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Cena 10 Sk ( 0,332 € ). 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 4/2008 

4/2008, VI. ročník                                                                        www.priestorprezivot.sk 

Stalo sa v kempe  

Tóno /muţ na obrázku/, do-

viezli ho sanitkou na nalie-

hanie sociálnej sestry 

z ústavu dlhodobo chorých. 

Sanitár ho vyloţil zo sanitky 

a posadil na stoličku pred 

jednou z chatiek. Nekomuni-

koval, len zazeral na všet-

kých z kempu, akoby tu ne-

chcel isť, no bol nemobilný, 

zdal sa výrazne podvyţive-

ný. Zjedol všetko, čo sme 

mu dali, no bolo ho treba  

kŕmiť, lebo ruky sa mu tak 

triasli, ţe všetko jedlo bolo 

na  zemi. Pil kozie mlieko, 

zrejme ono ho postavilo na 

nohy a po týţdni prešiel pár 

krokov. No čím viac jedol, 

tým viac i vylučoval. Kúpili 

sme mu teda drahé plienky 

pre dospelých, len kto 

z bezdomovcov, alkoholi-

kov, tulákov, mu bude robiť 

sestričku ?  

Bol aj drzý, pýtal stále jesť, 

no na potrebu sa mu nechce-

lo pýtať a aj drahé plienky 

dochádzali. Podľa potreby 

sme ho prebalili, čo tieţ vy-

ţadovalo obeť od zaintereso-

vaných kempárov. Inak klo-

búk dole, ako mu mnohí slú-

ţili a vôbec si nesťaţovali. 

Raz mi došla  trpezlivosť, 

keď sme ho preobliekli a za 

chvíľu mal opäť plné gate, 

vzal som ho do vane 

a sprchoval studenou vodou. 

Bol zakakaný aj za ušami, 

nebolo to nič príjemné ho 

umývať, lebo kričal ako za-

rezaný, no príučka nepomoh-

la. Ešte raz som to vyskúšal 

hadicou vonku, kde sme mali 

aj početných divákov na ţe-

lezničnej zastávke /kemp sa 

nachádza pod úrovňou ţelez-

ničnej zastávky/. Nakoniec 

som to vzdal a s početným 

ansámblom „kempárskych 

sestričiek―, sme milého Tóna 

naloţili do auta a doviezli na 

mestský úrad Vrútky, kde 

menovaný mal trvalý pobyt. 

Po dlhšom srdnatom dojed-

návaní sme ho nechali na 

lavičke pred mestským úra-

dom s prísľubom, ţe pošlú 

pre neho sanitku a zrejme ho 

odvezú do liečebne pre dlho-

dobo chorých.  

Dnes, s odstupom rokov, 

keď sme sa dozvedeli, ţe 

Tóno zomrel, spomenul som 

si na neho. Kto bol tento člo-

vek, ktorého sme vlastne ani 

nepoznali, len sme sa nepria-

mo dozvedeli, ţe kedysi ro-

bil futbalového rozhodcu 

a bol to celkom váţený pán. 

Nič sme sa nedozvedeli ani 

o jeho rodine, zrejme ho vše-

tci odvrhli, ako vlastne aj 

my. Spomenul som si, ţe sa 

mu v kempe začalo páčiť, 

vlastne komunita ľudí mu 

bola novou rodinou. Chutilo 

mu jesť, akoby  chcel nabe-

rať silu, moţno mal chuť 

znovu ţiť, dokonca sa aj za-

smial a zasrandoval, čo pred  

tým nebolo u neho normálne. 

Fotoaparát ho odfotil 

v tomto stave spokojnosti 

a jeho fotka  zrejme čakala 

na uverejnenie aţ do teraz 

a nie je náhoda, ţe má na nej 

oblečené americké  nohavi-

ce. Za ním sú aj matrace, 

ktoré permanentne preciká-

val, no v svojom odhodlaní 

„škodiť―, bol vytrvalý 

a rozhodný. 

 

Tóno, chcem sa Ti za seba, 

aj za celý náš ansámbel 

ospravedlniť, ţe sme ne-

zvládli a hlboko nepochopili, 

čo si nám mal do kempu do-

niesť. Pre Tvoje sračky sme 

my v sračkách, lebo sme  

dlho nič nepochopili. Nepo-

chopili sme,  ţe kaţdý je 

kaţdému poslom, zároveň 

anjelom, zároveň strojcom 

šťastia aj nešťastia. Ty si tu 

prišiel, aby si nám to ukázal, 

aby sme pochopili, ţe náš 

odpor voči špine, je len od-

porom voči vlastnej špine, 

ktorú si nosíme v sebe. 

A máme  jej zaručene viac, 

ako si jej mal Ty na sebe 

a snaţili sme sa s odporom 

Ťa jej zbaviť. 
 

Vďaka Tebe sme dnes niečo 

pochopili, no budeme sa 

modliť, aby sme zvládli ďal-

šiu skúšku,  ktorú nám moţ-

no prinesie ďalší „Tóno―, 

ďalší človek vyvolávajúci 

odpor... 

Pred viacerými rokmi sme uverejňovali v našom časopise príbehy ľudí žijúcich v kempe. Vždy sa tam niekto objavil, kto 

bol so svojim príbehom trochu zaujímavý (samozrejme, tieto  príbehy môžete nájsť v archíve časopisov, ktorý je na našej 

webovej stránke). Prerušili sme toto rozprávanie o reálnych ľuďoch z kempu, nakoľko mnohí z nich to vzápätí nezvládli 

a úplne to pozitívne, ktoré sme trochu nadsadili, zrušili opačným extrémom. Vlastne sme  zistili, že im tým nepriamo škodí-

me, lebo sme do toho zahrnuli naše očakávania, ktoré boli asi najškodlivejšie. Tak sme vlastne prestali písať o reálnych, 

žijúcich ľuďoch v kempe. No nedávno sme zistili, že tí, čo už tu nie sú, nežijú, mohli by byť spomenutí, lebo aj ich príbehy 

sú poučením pre nás ostatných. Tónov príbeh ním nepochybne je: 
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Našli sme na webe  Osem miliónov obetí vlády USA od konca druhej svetovej vojny? 
Amíci začali s odporem proti Britské nad-

vládě cca v roce 1763 a  od 1776 se jedná o 

regulérní válku, i kdyţ Británie v ní pouţívá 

nestandardní metody a tvrdí, ţe jde jen o 

povstalce, nikoliv o armádu, takţe můţe 

vést válku jak chce. 4. července 1776 získa-

lo povstání vyhlášením nezávistlosti Ameri-

ky oficielně status Britsko - Americké války 

a ne vzpoury v kolonii. A aţ v roce 1783 

Američané vybojovali svou nezávislost na 

Anglické koruně. Ústava byla sepsána aţ v 

roce 1787.  

