Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii je časopis zdarma, ale budeme radi, keď
jeho vydávanie podporíte sumou 0,33 € . Tým umožníte nielen vydanie ďalšieho čísla,
ale podporíte aj budovanie verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi.
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Vysvedčenie, akých je menej
Pracuje v číselnom obore
do 16 s pomocou. Témam
vecného učenia rozumie.
Manuálne je zručná
a snaživá. S ochotou
a záujmom sa zapája do
všetkých činností a to individuálnych aj kolektívnych.
Rada spieva. Za usilovnosť
v práci si zaslúži pochvalu.

Jedno z detí v kempe dostalo
polročné vysvedčenie
a s radosťou ho ukazovalo
obyvateľom kempu. Nie sú
na ňom známky, či iné hodnotenia, veď je aj zo špeciálnej školy, ktorých je pomenej, no o to sú aj absolventi trochu iní.
Naša Anka má 12 rokov,
vyzerá na menej, no v škole
sa snaží, o čom svedčí aj
hodnotenie triednej učiteľky. A tu je znenie vysvedčenia našej Anky:

Touto cestou ďakujeme, že
existuje systém špeciálnej
pedagogiky, ďakujeme i za
úsilie špeciálnych pedagógov, ktorí majú trpezlivosť
s deťmi, ktoré možno nebudú géniovia, no môžu byť
ľudsky plnohodnotnými
členmi spoločnosti, lebo srdcia majú tieto deti otvorené
a veľké.

Anička je milé, kamarátske
dievča. Pracuje podľa individuálneho vzdelávacieho
programu, ktorý zvláda. Je
snaživá. Číta preberané
hlásky a slabiky s občasnou
pomocou. Písomný prejav
je menej úhľadný.

Spomienky na bývalých kempárov
V kempe sa vymenilo množstvo ľudí, ktorí tu pobudli niekoľko hodín, či niekoľko dní,
niektorí niekoľko mesiacov.
Každý z nich zanechal svoju
stopu, či už pozitívnu alebo
negatívnu. Často mali podivné
osudy, ktoré síce mnohí prehliadnu ako nezaujímavé, no
niekedy nájdeme v nich záblesky nevšednosti, či originality
ich tvorcu.
Bol to odchovanec jedného
z detských domovov. Pôvodom bol Róm. Bol vysoký
a urastený, so svalnatou postavou, čo si všimli aj tí, čo sa
venujú rôznym športom, lebo

videli v ňom nádejného boxera. Dostal sa do nejakého klubu, kde ho cieľavedomým
tréningom chceli vychovať na
boxera, ktorý bude tĺcť do
svojich súperov a takto si budovať kariéru.
Tréningy boli pre neho dobré,
hlavne keď boxoval do pieskového vreca, no súper
v ringu mal byť jeho nepriateľ. Čosi mu tam nesedelo,
veď prečo nepriateľ, keď
v podvedomí to bol jeho kamarát? Kým v tréningoch pracovala za neho radosť, tak
v ringu ostávala v ňom akási
úzkosť. Zdalo sa mu nepriro-

dzené bojovať len tak pre svoje víťazstvo, za každú cenu,
len preto, že to chce on či jeho
koučovia. Úzkosť a neistota
spôsobovali jeho slabosť
v súbojoch. Aj keď mal dobrú
kondíciu, ruky a nohy boli
akési slabé a údery len akoby
náznakové.
Nevedel prekonať tento stav,
bolo to akoby v ňom hlboko
skryté, koučovia boli nespokojní, nakoľko nechápali, že
uvedený stav sa nedá prekonať vôľou.
Odpísali ho ako nepoužiteľného boxera, no on akoby vedel,
že nemôže sa biť bez príčiny
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a zmyslu. Keď videl nespravodlivosť, tak vtedy sa u neho
zvýšil adrenalín, s ochotou
bojovať do poslednej kvapky
krvi.
Mnohých sa zastal a vtedy
vybojoval víťazstvo, no ak
„bojoval“ len za seba, akosi sa
mu nedarilo.
Nevedel prečo je to tak, lebo
koučovia mu hovorili inak, no
život v ňom to zariadil tak,
aby bojoval len za druhých.
Táto zvláštna bytosť chodí po
svete a plní si svoju povinnosť voči druhým. Bráni slabších, lebo sám vie, čo je slabosť.

