred-
časne usilovať o nejaké vonkajšie 
rovnostárstvo, lebo naše hmotné 
pomery sú tým najvhodnejším pro-
stredím pre náš duchovný rast. Pre 
náš ďalší osobný duchovný rast.  
   A tu sa dostávame k jadru celého 
problému. Náš duchovný rast totiž 
spočíva v rozvíjaní spolu cítenia a 
miery ochoty pomáhať ľuďom. 
Nech už sme teda našim „osudom“, 
ktorý sme si v podstate sformovali 
iba mi sami   svojou predchádzajú-
cou ochotou, alebo neochotou po-
máhať, nech už sme týmto 
„osudom“ dosadení na akékoľvek 
miesto, iba v spomínanom pomáha-
ní ľuďom spočíva naša cesta k ďal-
šiemu a trvalému duchovnému vý-
voju. 
   Každý z nás má v tomto smere 
väčšie, alebo menšie predpoklady. 
Nikto nie je taký chudobný, aby 
nemohol nejakým spôsobom pomá-
hať a tak naďalej duchovne rásť. No 
a majetní a bohatí, o ktorých je stále 
reč by s prostriedkami, ktoré im boli 
darované, mohli robiť priam zázra-
ky. 
   Avšak žiaľ, stáva sa pravidlom, že 
pod vplyvom hmotného dostatku 
dochádza u ľudí akoby k osobnost-
nému skratu, prejavujúcemu sa 
egoistickým pripútaním sa na maje-
tok a na pôžitky, ktoré im jeho 
vlastníctvo prináša. Zrazu, ocitnúc 
sa pozemsky  na výslní a na vrcho-
le, sa v nich začnú prebúdzať mno-
hé negatívne vlastnosti, ako ješit-
nosť, domýšľavosť, chamtivosť, 
bezohľadnosť, pýcha, nadradzova-
nie sa a túžba po moci. Akoby bo-
hatstvo a majetnosť lámali a rozlep-
távali osobnosť človeka.  
   A tak, namiesto pomoci iným, sa 
teda všetko zvrháva v pravý opak. 
Tí, ktorí by mali prispievať k zlep-
šovaniu pomerov v spoločnosti, k 
ich ozdravovaniu, ako duchovnému, 
tak i materiálnemu, práve oni tieto 
pomery ešte vyostrujú a zhoršujú. 
Súčasné, obrovské, nezdravé a ne-
ustále sa zväčšujúce rozdiely medzi 
ľuďmi sú teda vo veľkej miere ume-
lo spôsobované a vytvárané tými, 
ktorí pod vplyvom dostatku a blaho-
bytu zabudli, v čom v skutočnosti 
spočíva ich úloha a kam má smero-
vať ich životné úsilie - podľa Záko-
nitosti vo stvorení jedine ku priamej 
pomoci spolu ľuďom. 

     Lebo každého normálneho, ešte 
čo i len trochu zdravo cítiaceho 
človeka nemôžu nechať ľahostaj-
ným neuveriteľné protiklady, ktoré 
nám ukazuje každodenná realita a 
ktoré musí vnímať každý, kto ich 
vnímať chce a nie je už absolútne 
otupený. 
   Je totiž naozaj poburujúce, vidieť 
v televízii reportáže z rôznych stret-
nutí vychytenej spoločenskej smo-
tánky, na ktorých sa manželky pod-
nikateľov, či iných „osobností“ 
medzi sebou navzájom predháňajú v 
exkluzivite svojich prepychových a 
značkových toaliet, za ktoré bez 
mihnutia oka neváhali dať hoci aj 
dvesto tisíc a pritom si uvedomiť, že 
počas ich honosného bálu zomrelo 
kdesi vo svete od hladu niekoľko 
desiatok ľudí. Aká to nesmierna a 
egoistická zahľadenosť do seba! A 
hoci bol náročky spomenutý ten 
najvypukleší príklad, aj v našom 
najbližšom okolí sa nachádza dosta-
tok ľudí, ktorí trpia rôznymi forma-
mi núdze iba preto, že niekto, v 
sebeckej a bezohľadnej nenásytnos-
ti, strháva na seba a svojich blíz-
kych nadmerné hmotné prostriedky, 
ktoré potom logicky musia niekde 
inde chýbať.  
   A hoci súčasné ľudstvo podobný 
stav akceptuje, vyššou Spravodli-
vosťou, ktorá nehľadí na pokrivené 
ľudské názory, budú nevyhnutne 
braní na zodpovednosť všetci, ktorí 
mohli prispieť k spomínanému, 
duchovnému a materiálnemu ozdra-
vovaniu spoločnosti a tým zároveň i 
k vyrovnávaniu súčasných, obrov-
ských rozdielov v životnej úrovni 
medzi ľuďmi, ale neurobili tak. 
      Je preto najzákladnejšou povin-
nosťou všetkých, ktorí vlastnia nad-
merné prostriedky a hodnoty, aby 
ich využívali k všeobecnému, du-
chovno - materiálnemu pozdvihova-
niu spoločnosti. Tieto prostriedky 
však nesmú byť iba bezmyšlienko-
vite rozdané, ale pomocou nich 
majú byť vytvárané, alebo podporo-
vané všetky projekty a zámery, 
sledujúce vyššie uvedené ciele. 
Napríklad už iba zamestnávanie 
ľudí v dôstojných pracovných pod-
mienkach a za primeranú a zaslúže-
nú mzdu, bez snahy ich klamať, či 
na nich zarábať, už iba toto môže 
priniesť veľké požehnanie. Ako 
zamestnancom, tak i zamestnávate-
ľovi. 
   Kto z bohatých a majetných však 
túto svoju povinnosť nechce vidieť, 
ani o nej počuť, kto ju ignoruje a 
vyhýba sa jej, ten sa stáva prekáž-
kou chcenej harmónie na našej pla-
néte a vo stvorení. Stáva sa odpor-
com železných Zákonitostí, ktoré 
všetkým hýbu a ktorými bude nako-
niec, v spätných účinkoch, predsa 
len zobraný na plnú zodpovednosť.  
   Úbohí majetní a bohatí, ktorí si 
trúfali vyzývavo  sa zahrávať so 
Spravodlivosťou. Nech sa len po-
zorne pozrú na tých najchudobnej-