1861-1865: bojovali Amíci prozměnu mezi 

sebou - občanská válka severu proti jihu, 

jenţ se dá shrnout jako "Ameriku si rozvra-

cet nenecháme". Jiţní konfederaci států 

bylo vojenskou silou zabráněno vystoupit z 

Unie spojených Států Amerických (to je 

STEJNY princip jako u Cecenska dnes ze 

strany Ruska...!)  
 

1898-1901: USA vytlačilo Španěly z Kuby 

poté, co si jako záminku vybrali náhodnou 

explozi uhelného prachu v podpalubí křiţní-

ku Maine, kotvícího v Guatemalské zátoce.  
 

7. 12. 1941-1946: po původní podpoře fa-

šistů proti nim USA najednou bojuji v Paci-

fiku následkem Pearl Harboru, kde nechali 

svou flotilu neinformovanou a napospas 

Japoncům.  
 

1944-1945: na poslední chvíli USA bojují 

proti fašistům v Evropě, aby se socialismus 

nerozšířil do celé Evropy s Rudou armádou.  
 

1950-1953:USA podporují jiţní Koreu proti 

útoku jejího severního souseda, znepokoje-

ného Americkou vojenskou přítomností.  
 

1953: USA svrhují ministerského předsedu 

Mossadeqa v Iránu a instalují tam diktátora 

Shaha, CIA operace AJAX. http://

en.wikipedia.org/wikiOperation_Ajax  
 

1954: USA svrhují demokraticky zvoleného 

prezidenta Arbenze v Guatemale, 200 000 

civilistů to zaplatí ţivoty.  

h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Operation_PBSUCCESS 

  

1963: USA se spolupodílí na zavraţdění 

prezidenta jiţního Vietnamu Diema. (ne-

komunistického, holt byl moc vstřícný dia-

logu a válka musela konečně začít...)  
 

1953-1964: USA iniciují teroristické útoky 

v jiţním Vietnamu, jenţ se dávají za vinu 

komunistům ze severu.  
 

1964-1975: Americká armáda zabila 4 mi-

liony lidí v jihovýchodní Asii (v Vietnamu, 

Laosu, Kambodţi...) poté, co Lyndon Joh-

nson 5. srpna 1964 v odpoveď na nikdy 

nevypálené torpédo na USS Maddox v Ton-

kinské zátoce nařídil odvetu bombardová-

ním i kdyţ uţ věděl, ţe zpráva o torpédu 

byla výsledkem přestrašené obsluhy sonaru, 

jenţ zachytila zvuk vlastního šroubu a zpa-

nikařila.  
 

11. září 1973: USA zařídilo převrat v Chile. 

Demokraticky zvolený prezident Salvador 

Allende je zavraţděn a diktátor Augusto 

Pinochet je dosazen.  

5 000 Chilanů za to zaplatí ţivotem.  
 

1977: USA vojensky podpoří armádní přev-

rat v El Salvadoru. 70 000 Salvarodanů  

a 4 americké jeptišky zemřou.  
 

1980-1990: USA trénuje Osamu Bin Lade-

na a jeho teror..., pardon, Freedom Fightery, 

aby zabíjeli Rusy. Dá jim Stingery a 3 mi-

liardy dolarů. Gorbačov posléze stáhne Ru-

sy z Afghánistánu, coţ Islámisté i USA vidí 

jako vítězství nad Rusy...  
 

1981: Reganova vláda trénuje a financuje 

"Kontras" v Nikaragui.  

Výsledkem je 30 000 mrtvých civilistů.  
 

1982: USA přispívá milionovými 

"pomocemi" Saddámu Hussainovi na zbra-

ně, aby zabíjel Iránčany. (válka Irák - Irán) 

Chemické a biologické zbraně nevyjímaje. 

A následně pak vetujíc odsouzení Iráku v 

OSN za jejich pouţití... 
 

ht tp: / /democra cyri s ing .us /co ntent /

view/30/74/  
 

1983: Bilý Dům tajně dodává zbraně Iránu, 

aby zabíjel Iráčany. Ve válce zemřou zhru-

ba 2 miliony lidí. (ztráty jen na Iránské stra-

ně byly 1,5 miliónu)  
 

1989: CIA agent Manuel Noriega, slouţící 

jako president Panamy, odmítne plnit příka-

zy z Washingtonu. USA napadnou Panamu 

a odstraní Noriegu. 3 000 civilistů umírá.  
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_PBSUCCESS
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_PBSUCCESS
http://democracyrising.us/content/view/30/74/
http://democracyrising.us/content/view/30/74/
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Moja duchovná cesta 

Prečo cesta? Pretoţe ţivot je pohyb, vývoj, 

dynamika. Niekde sme a niekam chceme 

smerovať. Prečo duchovná? Lebo šťastie a 

múdrosť hľadáme zmenou svojho vnútra, 

objavujeme podstatu seba samého, zdroj 

vlastného vedomia a bytia. Prečo moja? 

Pretoţe ju nikto iný za mňa neurobí, ţiadne 

cvičebné techniky, ţiadne náboţenské viery, 

ţiadne vedecké náuky, len odhodlané 

úprimné a samostatné hľadanie. 
 

Aká má byť moja duchovná cesta? 
 

V prvom rade vlastná a úprimná. Preto nie 

je správne neslobodné vyţadovanie podria-

denosti majstrom, cirkvám, ideológiám, 

obradom, technikám a iným cudzím démo-

nom. Správne je počúvať svoj smäd a nedať 

sa pomýliť okolím. 

 Duchovná cesta má byť oslobodzujúca a 

uzdravujúca. Preto nie sú správne ťaţké a 

dlhotrvajúce cvičenia, prehnané asketické 

odriekania, štúdiá kníh a počúvania predná-

šok. Správne je hľadanie zábleskov nemen-

nej radosti a krásy ţivota, hľadanie zázrač-

nej neobyčajnosti vo všednej kaţdodennosti. 

 Má byť zjednocujúca na kaţdej úrovni. 