S ľudstvom to ide z kopca

Našli sme na webe
Nikdy som nemal rád katastrofické scenáre. Bol som optimistom veriacim v dobro a šťastie.
A lásku, nie len mileneckú. No
posledné obdobie ma núti viac
premýšľať. Nad hodnotami,
nad zmyslom života a tak vôbec. Život sa v treťom tisícročí
hrozne zrýchlil. No my akosi
nechceme vypadnúť z tejto
"súťaže" a snažíme sa držať
zubami nechtami progresívnej
doby, aj keď nám to v skutočnosti nevyhovuje.
Negatívna davová psychóza.
Často padáme, ale tvárime sa,
že sa nič nestalo a pád je absolútne najprirodzenejšou vecou
na svete.
Ak chceme byť "in", musíme
mať presne taký mobil, také
auto, také okuliare, takého
frajera/frajerku, fibernet,
káblovku, byť členom
skupiny XY, sexovať
štýlovo... Ak to nespĺňame, tak sme out. Spoločnosť, ktorá definuje kvalitu a hodnoty nás vylúči
zo svojich radov, stávame sa chudákmi, o ktorých nie je záujem. Sú to
na prvý pohľad nadnesené slová, ale strašne im
podliehame, no nechceme si to pripustiť a možno už ani nevieme. Celkom nás
to pretransformovalo.
Stále nemáme čas a stále sa
ponáhľame. Ja tomu vôbec
nerozumiem. Všetky veľké
korporácie a spoločnosti nám
vychádzajú v "ústrety", skoro
všetko už možeme vybaviť cez

internet (všade tvrdia ako to
urýchli vybavenie a získame
čas), no my sme v stále väčšom
strese. Niekedy mám pocit, že
túto dobu riadi nejaký sadistický Všehomír, ktorý stále pritvrdzuje a skúša, koľko vydržíme. Vydržali sme veľa, ale asi
nám už dochádza dych. Svet je
v peknej kaši! Ťažko sa
to akceptuje, ale už je to raz
tak. Ľudské hodnoty sú naruby.
Viem, že každý ekonóm sa mi
za tvrdenie, že je to jedna z
príčin krízy vo svete, vysmeje,
ale tým sa len potvrdi predchádzajúca veta.
Zem sa otepľuje, ľudské city
chladnú. Láska je nahradená
sexom. Ale nie tým pekným
sexom, ktorý je "vyšším levelom" lásky. Len prostým sexom

ľudia promiskuitní, ktorí berú
vzťahy ako trofeje, dokonca
promiskuita je akýmsi symbolom flexibility a úspešnosti.

travín, obilie pálime v elektrárňach, aby sme nedajbože nedostali pokutu za nadmerné zásoby.

Svet chce všetko pochopiť,
všetko vyskúmať. Obrovské
miliardy dolárov idú na rôzne
výskumy. Už dokážeme postaviť humoidnych robotov, poznáme DNA, vieme lietať do
vesmíru. Poznatky informatiky
lámu rekordy, medicína už teoreticky snáď vylieči všetko. No
čím lepší počítač máme, čím
rýchlejší je internet, tým viac
rastú naše neukojiteľné nároky.
Nevyčísliteľné peniaze dáva
medicína na výskum unikátnych metód operácií, génových
terapií a pod., ale to, že o chvíľu umrieme od hladu, smädu,
na AIDS a TBC akosi prehliada.

Asi je nás na svete trochu veľa.
Kríza pohla celým systémom,
ktorý visel až pridlho na vlásku. Zrazu ľudia prichádzajú o
ilúzie. O prácu, živobytie.
Množia sa samovraždy, kriminalita. Smútok, beznádej a poci
t samoty aj keď máme viac záb
avy a virtuálnych "priateľov".
Svet bol dosť bohatý, no všetko
začína devalvovať. Asi to tak
už býva, že po rozmachu to ide
z kopca. Babylončania, či Chetiti si mysleli, že sú najväčší a
veční. No akosi im to nevyšlo.

Práca už nemá skoro žiadnu cenu. Človek za minimálnu mzdu vyrobí produkt za lacné peniaze.
Kým sa dostane výrobok
do predaja, niekoľkonásobne mu stúpne cena a
spotrebiteľ (napr. ten čo
ho vyrobil) za neho zaplatí premrštenú sumu. Nabalí sa pár ľudí, ostatní strácajú. Systém, ktorý je
logicky neudržateľný.
ukájajúcim potreby prvej signálnej sústavy. Všade na nás čí
ha. Skúste si všimnúť médiá.
Koľkokrát sa hovorí o láske
niekoho k niekomu?
Málo, žalostne málo. Akoby láska
už nebola "in". Ľudia sa hanbia
verejne prejaviť lásku k druhým. Na piedestál sú stavaní