ších okolo seba. Oni im vo svojej 
núdzi ukazujú obraz ich samotných. 
Áno, ich samotných, lebo práve 
takýto osud sa po pozemskej smrti 
začne odvíjať pre každého, kto mys-
lel iba sám na seba. Keďže totiž 
nerešpektoval onú dobrú radu a 
p redvídavo  nezhromažďoval 
„poklady v nebi“, zanechajúc svo-
jou smrťou pozemský majetok na 
zemi, prichádza potom, celkom 
logicky, na takzvaný „druhý breh“ 
úplne bez ničoho, bez akýchkoľvek 
„prostriedkov“, ako ten najúbohejší 
žobrák.  
   Lebo nakoľko pozemské bohat-
stvo, honba za ním a pôžitky s ním 
spojené boli pre neho všetkým a 
okrem toho nechcel o ničom inom 
ani počuť, prichádza naozaj úplne s 
prázdnymi rukami do sveta, v kto-
rom je zrazu človek posudzovaný na 
základe iných hodnôt. Na základe 
hodnôt pravého človečenstva, preja-
vujúceho sa mierou spolucítenia a 
ochoty pomoci spolu ľuďom. Keď-
že ale bohatí a majetní podobné 
hodnoty zväčša nikdy nepestovali, 
pri pohľade na tých najúbohejších 
môžu vidieť výrečný obraz seba 
samých a svojej vlastnej, neodvrat-
nej budúcej biedy.  
   Ak teda niekde budete opäť počuť 
ódy na bohatstvo a chvály, či vy-
zdvihovanie pôžitkov s ním spoje-
ných treba vedieť, že zo širšieho 
pohľadu a naozaj dlhodobého hľadi-
ska to nie je vôbec pravda. V tomto 
nás klamú médiá, politici i takzvané 
celebrity. Je to práve naopak. Bo-
hatstvo, hlavne však nesprávny a 
nezdravý postoj k nemu sa stáva pre 
drvivú väčšinu týchto ľudí doslova 
prekliatím. Prekliatím, pretože ho 
iba zneužívajú vo svoj osobný pro-
spech a nevyužívajú ho k tomu 
účelu, pre ktorý im v skutočnosti 
bolo darované: ku pomoci ľuďom. 
   Veď nakoniec, ak sa hlbšie zame-
riame na samotný význam pojmu 
„bohatý“ v skutočnosti neznamená 
nič iného, ako ...plný Boha! Plný 
túžby po poznaní jeho veľkosti, jeho 
spravodlivosti a jeho vôle, podľa 
ktorej majú úplne všetci ľudia právo 
na dôstojný a plnohodnotný život na 
zemi. Plnohodnotný duchovne, ako 
aj materiálne! A iba človeka, ktorý 
sa usiluje o realizáciu týchto princí-
pov v pozemskom živote, čím sa 
snaží o plnenie vôle Najvyššieho, 
iba jeho môžeme nazvať skutočne 
bohatým. 
   Kto sa však stavia s akýchkoľvek 
dôvodov proti vyššej Vôli, ten nie je 
a nikdy ani nebol bohatý v pravom 
slova zmysle. Vo svojom vnútri je 
žobrákom, je tým najúbohejším 
chudákom, aj keby snáď oplýval 
všetkými pokladmi sveta. A tento 
jeho vnútorný stav sa aj skutočne 
stane realitou okamžite, ako náhle 
bude zbavený dočasnej ochrany 
svojho súčasného pozemského tela. 
            