Má spájať všetkých ľudí, nie ich rozdeľovať 

na rôzne sekty, príslušnosť k majstrom ale-

bo k cirkvám. Preto konkurencia rôznych 

duchovných škôl neznamená nepriateľstvo, 

ale vţdy len spoluprácu. Duchovný človek 

má rád ľudí a má túţbu zdieľať sa s nimi 

ako rovný s rovným, nie ako nadriadený s 

podriadeným, nie ako učiteľ a ţiak. V kaţ-

dom vidí kúsok svojho lepšieho ja, v komu-

nikácii vidí cestu k sebe samému. 

 Má spájať muţské a ţenské, aktívne a pa-

sívne, tvorbu a relax, deň a noc, udrţiavať 

rovnováhu protikladov. Má spájať nebo so 

zemou, duchovnosť so ţivotom v kaţdoden-

nej spoločnosti. Má byť stĺpom medzi ne-

bom a zemou, pevne zasadeným tak hore 

ako aj dole. 

 Má viesť k tajomstvu bytia. Nejde o to, 

aby sme sa snaţili byť akýsi múdri alebo 

akýsi dobrí, ani aby sme mali také alebo 

onaké schopnosti, ani aby sme dodrţiavali 

takú či onakú ţivotosprávu. To všetko sú 

veci vonkajšie, za nimi je ukrytá len chamti-

vosť a strach. Ide o to, aby sme pochopili a 

uchopili šokujúco krásne a pravdivé tajom-

stvo vlastného bytia, ktoré číha za oponou 

všednosti prítomnosti, ţmurkajúc na nás 

beťárskymi očami a čakajúc, kedy aj my 

ţmurkneme na neho. 

 Duchovná cesta má byť tvorivá, vytvárať 

Kráľovstvo nebeské na zemi, dokonalé krá-

ľovstvo Šambhala medzi nami. Preto je 

správne prijímať starý svet a na jeho ruinách 

vytvárať svet nový. A v tejto tvorbe vidieť 

jednotu protikladov - tešiť sa z ruín starého 

sveta za to, ţe ponúkajú moţnosť prestavby 

a tešiť sa zo sveta nového za to, ţe je prav-

divejší, krajší a šťastnejší. 

 Ak som sa v takejto Ceste našiel, som vy-

volený, aby som hľadal a ak hľadám úprim-

ne, som vyvolený, aby som sa našiel... 
        Milan Rusko 

1990: Irák napadne a obsadí Kuwait se zbra-

němi z USA a s poţehnáním USA, ţe se 

nebudou vměšovat do této vnitřní záleţitosti 

Iráku (vyšší těţba ropy v Kuwaitu = pokles 

zásob v Iráku a dluhy z dob Irák - Iran války 

Kuwaitu, částečně způsobené USA a jeho 

pomocí, jenţ uměle prodluţovala konflikt  

6 let)  
 

1991: USA osvobodí Kuwait a vtrhnou 

do Iráku. V Kuwaitu je zpět dosazen po-

slušný diktátor a nad polovinou jiţní části 

Iráku je vyhlášena "bezletová zóna" ve 

které se prohánějí US stíhačky střílející na 

vše a denně bombardující Irácké pokusy o 

leteckou obranu Iráckého výsostného úze-

mi. Jenţe bombardují i civilisty a OSN 

odhaduje, ţe 500 000 Iráckých dětí zem-

řelo v důsledku bombardování a sankcí na 

léky, prosazenými USA do roku 2003, 

kdy dojde k vpádu Amíků do Iráku...  
 

1999: USA bombardují Srbsko aby svrhli 

Miloševiče, jenţ se vypořádával s agresi-

vitou gangů Kosovských Albáncu stejně 

jako to denně dělá posledních 60 let Izrael 

s Palestinci. Bombardovali přitom mosty i 

s civilisty, automobilové (civilní) závody 

a zkoušeli si grafitové bomby na elektrár-

ny. Navíc pouţili munici z ochuzeneho 

uranu, jenţ je klasifikována OSN jako 

zbraň hromadného ničení. 

http://www.nato-tribunal.de/varvarin/ph  
 

2000-2001: USA dáva Talibánským vlád-

cům Afgánistánu "pomoc" ve výši 245 

milionů.  
 

11. září 2001: vláda USA zabijí 2 972 vlast-

ních civilistů v WTC, zkouší si oddolnost 

Pentagonu proti bunker - busteru a vytváří 

falešné zdání ţe "unesený" let 93 vybuchl při 

dopadu v Shanksville, PA. USA vyhlašují 

válku terorismu s tím, ţe nebudou rozlišovat 

mezi teroristy a těmi, kdoţ je ukrývají.  

od listopadu 2001 dodnes: USA na základě 

lţí o 9/11 napadly a okupují Afghánistán, 

kde platí 20 000$ za kaţdého odchyceného 

"teroristu" Severní Alianci, jenţ je smrtel-

ným nepřítelem dřívějšího spojence USA - 

Talibanu.  

od 20. března 2003 dodnes: USA na zákla-

dě lţí o ZHN napadly a okupují Irák. Odmí-

tají počítat civilní oběti. Oficiální ztráty 

Američanů jsou jiţ 3 444 muţů a odhadova-

né ztráty civilistů oscilují mezi 650 000 aţ 

750 000 oběťmi. V důsledku jejich politiky 

zuří dnes v Iráku občanská válka a původně 

sekulární stát se značně radikalizuje směrem 

k islamismu. Vliv Iránu rovněţ sílí.  
 

Podrobnější anglický soupis válečné politiky 

USA zde: 

http://www.neravt.com/leftinvade.htm  
 

Cena války v Iraku a Afghánistánu: http://

costofwar.com  
 

Oběti Američanů v hlavních konfliktech 

(Korea, Vietnam, Afghán, Irák): http://

nationalpriorities.org/index.php  
 

Oficiální updatovaný seznam obětí sou-

časné okupace USA v Afghánu a Iráku: 

http://icasualties.org/oif/  
 

Cize si to shrnme.  

Od konce WW2 Američané bombardova-

li 21 zemí: Čínu, Severní Koreu, Guate-

malu, Indonésii, Kubu, Kongo, Peru, La-

os, Vietnam, Kambodţu, Grenadu, Libyi, 

El Salvádor, Nikaraguu, Panamu, Irák, 

Somálsko, Bosnu, Súdán, Jugoslávii, a 

Afghánistán.  