Vyspelé krajiny ešte stále sústreďujú svoje hospo
dárstvo na elektrotechnický, str
ojársky, chemický priemysel.
Ale už teraz sami cítime, že s
prázdnym žalúdkom sa ťažko
kupuje nové auto. A pritom
vyhadzujeme milióny ton po-

Nedajme sa aj my takto zničiť.
Skúsme si spomenúť na hodnoty, za ktoré sme sa v puberte
chceli aj biť. Skúsme povedať
partnerovi, že sa s ním chceme
milovať, lebo ho ľúbime a nie
si len tak narýchlo zasexovať,
aby z nás opadol stres. A nevyhadzujme chlieb. Odložiť na
horšie časy si ho síce nemôžeme, ale nemusíme sa správať
ani barbarsky.
A ešte niečo. Veľa ľudí nás
strašilo, že svet raz zanikne,
všetko skončí. Ja mám pocit, že
skončíme len my, ak sa nespamätáme aspoň 5 minút po polnoci. Svet si bez nás poradí.
Bude mu to možno trvať aj tisíc
rokov, no nakoniec sa z našich
katastrof Zem spamätá. No v
tom čase budú najvyspelejšou
formou života asi znova prvoky.
Marek Smolár

Príbeh jedného schizofrenika
V rodinnom prostredí bol chránený pred
vplyvom vonkajšieho sveta, bolo to prostredie, ktoré považoval za normálne. Keď mal
15 rokov, odišiel do vzdialenejšieho mesta
študovať priemyslovku. Ocitol sa
v prostredí internátu, v novom neznámom
prostredí, kde sa žilo zásadne inak ako
v domácom prostredí plnom lásky
a harmónie. Tento svet akoby bol otočený
svojimi hodnotami, svojim zmyslom i samotným prežívaním.
Považoval za normálne upozorniť spolubývajúcich, aby žili ako on, morálne, čestne,
V takejto rodine bol vychovaný od útleho bez hriechu slovom aj skutkami. Možno
dieťaťa, nevedel čo je faloš a pokrytectvo, sám nevedel, prečo to začal vytýkať svojim
nevedel čo je odsudzovanie a čo je hriech. spolubývajúcim, možno tým v nich zasial

... podľa mnohých schizofrenik, podľa
niektorých človek cítiaci viac, ako je
normálne - tak by sme mohli charakterizovať človeka menom Ján. Žil
v rodine, kde sa ctila kresťanská morálka. Jeho otec, aj starý otec, boli hlbokými veriacimi, ktorých odskúšala vo
svojej viere bývalá doba socializmu.
Zrejme preto považoval za základné
priority svojho života čestnosť, žitie
v pravde, nehrešenie ako slovom, tak aj
skutkom.
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nenávisť, zlobu, výsmech, odsúdenie. Spustila sa na neho lavína odsúdenia, v jeho mladej duši nastal obrovský rozpor, ktorý prepukol do hlbokých depresií. Malá záchrana
bola, že sa vracal domov, kde našiel trochu
pokoja a vyrovnania. No zasa sa musel vrátiť do prostredia šikanovania a psychického
útlaku. Tajil to pre rodičmi aj vychovávateľmi, možno aby im tým neubližoval, ...no
určite vedeli, že sa trápi. Zrejme sám život
spriadol tieto deje ako skúšku jeho viery.
V druhom ročníku priemyslovky to vyvrcholilo otvorenou psychózou, ktorá prerástla do diagnostického hodnotenia stavu zvaného schizofrénia.
...pokračovanie na strane 3

...pokračovanie zo strany 2

Ťažko niekto pochopí jeho vtedajší stav
prežívania bežných dejov v kolektíve chlapcov, ktorí boli vychovávaní v inom prostredí
ako on sám. Ochorel, no vďaka rodine nazbieral silu a školu dokončil, no pokračovanie druhého dejstva začalo na vojenskej
základnej službe, kde sa v kolektíve prejavil
ako iný, možno akoby „padnutý z inej planéty“, čo väčšina kolektívu znášala výsmechom, odsúdením, pohŕdaním. Veliteľ bol
alkoholik, ktorý len poslúžil zlu v kolektíve,
aby ho vrátili do radu „normálnych“. Bol to
obrovský tlak na jeho vnútro, na jeho hodnoty, vštepované predkami, ako aj jeho obrovskú tvrdohlavosť nepodľahnúť davu.
Znovu sa vracia k hlbokým depresiám, ktoré
ho vrhajú do stavu psychického aj fyzického
zrútenia. Spoločnosť ho po týchto skutočnostiach zaradila medzi chorých, ktorých
treba liečiť. Prijal svoj údel s pokorou, možno už ani nemal silu zvládnuť ďalšie skúšky...
Toto je stručný životopis človeka, ktorý
prežil obrovský vnútorný aj vonkajší pretlak. No výsledky tejto skúšky zanechali
obrovskú stopu v jeho pohľade na svet, že
sa stal človekom hlboko cítiacim
a nepochybne aj súcitným. Napísal nám do
časopisu Priestor pre život list, ktorý je
vlastne akousi analýzou jeho postojov, možno aj chápania mnohých súvislostí,