            M.Š. 

Trochu postrehov zo spoločnostiTrochu postrehov zo spoločnostiTrochu postrehov zo spoločnostiTrochu postrehov zo spoločnosti                Bieda bohatýchBieda bohatýchBieda bohatýchBieda bohatých    
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Detské otázky BohuDetské otázky BohuDetské otázky BohuDetské otázky Bohu    

Všetky matky sú bohaté, keď milujú svoje deti. 
Neexistujú ani chudobné, ani škaredé, ani staré 
matky. Ich láska je vždy tou najkrajšou rados-
ťou. 
  Maurice Maeterlinck (1862—1949) 

Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti, ať už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo studenty ..., přečtěte si něco proPro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti, ať už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo studenty ..., přečtěte si něco proPro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti, ať už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo studenty ..., přečtěte si něco proPro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti, ať už vlastní, nebo vnoučata, neteře, synovce, nebo studenty ..., přečtěte si něco pro zasmání. zasmání. zasmání. zasmání.    

Kdykoli máte pocit, že jsou děti ne-
zvládatelné, můžete najít útěchu v 
tom, že dokonce ani všemohoucnost 
našeho Pána nedosahovala k Jeho 
vlastním dětem. Poté, co utvořil 
nebesa a zemi stvořil Bůh Adama a 
Evu. Mezi prvními věcmi, o kterých 
mluvil, jim také řekl: *Nesmíte!* 
Nesmíme co? zeptal se Adam. Ne-
smíte jíst zakázané ovoce! odvětil 
Bůh. Zakázané ovoce? My tu máme 
zakázané ovoce? Hele, Evo, my tu 
máme zakázané ovoce! Kecá?! Ne, 
vážně! NESMÍTE jíst zakázané ovo-

ce! zopakoval Bůh. Proč? Protože 
jsem váš Otec a zakázal jsem vám 
to! odpověděl Bůh a sám si říkal, 
proč neskončil s tvořením světa hned 
poté, co udělal slony. Pár minut nato 
Bůh viděl, jak Jeho děti svačí jablko 
a rozhněval se. Neřekl jsem vám 
snad že nemáte jíst zakázané ovo-
ce?! zeptal se. Ehm, jooo. Odpověděl 
Adam. A tak proč jste neposlechli? 
zeptal se Otec. Já nevím, řekla Eva. 
Ona začala! ozval se Adam. Neee! 
Ale jo, začalas! Nee! 
Jelikož v tu chvíli došla Otci trpěli-

vost, potrestal je tím, že budou mít 
vlastní děti. Tím momentem se stalo 
něco, co se dodnes nezměnilo. Ale 
přece jen je v tomto příběhu útěcha! 
Pokud se trvale a láskyplně snažíte 
předávat svým dětem moudrost a oni 
ji odmítají, nebuďte k sobě tak přís-
ní. Pokud i Bůh měl problém s vý-
chovou dětí, kdo řekl, že vy byste to 
měli mít snadné? Něco k zamyšlení: 
1. První dva roky jeho života učíte 
své dítě chodit a mluvit. Pak strávíte 
dalších šestnáct let tím, že jim říkáte 
ať si sednou a mlčí.  

2. Vnoučata jsou Boží odměnou za 
to, že jste nezamordovali své vlastní 
děti. 
3. Matky puberťáků ví, proč některá 
zvířata pojídají své mladé. 
4. Děti se málokdy spletou když vás 
citují. Ve skutečnosti zopakují  
každičké slovo, které jste neměli 
vyslovit. 
5. Hlavní důvod pořádání oslav 
narozenin vašich dětí je ujištění se o  
tom, že vlastně existují ještě horší 
děti něž jsou ty vaše  

... ááá, radosť s kapustičkou, bude výborná 

Sienko i pre Bety  Úlovok z hubačky 

Naši páni Komárovci ... o výzdobu chatiek sa stará aj náš stolár 

Chystanie dreva  na zimu 