Zahynulo přitom 8 miliónů lidí. Vzhle-

dem k tomu, ţe se Japonci zkoušeli vzdát 

celé léto 1945, nicméně demonstrace ato-

mové bomby pro Stalina měla přednost, 

tak by se dalo říci, ţe těch zemí bylo 22 - 

včetně Japonska...  

jinak vynikající a odváţnej snímek, kterej 

se snaţí lidem říct, aby byly trochu víc 

kritický a nebrali všechny informace z 

medií jako neotřesitelnou pravdu a samo-

zřejmost: http://video.google.com/

videoplay?docid=-686108267122535204 
 

a ta konference architektu ohledně 11.zari 

http://video.google.com/videoplay?docid=-

3219629169575348946 
 

nicméně politika kaţdý velmoci je špína a je 

jedno jakej reţim v tý zemi zrovna vládne! 
 

Celý článok:  

http://vybrali.sme.sk/c/Hladanie-pravdy- 

o-11– septembri/ 

Našli sme na webe  Osem miliónov obetí vlády USA od konca druhej svetovej vojny? 

http://www.nato-tribunal.de/varvarin/ph
http://www.neravt.com/left/invade.htm
http://costofwar.com
http://costofwar.com
http://nationalpriorities.org/index.php
http://nationalpriorities.org/index.php
http://icasualties.org/oif/
http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204
http://video.google.com/videoplay?docid=-686108267122535204
http://video.google.com/videoplay?docid=-3219629169575348946
http://video.google.com/videoplay?docid=-3219629169575348946
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  ... stalo sa v Turci     Diárium  1761—1842 / Samuel Ivanka / 
„Samuel Ivanka sa narodil 

roku 1761 v Draţkovciach, v 

manţelstve otcovi Paulovi 

Ivanka a matke Zuzane, rode-

nej Tomkovej z Folkušovej, 

ktorá bola dcéra Andreja 

Tomku Valenteje a pani mat-

ky Anny Jesenskej Martinuse-

je. Zosobášení boli dňa 28. 

11. 1755 v Necpaloch. Umrel 

v roku 1842.“  

Rôzne udalosti a zápisky Sa-

muela Ivanka z dobovej gra-

matiky a latinčiny prepísal 

Ladislav Ďurdík a dnes Vám 

z nich prinášame niekoľko 

vybratých úryvkov. 
 

(... pokračovanie z minulého čísla PPŢ) 
 

Február 1790 - jej kráľovská 

povýšenosť Alţbeta, pani 

manţelka Arciknieţaťa Fran-

tiška, dňa 17. februára, po 

noci strašnej porodila prin-

ceznú. Hneď na to cítila veľ-

ké bolesti a kľanie v bokoch, 

ktoré trvalo aţ do 6. hodiny 

ráno dňa 18. II. Keď táto mo-

lostivá kňaţná vo svojom 

najkrásnejšom veku k nášmu 

najväčšiemu zármutku z toh-

to na onen svet vykročila. 

Dňa 20. II. S najväčším ţia-

ľom pochovaná bola. 
 

10. 9. 1790 a v dňoch nasle-

dujúcich, keď vo východnej 

deti na kašeľ umierali, niečo 

nové a poverčivé som sa nau-

čil: keď sa mŕtvemu zvoní, 

nech nikto cez okno nepozerá 

a ani ho neotvára, aby mu 

dieťa nezomrelo. Keby tak 

učinil, tak nielen jeho dieťa, 

ale i sebe by smrť spôsobil. 
 

13. VI. 1793 okolo druhej 

hodiny poobede strhla sa naj-

prv veľká hrmavica a po nej 

dáţď s kamencom takým 

väľkým ako holubäcie vajcia. 

Vo Folkušovej, Necpaloch a 

Duliciach úrodu zbilo naj-

viac. 
 

V júni 1793 a nasledovných 

mesiacoch sväté patrónsktvo 

Cirkvi Záturčianskej svoj 

chrám s malou veţičkou vy-

stavilo - ustanovilo pod sprá-

vu dvojitú pre p. farára Jaku-

ba Neuschel. 
 

R 1794 Francúzi počas vojny 

s Františkom I. Uhorským 

kráľom dva stroje vynaliezli. 

Jeden bol telegraf zvaný a 

urobil ju istý mešťan „Šape―, 

ktorá v povetrí lietala a rých-

le posolstvo z Paríţa do 

„Rislu― za jednu hodinu sem 

a tam vykonala. 
 

R 1777 richtár Beliansky me-

nom Hendrich Chmelus, inač 

Pavel Plavec z rozkazu jej 

jasnosti kráľovnej Márie Te-

rézie, vedno aj s prísaţnými 

spálili všetkých katolíckych 

svätých v Belianskom chrá-

me. Tam boli z dreva vystrú-

haní a vypulírovaní, preto, ţe 

ich tam bolo mnoho a jeden 

väčší a druhí menší a najväč-

ší medzi nimi bol svätý Mar-

tin či Mikuláš, tak ich porú-

bali a spálili. Toto mi pove-

dal náš pán richtár a čosi 

som o tom aj prečítal, no 

opýtam sa ešte, čo o tom ve-

dia Slováci. V Necpaloch v 

roku 1794 zapísané. 
 

3. I. 1796 - počas 7 dní zahá-

ňania choroby, ktorej traja 

otcovia boli kiahne, vysoká 

teplota a záchvaty rovnajúce 

sa epilepsii, začal sa uzdravo-

vať môj synáčik Pavol Ale-

xander Ivanka, ktorého som 

opomenul dať zaštepiť. No 

po 7. dňoch boli kiahne táto 

starodávna choroba šťastlivo 

s úspechom mojim synom 

premoţené. 
 

19, VIII. 1831 bol ukrutný, 

lebo tí, čo 18. augusta ocho-

reli, tak 19. augusta boli mŕt-

vy. Od 8. VIII. Do 24. VIII: v 

Necpaloch ochorelo 160 ľudí 

a 60 uţ z nich umrelo. Umrel 

aj kostolník Ján Medzný, neni 

divu lebo chodil do nakaze-

ných domov. 24. VIII. v tento 

deň táto nemoc vo Folkušovej 

jedenásť ľudí usmrtila. Cho-

roba menom cholera sa začí-

nala tak, ţe hlava bolele, ru-

ky po lakte a nohy po kolená 

boleli a opadli, ľudia zatiaľ 

vracali a preháňalo ich. Na-

koniec človek očernel a tak 

rýchlo dokonal. Deti iba má-

lo mreli, ale dospelí a ţeny 

tehotné té najviacej. Cholera 

zmohla najrýchlejšie ľudí 

pobledlých v tvári. Cholera 

strašne vyvádzala aj v do-

moch podstivých, ako u Šú-

šov, Baranov a zas aj u kos-

tolníka Medzného. 
 