Príbeh jedného schizofrenika
o ktorých ani tí, čo sa nazývajú zdraví, ani
netušia. Z listu vyberáme: Som Váš síce
nepravidelný čitateľ, lebo Váš časopis je
jeden z mála obhajujúcich dobro. Články

v ňom sú citeľne od ľudí, ktorí síce urobili
nejakú vážnu chybu, no sú citliví a preto sa
trápia pre spravodlivosť. Najhoršie je, keď
ublíženie druhých netrápi a sú ľahostajní.
Jediná prvotná príčina – hriech v nás spô-

sobuje, že sme nedosiahli skutočný plnohodnotný život so všetkým, čím má byť. Od
detstva si preto verne uchovávam v duši
vieru pre pravdu, ktorá nás oslobodzuje od
zlého, ktoré nás odsudzuje a oddeľuje. Súhlasom s hriechom človek stráca svedomie
a nevie v ňom prirodzene rozlišovať dobré
od zlého. Za svojho života som okrem svojho otca a jedného verného slovenského
kňaza Jozefa Valku nepoznal ľudí, ktorí by
to žili, mysleli a uvažovali s dobrom celoživotne vážne. Väčšinou som poznal ľudí,
ktorí to robili napoly alebo pohŕdali
s poctivosťou. Následok je nepochybný rozdelená spoločnosť so všetkým, čo
k tomu patrí...
Veľa múdrych slov napísal v liste, kde ako
sám uviedol, trápi sa pre spravodlivosť. On,
ktorému bola stanovená diagnóza rozdvojenia osobnosti...
Možno sa mnohí z nás nezamýšľame
o našom rozdvojení, o našej schizofrénii
života. On sa vo svojom živote postavil za
pravdu, za čestnosť, za spravodlivosť, aj za
cenu odsúdenia, nenávisti, výsmechu. Koľkí
z nás urobili to isté, keď sme videli nespravodlivosť, pokrytectvo, odsudzovanie dobrého ? Koľkí z nás pokrytecky mlčali
a mnohú nespravodlivosť sme ignorovali,
len aby sme nemali problém?
Daniel Diškanec,

Proroctví
Rok 2009 - číslo 29 = Jobúv příběh - nakládá
břemeno - těžké období, ustojíme-li je, dostane
se nám několikanásobných daru 2 + 9 = 11, tj.
síla meče, který něco přetne 11: 1 + 1 = 2, vztahy, citlivost, vnitrní vývoj. Kdo se nebude chtít
vyvíjet, bude na něho vyvíjen velký tlak. Podle
Mayského kalendáře je to doba "Rozkvetu" kdo se očisťoval, začne sklízet. Kdo nezačal na
sobě pracovat, bude to pro něho mnohem progresivnější rok - velký očistec. Dokud nebudeme
žít duchovní zákony, tělo i psychika to přestane
stíhat. Lidem se začne otvírat prapodstata - jejich
přirozenost. Budou se dít věci, které jsou nekontrolovatelné. Bude to dúsledek vysokých světelných vibrací. Ztráta jistot. Bortění starého systému bude bolestivé. Pocit, že se nemáme čeho
chytit. Dúležité bude se včas přeorientovat,
ztratí-li se jistoty. Rok 2009 přeje duchovnímu
vývoji. Pújde to lehce a samo. Duchovní myšlenka se splní, - zadáme-li napr., nejde mi to a to
a potřebuji se v tom vyvíjet - přijde to k nám
nějakým zpúsobem. Třeba povýšit se nad hmotu,
nebrat jako základ bytí hmotu. Pozemské věci
nepújdou dobře. Vývoj vlastní duše - je třeba
poslouchat svou duši, jinak to bude mazec, pokud tam bude EGO a budeme-li ho poslouchat,
bude to bolet. Otevírá-li se duše, přitáhneme si k
sobe lidi, které jsou naše krevní skupina. Napr.
pro náš projekt se k nám dostanou ti, kteří jsou
pro něj nejvhodnější. Od roku 2009 se vibrace
budou oddělovat od matrixu - ta oddělenost se
bude dál prohlubovat a nebudeme-li žít duchovně, ale v EGU, bude to bolestné na psychoenergetické úrovni. Budu-li se chtít vracet do EGA,
do hmoty, budu se cítit strnule - pocit, ze se
nemohu hnout z místa, z toho bahna. Lži už
nebudou mít prostor. Přestane se hrát hra na
falešné postoje k lidem – vyjadřovat to, co cítím

a bez potrestání EGA. Změna myšlení. Úroveň
pocitová - hodně se bude čistit srdeční čakra
(bude značně nemocí prúdušek, plic). Myslet na
celek, nejen na sebe. "Já chci, dej mi." Ale "Já
mám, rád dám." Výměna lásky. Bude se čistit
druhá čakra. Hraní si na vztahy - kde láska není,
jít od toho. Je to třeba pro vývoj všech.
Příští rok bude nastartování - v roce 2010 už se
setkáme se svým partnerem duše - v každém
případe, ať chceme, či nechceme! Nebát se samoty - nikdo nebude sám - samota nebude existovat. Nebát se něco pustit, pustíme-li to, přijde
něco jiného. Nepustíme-li to, přijde ostrý meč a
přetne to stejně. Dát všemu volný prúběh. Staré
DNA se bude bortit - přijde "energetický
prújem" nechat to odeznít… Ztrácím-li veškeré
iluze, - stačí: "Já už jenom budu." Iluze se začnou bortit—přijde něco jednoduchého, nemusíme stále něco tlačit - jen být přirozeně aktivní.
Přelom roku 2009/2010 - obrovské obrátky - je
třeba proto v roce 2009 pouštět věci... Zachovat
klid - lidé budou choleričtí - z toho, jak se EGO
bude bortit a proto lidé budou hodně vybuchovat. Zústaneme-li v klidu - světlo zústane po
"třesku" s námi a vyčistí vše - zahladí se to, jakoby se nic nestalo. Musí to nejprve ven - třesk,
výbuchy (emoce). Pak se za pár dnu opět udobříme. Někdo to však snáší líp, někdo húře. Nastane sundávání masek, odkládání starých morálek.
Vše je možné - v roce 2009. Má-li někdo špatnou náladu - neodsuzovat ho, snažit se ho pochopit. Rok 2009 - na srdeční úrovni - bloky
pújdou ven - nemilují-li se partneři, pújdou od
sebe, i když EGO se to bude snažit to udržet,
EGO to neudrží - rozpadne se to, bude to mela.
Je to třeba ustát. Je dobré to jen pozorovat, nedělat z toho tragédii. Kdo lpí na hmotě a myslí jen
na sebe při podnikání, ten ušetřen nebude, bude
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to mela. Kdo je spravedlivý - v rovnováze - kdo
nešidí druhé, ani sebe, je to rovnováha, tam to
bude OK. Kdo bude mít dobrý úmysl a jednání bude ve Světle, bude mu požehnáno, bude v
hojnosti. PUST a dostaneš! Dúležité jsou strachy
- Světlo bude vytlačovat z nevědomí strachy,
takže budeme opět se vracet zpátky - bude to
trvat nějakou kratší dobu - jen to pozorovat - nic
s tím nedělat - pouštět to. Světlo začne prosvětlovat - prorážet miliardy let staré strachy - takže
až múžeme pociťovat ukrutné traumatické strachy - bude to hluboké uzdravování. Veškerých
strachú bude třeba se zbavit. Nedržet ty strachy,
pustit je! Pokud se nebudeme držet EGA a hmoty, deprese už nebudou. Jsme-li napojeni na své
vyšší JÁ, je to OK. V roce 2009 bude také radost! Metatron a Michael - jejich energie - otevře se srdce. Ve zdravotnictví se posune vývoj
až v roce 2010. Lidé pak už nesnesou alopatické
léky - nebudou jim zabírat. Vnitrní síla bude
obrovská - síla vlastní osobnosti - nenajdeme-li
ji, bude to těžké zústat sami sobe oporou - být
ve středu. Jsem sám sebou. Neporovnávat se s
nikým, ničím. 2010 = JSME - vztah sám k sobě najít v sobě a skloubit JIN + JANG - pravá a
levá hemisféra. Mozek - bude na "pochodu" - je
to jen přetransformování mozku - nebát se toho.
Tlaky na mozku - "paralýza mozková" - budeme
to cítit krátkou dobu - nepropadat proto panice.
Zvykat si na jiné vibrace. Krátké výpadky paměti -nebudeme si nic pamatovat. Některé funkce
se začnou obnovovat - funkce pudové zaniknou
postupně. Bude tam buď rozum nebo city. Napojit se na vyšší JÁ - přebudovat se už na tvořivou
myšlenku. Analýza, syntéza, dedukce - zanikne.
Tvořivá myšlenka bude jen. Koncem roku 2009
myšlení nabere nové dimenze na bázi pravé
hemisféry: záblesk - impuls.