6. X. 1831 veľkomoţnej ba-

rónke Ľudovítovej Prónay, r. 

Jušth, v Ţabokrekoch na svi-

taní zhorela píla do základu. 
 

31. máj 1796 - do Sv. Marti-

na bol ako učiteľ povolaný 

Ján Kalinčiak namiesto od-

umrelého p. Jána Lyptaya. 

Ján Kalinčiak, jedinečný rek-

tor a ľudomil bol v Párnici 

na Orave, taktieţ pôsobil na 

Liptove a do Martina ho po-

volali z postu riaditeľa školy 

z Veľkého Palludensis. 
 

Roku 1795, keď katolícky 

páter Necpálsky a Ţabokrec-

ký išiel na „utiereň― - nočné 

kázanie (polnočná omša), 

opojil sa tuze vínom a takto 

kázal: narodil sa, narodil sa, 

narodil sa. Tieto slová vyrie-

kol niekoľkokrát za sebou aj 

v prítomnosti evanielikov a 

ďalej nič iné nehovoril. Po 

hodnej chvíli mu p. rektor 

Andrej Paľovie z filiálnej 

(dcérskej) katolíckej cirkvi 

Belianskej priamo z chóru 

odpovedal slovami: „Kristus 

pán― a tak mu z toho blata 

pomohol. Na to mu páter po-

vedal: „nuţ Ondrejko, pravdu 

máš, Kristus pán, amen.― A 

tak bola kázeň ukončená! 

Tohto kázania svedkom je 

okrem iných aj statočný muţ 

Ján Kováčik zvaný Prďo, 

obyvateľ Belej. 
 

R. 1796 Matúšovi Štefanide-

sovi z Kostolišťa obyvateľovi 

zomrelému z diabolskej po-

verčivosti do ruky jeden pe-

niaz a pohárik páleného dali 

a pod hlavu svinské lajná a 

zeliny. Tak učinila jeho ţena 

Anna Šípková, aby tým vyba-

vením malomocenstvo odpu-

dila. 
 

R. 1796—slávna Stolica Tur-

čianska zakázala ţobrať, av-

šak nariadila prísne všetkým 

ľuďom vyššieho i niţšieho 

stavu, aby podľa moţnosti na 

tých úboţiakov oferovali. Z 

úradov zemských takúto ofe-

ru do mesta Sučany dopravili 

ku komisárovi. Obec Necpaly 

to takto urobila, keď im sad-

liaci 17 meríc obilia, šindol, 

peniaze a tieţ aj peniaze zo 

zisku školského darovali. 
 

22. V. 1798 - po veľkých ho-

rúčavách a náhlom daţdi 

prišiel o polnoci veľký vietor 

a po ňom na celom turčian-

skom vidieku a obzvlášť na 

horách veľa snehu napadlo. 
 

28. VIII. 1799 - Ján Pukša, 

ináč Kľučiar v Necpaloch na 

Bačiakovskom bývajúci, mi-

lostivého pána Jušth Jozefa 

„poddaný―. Keď na neho pri-

šla zimnica, tak sa takto kurí-

roval: Ranným časom, keď sa 

vrátil z kosenia, zimnica na 

neho doľahla a tak doma 

„pintlík― páleného vypil na 

lačný ţalúdok, potom v krč-

me dve hoľby vína a na hor-

nej fare tieţ hoľbu páleného a 

to všetko na dúšok pil. A tak 

keď domov išiel, hneď pri 

hornej krčme padol a tam 

biedne a mizerne dokonal. 

Šľak a veľký zrádnik naňho 

pripadol. Múdrosť doktorov 

Turčianskych hodná odpľu-

tia! 
 

1802 - vtedy, keď na deviatich 

vozoch kráľovských viezli z 
Poľska do Kremnice kráľovské 

peniaze zvané štvorgrošáky, 

vtedy pri Margetinej (skala na 
brehu Váhu v Strečnianskom 

Priesmyku) sa z jedného voza 

tri súdky do hlbín Váhu vysy-
pali, z ktorých pod Margetinou 

takmer nič nevytiahli. 
 

10. III. 1826 - p. Ivankovi 

Jezefovi - Petreje sa do maš-

tale podhrabali vlci a štyri 

ovce mu zoţrali (v Draţkov-

ciach). 
 

14. III. 1806—keď pán Vice 

Išpán Jušth Juraj odišiel do 
Martina na kongregáciu, jeho 

hajdúch menom Jano Mládza 

išiel večer zakúriť v jeho vi-

dieckom dome v peci našiel 5,5 

funta pušného prachu. Kto a 
prečo ho tam dal nezistili. 
 

25. VI. 1806 - od Juraja (24. 

4.) riadne nepršalo a na Jána 

(24. 6.) bol veľký mráz, lebo 

zemiaková bilina (vňať) za-

mrzla. 
 

            Pokračovanie v ďalšom čísle 
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Listáreň 
Neviem si od-

dýchnuť. Mám 

pocit, ţe stále 

musím niečo 

robiť. Niečo, čo by m a 

uspokojilo. Ale nič ma neus-

pokojuje. Neuspokojuje ma práca, ţivot, 

nič. Cítim sa bezmocne. Stále hľadám 

nejakú náplasť na svoju bezmocnosť. 

Neviem nič nájsť. Nijakú záľubu, nijaký 

záchytný bod. Nič ma nebaví. Do všetké-

ho sa musím nútiť. Veľmi ma to zaťaţu-

je. Asi si beriem veci príliš k telu. A po-

tom ma veľmi stresujú. Ale neviem ako 

si zachovať chladnú hlavu. Ako sa po-

vzniesť nad kaţdodenné problémy. A 

mám pocit, ţe ich mám veľmi veľa. 