Našli sme na webe

Lék nemusí vždy léčit, aneb co nám nabízí farmaceutický prů
průmysl

V minulom čísle PPŽ sme uviedli
prvú časť článku (viď úvodník tohoto článku: Dnes, kdy většina lidí
nespoléhá na svůj zdravý (selský)
rozum v situacích, kdy jde pro ně o to
snad nejcennější, o jejich zdraví, mají
farmaceutické firmy žně. Důvěřujeme možná až přespříliš předepsaným
„lékům“, namísto toho abychom
zabrousili do své minulosti, čím nás
například léčívaly naše babičky či
prababičky. A tak farmaceutický
průmysl může vydělávat stále více a
více, dokud nepochopíme, oč tu vlastně jde. Více naleznete v následujícím
článku.
Článek obsahuje výňatky z oficiální
žaloby, již podal 14. června 2003 u
Mezinárodního soudního dvora v
Haagu MUDr. Mathias Rath a
ostatní. Obsáhlé podání obviňuje
světové farmaceutické korporace a
vedoucí světové politiky ze zločinného spolčení, genocidy, zločinů proti
lidskosti a válečných zločinů. Úplný
text v angličtině je k dispozici na
internetu – http://www.laleva.cc/
The_Hague/hague_complaint.pdf. či
zkrácená verze v češtině na
www.ohz.cz . Dále následují pouze
odstavce týkající se farmaceutického „obchodu s nemocemi“.),

… vzhľadom na záujem čitateľov o
tento článok , v ďalšom texte nájdete voľné pokračovanie z predchádzajúceho čísla PPŽ:

1.2. Doklady o kriminálních
obchodních praktikách obviněných
1.2.1 Úmyslná expanze chorob a
vyvolávání nových onemocnění
u pacientů za účelem rozšíření
trhu s farmaceutickými drogami
Pro rozšíření odbytu jsou obviněnými vyráběny a po zralé úvaze i přes známé škodlivé vedlejší
účinky prodávány níže uvedené
skupiny léků. Tímto zločinným
jednáním obvinění pod záminkou boje proti stávajícím vědomě vyvolávají nová onemocnění. Okolnost, že nové nemoci
vyvolané vedlejšími účinky
těchto drog se projeví až po
mnoha letech je využívána jako
dodatečné krytí této záludné
praxe.
Drogy snižující hladinu cholesterolu, obzvlášť statiny a
fibráty, jsou ve velkém prodávány pod záminkou prevence kardiovaskulárních chorob. Je známo, že tyto léky, v dávkách běžně podávaných miliónům pacientů na celém světě, indukují
rakovinu.
Chemoterapeutické drogy k
údajné léčbě rakoviny. Ve skutečnosti vyvolávají sérii těžkých
vedlejších účinků, z nichž nejobvyklejším je spuštění nové rakoviny. Komplexní zločinné marketingové schéma spojené s chemoterapií může fungovat jen
proto, že obvinění označili rakovinu za rozsudek smrti – a dokonce už i pár měsíců přežívání
pacienta na chemoterapii je ob-