Zdravotné, psychické, pracovné, rodin-

né, … Nejako to všetko nezvládam. Zo 

všadiaľ ma zasypávajú negatívne sprá-

vy. Keď pozerám večerné správy, je mi 

zle. Mám pocit, ako keby sa ma všetko 

týkalo. Alebo mohlo týkať. Mám strach, 

ţe nikdy neviem, kedy problémy iných 

nepostihnú aj mňa, moju rodinu. Cvičil 

som Zen. Ale prišli otázky a ţiadne od-

povede. Nevidím zmysel ţivota. Čím 

viac som cvičil a čítal, tým viac som 

nadobudol presvedčenie, ţe ţivot je len 

o preţití. Začal som sa liečiť na psy-

chiatrii. Lieky nepomáhajú. Doktorka 

nevie čo so mnou. Uţ mi navrhla zmeniť 

lekára. Chcem sa vrátiť späť do reality. 

Chcem ţiť normálny ţivot. Chcem sa 

naučiť ţiť s vlastnou povahou. Ak viete 

o niekom, kto by mi vedel pomôcť, pro-

sím pomôţte. 
 

Jeden človek na nete uverejnil pred-

chádzajúcu výzvu. Možno, že tento 

mladý človek ani neprečíta reakciu 

našej redakcie, no možno sa v nej ná-

jde aj niekto druhý a možno osloví, či 

zodpovie mnohé otázky iným. 
 

Milý neznámy /tak oslovíme nášho 

hľadajúceho/, Tvoj nepokoj je mocným 

motorom, ktorý Ťa smeruje k cieľu, kto-

rý si si vytýčil na neracionálnej úrovni, 

ktorá Ťa núti preţiť plný ţivot. 

Je  to sila, ktorá Ťa zmieta, lebo sa jej 

staviaš na odpor. Tá sila je výsostne 

pozitívna, tá Ťa má doviesť k naplneniu. 

Kaţdé bránenie sa tejto sile je len bez-

mocným a bezúčelným bojom s dobrom 

v Tebe, ktoré Ťa má povzniesť na vyš-

šiu úroveň ţitia a pochopenia. Ako inak 

Ťa má Tvoje vyššie JA posunúť na úro-

veň plného ţivota, nie prázdneho ţivo-

renia , ak nie silou, ktorou vlastne pôso-

bíš sám a vytváraš krutú reakciu? 

V texte si povedal, moţno nechtiac, či 

nevedome veľkú pravdu. Keď pozeráš 

večerné správy, cítiš, ţe sa Ťa všetko 

týka. Áno, je to obrovská pravda, všetko 

sa nás týka a navyše sme za to priamo 

zodpovední, lebo by sa nás to netýkalo. 

Tvoje nad vedomie – Boh v Tebe, cíti 

túto zodpovednosť, lebo touto zodpo-

vednosťou je poverený kaţdý človek, 

len väčšina z nás pochová túto šancu 

a ţivorí do konca ţivota. To je to čo 

máš urobiť, ak to prijmeš, ţivot sa  ti 

stane ţivotom, nie prázdnym balastom. 

Si v období, kedy si dostal obrovskú 

šancu od svojho nad vedomia byť Člo-

vekom, byť géniom, byť neopakovateľ-

nou kvapkou vo vesmíre, ktorá zmôţe 

zázraky a môţe pohnúť celým oceánom. 

Otvor sa milý neznámy, otvor sa voči 

svetu, lebo šanca prehrmí a vhupneš do 

šedivého ţivota, ktorý Ťa aj tak zadusí 

svojou šedou a ukončí to smrťou. Preto 

Tvoje slová o vrátení sa do reality, do 

normálneho ţivota, sú tou najväčšou  

tragédiou, ktorá sa ti môţe  prihodiť. 

Nevracaj sa a vyuţi príleţitosť, ktorú si 

dostal. Nepotrebuješ lekára tela, oni sú 

bezmocní v Tvojej diagnóze, Tvoj lekár 

je v Tebe, ten s Tebou mláti hlava  ne-

hlava, aby si si všimol o čo ide. Zmysel 

ţivota je len v Tebe, nie je v Tvojom 

osobnom, či rodinnom šťastí, je 

v kolektíve zvanom ľudstvo. Si predur-

čený si to uvedomiť a podľa toho ţiť, 

lebo by si nezaţíval to, čo zaţívaš. No 

máš samozrejme aj moţnosť sa z toho 

vyvliecť, utiecť do šedivého ţivota, bez  

zodpovednosti a hľadať si naráţky na  

prehlušenie svedomia a utiecť z cesty. 

Ďakuj Bohu, ţe sa Ti deje, čo sa  Ti de-

je, lebo si predurčený veľa vedieť 

a veľa cítiť. Ver nám priateľu, čo zaţí-

vaš je dar, nie tragédia, si len proste 

vyvolený... 
       Redakcia  Priestoru pre ţivot 

V predchádzajúcom čísle 

PPŢ som uviedol krátky 

článok, v ktorom som spo-

menul i návštevu u primá-

tora mesta Martin, Mgr. 

art. Andreja Hrnčiara.  

Keďţe počas návštevy boli 

jeho vyjadrenia a stanovi-

ská veľmi ústretové, boli 

sme veľmi radi, ţe sa i hla-

va mesta stavia ústretovo k 

otázkam pomoci ľuďom, 

ktorí ju veľmi potrebujú..., 

avšak realita nám predo-

strela trochu iný sled uda-

lostí, ako sme mali moţnosť 

počuť z primátorových úst. 

Všetky tieto deje som si 

spojil i s našou kandidatú-

rou na európske hlavné 

mesto kultúry a teraz uţ 

vôbec nie som prekvapený, 

ţe mesto Martin neuspelo. 

Prečo? Veď predsa kultúra 

nemusí byť vnímaná len 

ako kultúrne podujatia, 

kultúrne predstavenia rôz-

neho druhu, spoločenské 

akcie usporadúvané mes-

tom, čistota mestských prie-

storov, či iné, pre občanov 

atraktívne podujatia,  ale  

môţe byť vnímaná i ako 

kultúra komunikácie a kul-

túra, snáď nejakých vnútor-

ných hodnôt kaţdého jed-

notlivca. Preto na základe 

našich skúseností s komuni-

káciou s popredným pred-

staviteľom nášho mesta 

musím jej spôsob hodnotiť 

ako nekultúrny a tým i kan-

didatúru mesta na takýto 

post posunúť do iných di-

menzií reality. Moţno tými-

to riadkami trochu krivdím 

primátorovi, moţno ţe pri 

mnohých svojich povinnos-

tiach iba trochu pozabudol 

na svoje slová a prísľuby, 

no po viacnásobnej snahe 

dostať nejaké ďalšie súvi-

siace informácie z tejto in-

štitúcie začínam mať pocit, 

ţe moja návšteva u primá-

tora a najmä jeho stanovi-

ská, boli iba prázdnymi 

frázami, ktoré sa veľmi ne-

odlišovali od fráz, ktoré 

môţeme často počúvať z úst 

rôznych politikov, či iných, 

akoţe vplyvných ľudí..., po 

slovensky povedané - sľuby 

sa sľubujú, blázni sa radu-

jú. No koniec koncov, všet-

ko má svoj význam, i takéto 

správanie sa je skúsenos-

ťou, i keď negatívnou, kto-

rá môţe prispieť aspoň k 

odstráneniu príliš veľkej 

naivity občanov, s ktorou 

akoby naši poprední pred-

stavitelia v tichosti počítali. 

Takţe nakoniec, všetko zlé 

je na niečo i dobré. Ostáva 

sa mi za to primátorovi 

mesta Martin iba poďako-

vať, ţe mi pomohol pocho-

piť spôsob vyjadrenia kul-

túry komunikácie, ako ju 

vníma mesto Martin (teda 

jeho zástupca). Veď ľudia, 

ktorí počítali s určitou for-

mou kultúry komunikácie 

sa uţ nejako svojimi ţivot-

mi pretlčú...              
         Ľubo 

... aktuálne                        (Naivná)Návšteva u primátora mesta Martin 
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Nauč ma chápať moje deti, 

počúvať trpezlivo to,        

čo musia povedať

a s láskou odpovedať

na všetky ich otázky. 

Nedopusť, aby som 

sa niekedy smiala 

na ich chybách, 

alebo sa uchýlila     

k zahanbeniu či 

zosmiešňovaniu, 

keď sa mi znepáčia.

Nech ich nikdy 

netrestám pre 

vlastné sebecké

uspokojenie, 

alebo aby som 

ukázala svoju 

moc.

Stále ma usmerňuj, aby 

som im každým slovom      

a skutkom ukazovala, že 

čestnosť prináša šťastie.

Nech si vždy 

uvedomujem, že 

moje deti sú deti 

a že by som teda 

nemala od nich 

očakávať názory 

dospelých. 

Obdaruj ma 

múdrosťou, 

aby som im 

vyhovela vo 

všetkých ich 

rozumných 

žiadostiach  

a odvahou 

odoprieť im 

privilégiá,  

ktoré by im 

uškodili. 

Nech ich nevystavím 

pokušeniu klamať

alebo kradnúť. 
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Príbehy zo života          Nie každé srdce šťastie prináša 
Bol chladnejší sobotný augustový večer 

a niekoľko pracovníkov nastupuje do 

nočnej zmeny v nemalej ţelezničnej sta-

ničke pod Šípom. Nikto s nich netuší, čo 

všetko sa môţe za tú dvanásťhodinovú 

zmenu udiať. A tak po zvítaní s našimi 

odstupujúcimi kolegami a príslušnej 

podpísanej odovzdávke sa púšťame 

s mojim spolu kolegom Albertom do 

riešenia dopravnej situácie, netušiac čo 

nás o niekoľko hodín stretne a ako sa 

naši spolupracovníci dokáţu pre trošku 

dobroty vyfarbiť. Je asi pol desiatej 

a v našej stanici zastavuje nákladný 

vlak a rušňovodič skoro celý vyklonený 

z okna oznamuje, ţe niekoľko metrov za 

tunelom zrazil starého jeleňa.  

Túto informáciu som si nechal len pre 

seba, pretoţe som nechcel robiť prílišnú 

paniku, tieţ s odôvodnením, ţe zrazené 

zviera sa zvykne po slabšom náraze 

uberať do hustejšieho porastu, aby sa 

ukrylo. Prešla však polhodina 

a s osobného vlaku smerujúceho do 

Liptovského Mikuláša mi vlakvedúci 

oznamuje, ţe videl v spomínanom mies-

te zrazeného jeleňa. Táto duplicitná 

správa mi nedala pokoj a išiel som  

za mojim  kolegom Albertom, aby sme 

sa dohodli, čo urobíme ďalej. Netrvalo 

dlho a dospeli sme k spoločnému záve-

ru, ţe zrazené zviera treba doviesť do 

stanice, odrať, rozporciovať a podeliť 

pre celú zmenu. Táto správa sa šírila 

rýchlosťou blesku a keďţe naši posuno-

vači boli v tom čase  v staničnom bufete 

na večeri, musel som na nich čakať, 

lebo sám by som si s tým zvieraťom ne-

poradil. Ako tak rozmýšľam ako čo naj-

rýchlejšie zviera previesť, prišiel mi do 

cesty jediný nevečerajúci posunovač 

Janko.  Posielam nášho Janka 

z rázovitej oravskej dediny do bufetu 

pre ostatných posunovačov, aby im 

oznámil túto zázračnú novinu o zabitom 

jeleňovi, ktorého treba  dopraviť do 

stanice. Nuţ, ako to býva, tento náš 

Janko od malička trocha koktajúci, 

vbieha do bufetu a volá: “ch,chlapi, 

tam je, jeden zabitý“. Chlapi nechávajú 

nedojedenú večeru a vybehávajú na 

perón, kde sa dozvedajú o čo a o koho 

ide. Po niekoľkých minútach nastupuje-

me na pripravený rušeň, v najsilnejšej 

zostave aká bola po ruke a ideme po 

našu korisť. Netrvalo dlho a štvorčlen-

ná výprava nakladá na rušeň to staré 

zrazené zviera s tým, ţe čo najskôr ho 

treba odrať z koţe a patrične rozdeliť. 

Keďţe som chcel byť spravodlivý 

a objektívny, vyhlásil som, ţe ja mäso 

nechcem, ţe mi stačí srdce a kúsok pe-

čienky. Prišlo na delenie, no ako to uţ 

býva, niekomu sa máli a tak si pustí 

ústa na špacír, neuvedomujúc si, koľ-

kým to spôsobí nemalé ťaţkosti. 