Obvinění při uskutečňování
svých zločinů vědomě rozšiřují
poptávku po svých současných
farmaceutických drogách vymýšlením nových zdravotních
stavů a podmínek, při nichž doporučují použití léků, které předtím byly určeny k léčbě jiné
nemoci. Jako hlavní důkaz uvádíme dva následující význačné
příklady:
Tabletky proti bolení hlavy
údajně bránící onemocněním
srdce. Aspirin, původně vyvinutý jako prášek proti bolení hlavy
a úlevě při bolestech obecně, je
nyní obviněnými masově prodáván a doporučován k dlouhodobému užívání dokonce i zdravým jedincům pod záminkou
prevence a ošetření onemocnění
srdce a dalších těžkých zdravotních stavů.
Antibiotika údajně potírající
koronární onemocnění srdce. Za
účelem rozšířit globální prodej
svých antibiotik obvinění vytvořili a celosvětově rozšířili takzvanou „bakteriální teorii“ infarktu. Bez jakéhokoliv klinického důkazu naznačujícího, že
chlamydia či jiné bakterie skutečně způsobuje aterosklerózu a
infarkty, obvinění zločinně propagují všeobecné užívání antibiotik i zdravými jedinci pod falešnou záminkou prevence infarktu.
Toto je jen několik příkladů
praktik sloužících obviněným k
soustavnému rozšiřování prodeje jejich léků a vyvolání dalších
onemocnění. Toto marketingové
schéma není výjimkou, ale pravidlem. Seznam zločinů spáchaných v této souvislosti bude
novelizován a doplněn během
dalšího vyšetřování.
1.4. Zločiny spojené se systematickou infiltrací různých částí
společnosti za účelem snadnějšího provádění shora uvedených a dalších zločinů
Obvinění systematicky a promyšleně infiltrovali medicínu a
zdravotnictví většiny zemí světa
za účelem vytvoření finančních
a jiných závislostí, aby mohli
vést svůj „obchod s chorobami“
a dopouštět se dalších zločinů.
Lékařský výzkum neprobíhá
primárně proto, aby byly objeveny nejefektivnější, nejbezpečnější a zdraví nejprospěšnější léčebné postupy proti nějaké chorobě. Je prováděn s cílem rozpoznat choroby s největším potenciálním trhem, na němž výrobci
léků mohou vytvořit co nejvyšší
zisky. V uplynulých desetiletích
obvinění v rámci své strategie z
programů výuky na lékařských
fakultách systematicky vyloučili
poznatky o efektivních, avšak
nepatentovatelných přirozených
terapiích. Byly záměrně vytvo-

viněnými prodáváno jako senzační úspěch.
Aspirin je hromadně prodáván
pod falešnou záminkou prevence
proti infarktům a mrtvicím, přičemž je známo, že dlouhodobé
užívání tohoto léku je příčinou
destrukce kolagenů, a proto postupně zvyšuje riziko infarktů a
mrtvičných záchvatů, včetně
jiných onemocnění, jako žaludečních vředů a krvácení do
žaludku.
Protizánětlivé léky jsou užívány proti bolestem a zánětům,
například při artritidě. Avšak
mnohé z těchto léků ničí pojivovou tkáň, například v kloubech.
Tyto léky při dlouhodobém užívání zdravotní problémy spíše
zhorší, než aby je léčily.
Calcium antagonists jsou hromadně prodávány pod falešnou
záminkou léčení vysokého krevního tlaku a prevence infarktů,
přičemž dlouhodobé užívání
těchto léků je naopak známou
příčinou růstu počtu infarktů,
mrtvic a dalších onemocnění.
Estrogen a další hormonální
léky jsou masově prodávány
pod falešnou záminkou prevence
řídnutí kostí (osteroporézy) a
předcházení srdečním vadám, i
když je známo, že dlouhodobé
užívání těchto přípravků u více
než 30% žen, které je berou,
vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými těmito léky jsou na hormonech závislé rakoviny, jako například
rakovina prsu a dělohy.
Trankvilizátory a antidepresiva. Další mechanismus, jímž
obvinění systematicky rozvíjejí
své trhy, je úmyslné vyvolávání
návyku za účelem zvýšení prodeje léků. Je známo, že mnoho
uklidňujících prostředků a antidepresiv, včetně rozšířeného
diazepamu („Valium“) vyvolává
návyk a závislost. Za účelem
další expanze globálního prodeje
těchto drog je obvinění dokonce
propagují na celostránkových
reklamách v běžně dostupných,
neodborných časopisech.
Ostatní farmaceutické drogy.
Poté, co se patentovatelnost stala
nutným předpokladem farmaceutického investičního obchodu, obsahují typické farmaceutické drogy syntetické molekuly,
toxické pro lidské tělo. Pro
téměř všechny léky platí stejný
podvodný obchodní princip –
vyvolají krátkodobé zmírnění
příznaků, zatímco současně působí škody, čímž pozvolna vytvářejí nové nemoci jako budoucí základ trhu pro další nové
léky.
1.3. Nové choroby uváděné na
trh rozšiřováním patentovaných
léků
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řeny generace lékařů s malými
nebo vůbec žádnými znalostmi
životně důležitých zdravotních
výhod těchto přirozených terapií. Terapeutické vzdělávání na
lékařských fakultách zároveň
přešlo do rukou nedávno vytvořených oddělení farmakologie.
V důsledku této desetiletí probíhající praxe absolventi opouštějí
lékařské fakulty jako dobře vycvičení prodavači farmaceutického „obchodu s chorobami“.
Za účelem zamaskování této
strategie jsou patentované drogy
zpodobňovány jako „vědecká“ a
dokonce „etická léčiva“, zatím
co nepatentovatelné přirozené
terapie
diskreditují
jako
„nevědecké“.
Obvinění podobným způsobem,
vytvářením finančních a dalších
závislostí, celosvětově systematicky a promyšleně infiltrovali
hromadné sdělovací prostředky,
jejichž pomocí šíří klamné a
falešné informace, za nimiž mohou skrýt své zločinecké praktiky, propagovat „obchod s chorobami“ a dopouštět se tak nových
zločinů. Obvinění úmyslně a
systematicky zneužívají legislativních a politických systémů
většiny států k prosazování zákonů a nařízení a prosazování
dalších opatření s úmyslem dále
rozšířit prodej neúčinných, nebezpečných, ale velmi lukrativních farmaceutických drog. Obvinění zneužili svého politického vlivu k vynucení právních
předpisů, které jim dovolují přivlastnit si trilióny dolarů pod
zástěrkou „zdravotního pojištění“ a jiných veřejných i soukromých zdravotních fondů. V rámci takto podporovaného podvodného „obchodu s chorobami“
vybírají peníze tak, že po jednotlivcích, společnostech a vládách
po celém světě vyžadují platby
za své neúčinné a zhoubné terapie. Takto obvinění zajistili
enormní zisky farmaceutickému
průmyslu a působí zbytečné
utrpení a předčasnou smrt stovkám miliónů lidí. Obvinění za
účelem páchání svých zločinů
proti lidskosti promyšleně a systematicky infiltrovali a zneužili
Evropský parlament a další regionální a mezinárodní orgány,
včetně institucí Spojených národů, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro
potraviny a zemědělství (FAO) a
dalších národních a mezinárodních politických sborů.
1.5. Zločiny spojené se systematickým blokováním účinných
nepatentovatelných zdravotních
postupů a opatření
Obvinění se za účelem ochrany
svých podvodných investičních
obchodů s chorobami