Prešlo niekoľko dní od spomínanej pyt-

liackej zabíjačky a začalo sa udávať, 

poniţovať a vyšetrovať. A tak pri všet-

kej úcte k mojím spolupracovníkom, 

som si povedal: prvý si to vedel, prvý si 

konal a prvý budeš pykať. Stalo sa, ţe 

po niekoľkých dňoch som dostal pred-

volanie na súd. Rozsudok znel: za roz-

krádanie socialistického vlastníctva 

budete potrestaný 700 korunovou poku-

tou, splatnou do jedného mesiaca. 

A tak s odstupom mnohých rokov pre-

mýšľam nad tým, ţe nie kaţdé srdce 

šťastie prináša.    
     Synčok 

Koľko ráz.... 
 

Koľko ráz ešte môţem padnúť, 

koľko ráz ešte môţem vstať, 

koľko ráz ešte oči zavrieť, 

po toľkých pádoch milovať. 
 

Len Ty mi nádej dávaš, 

brodiť sa riekou ţivota, 

len Ty mi silu dávaš, 

pomáhať všade kde treba. 
 

Pohľad môj na Tvoj kríţ, 

ma vedie stále blíţ, 

ku všetkým čo ma potrebujú, 

čo srdce skromné otvárajú, 

pre dobro, lásku, nehu a 

pritom tak málo majú. 
 

Moţno raz príde čas, čo  ľady roztápa 

čo studené a pyšné srdcia 

na vľúdnosť neţnosť menieva 
 

Moţno Tí, čo teraz neprajú nám, 

budú stáť pod tým istým kríţom  

a prosiť, Pane zachráň nás aj 

keď sme padli toľko  ráz. 

Uč sa mať úţitok z kritiky. Ak si kritizovaný neoprávnene, jednoducho si to nevšímaj, 

zabudni na to a pokračuj. Jeţiš to tak urobil. Kritika, ktorá je oprávnená, má v sebe mieru 

pravdy. Dr. James G. Kerr, psychológ manaţmentu poukazuje na to, ţe získavanie infor-

mácií o sebe, ktoré nás príliš neskrášľujú, nás priam odstrašuje. Ak sa však bránime spo-

znať svoje nedostatky a skrývame ich pred sebou, aj pred inými, tak si zatvárame dvere 

nevyhnutnému seba spoznávaniu a zabránime si potom sami radovať sa z duchovného ras-

tu. Prestaň skrývať pravdu. Kaţdý z nás môţe zlepšiť to, čo robí a spôsob, akým to robí. 

Ako sa vraví, najväčšia izba vo svete, je izba pre zlepšovanie sa.  

      Kritika 

Hľadáme projektanta, architekta, či inú osobu, ktorá by nám pomohla spracovať projektovú dokumentáciu potrebnú k realizácii  

projektu rekonštrukcie alebo výstavby objektu pre potreby pomoci autistickým deťom a inak hendikepovaným osobám.  
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Pamätajme si, že na tomto svete niet poko-

ja. Je tu stály boj. Pravý pokoj budeme 

mať až potom, keď budeme na zemi statoč-

ne bojovať.     
         Don Bosco 

Zo života kempu  

... nové prístrešky ... stavba strechy ... separácia odpadu 

... nové toalety  ... ukladanie dreva ... stále sa niečo tvorí  
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Paradox  našich čias 
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny. 

Viac vymoţeností, ale menej času. Máme 

viac titulov, ale menej zdravého rozumu, 

viac vedomostí, ale menej súdnosti. Máme 

viac odborníkov, ale aj viac problémov, 

viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. 

Utrácame príliš bezstarostne, smejeme sa 

primálo, jazdíme prirýchlo. Pohneváme sa 

priskoro, udobrujeme prineskoro. Čítame 

príliš málo, televíziu sledujeme priveľa, a 

modlíme sa priveľmi zriedka. Znásobili sme 

naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty. 

Rozprávame priveľa, milujeme primálo a 

klameme príliš často. Učíme sa ako zarábať 

na ţivobytie, ale nie ako ţiť. Pridali sme 

roky ţivotu, ale nie ţivot rokom, máme 

vyššie budovy, ale niţšie charaktery. Širšie 

diaľnice, ale uţšie obzory. Míňame viac, ale 

máme menej, kupujeme viac, tešíme sa z 

toho menej. Cestujeme na Mesiac a späť, 

ale máme problém prejsť cez ulicu navštíviť 

susedov, dobíjame vonkajší vesmír, ale nie 

vnútorný, rozbili sme atóm, ale nie naše 

predsudky. Píšeme viac, učíme sa menej, 

plánujeme viac, dokončujeme menej. Nau-

čili sme sa ponáhľať sa, ale nie čakať, má-

me vyššie platy, ale niţšiu morálku. Vytvo-

rili sme viac počítačov pre viac informácií a 

aby sme vytvorili viac kópií, ale máme me-

nej komunikácie. Máme vyššiu kvantitu, ale 

niţšiu kvalitu. Toto je čas rýchleho stravo-

vania a pomalého trávenia, vysokých mu-

ţov a nízkych charakterov. Viac voľného 

času a menej zábavy..., viac druhov jedla... 

ale menej výţivy. 

Dva platy.... ale viac rozvodov, krajšie do-

my..., ale neúplné rodiny, Preto navrhujem, 

ţe tak ako dnes, nenechávaj nič na zvláštnu 

príleţitosť, pretoţe kaţdý deň, ktorý ţiješ, 

je zvláštna príleţitosť. Vyhľadávaj vedo-

mosti, čítaj viac, seď na verande a obdivuj 

výhľad bez toho, aby si venoval pozornosť 

svojim potrebám. Tráv viac času s rodinou a 

priateľmi, jedz obľúbené jedlá a navštevuj 

miesta, ktoré máš rád. Ţivot je reťaz radost-

ných momentov, nie je len o preţití. Pouţí-

vaj svoje krištáľové poháre, nešetri najlep-

ším parfumom a pouţi ho zakaţdým keď 

cítiš, ţe chceš. Odstráň zo svojho slovníka 

frázy ako „niekedy inokedy" a „nabudúce". 

Napíš ten list, ktorý si chcel napísať 

„niekedy inokedy". Povedz svojej rodine 

a priateľom ako veľmi ich ľúbiš. Neodkla-

daj nič, čo vnáša smiech a radosť do tvojho 

ţivota. Kaţdý deň, kaţdá hodina, kaţdá 

minúta je výnimočná a ty nevieš, či nebude 

tvoja posledná. 

http://www.priestorprezivot.sk/