... Pokračovanie zo strany 4

pokoušeli o celosvětové vyloučení dosažitelnosti nepatentovatelných přirozených terapií. K
dosažení tohoto cíle použili několika strategických opatření:
1. Zadržování životně důležitých
informací o nepatentovatelných
přirozených terapiích. Obvinění
před milióny lidí vědomě a systematicky utajili a blokují pro
zdraví zásadní informaci, že
lidské tělo neumí produkovat
vlastní vitamin C (kyselinu Laskorbovou). Kvůli této neznalosti téměř všichni lidé trpí nedostatkem vitamínu C a mají
sklon ke kardiovaskulárním a
dalším onemocněním. Obvinění

miliónům lidí neposkytli a systematicky a cílevědomě blokují
elementární zdravotní informaci,
že lidské tělo nevytváří přirozenou aminokyselinu – lysin. Na
základě této neznalosti téměř
všichni lidé trpí nedostatkem
lysinu a jsou náchylní na rakovinu a další nemoci. Obvinění tedy
tímto postupem záměrně působí
další zbytečné utrpení a předčasnou smrt stovek milionů lidí.
2. Veřejné zlehčování významu
nepatentovatelných přirozených
terapií. Obvinění svévolně a
systematicky klamou veřejnost
šířením falešných, matoucích a
smyšlených zpráv zlehčujících
nepatentovatelné zdravotní tera-

pie s cílem zaštítit a rozšířit svůj
„obchod s chorobami“ závislý na
patentovaných drogách a dopouštět se dalších zločinů. Tímto
obvinění úmyslně působí další
zbytečné utrpení a předčasnou
smrt stovek milionů lidí.
3. Šíření zdravotních informací
souvisejících s nepatentovatelnými přirozenými terapiemi je stavěno mimo zákon. Obvinění se
vědomě pokoušejí zneužít svého
politického vlivu při pokusech o
dosazení zákonů s působností na
národních, jakož i mezinárodní
úrovni, které by v podstatě postavily mimo zákon šíření informací o preventivních a léčebných postupech v souvislosti s

nepatentovatelnými přirozenými
terapiemi. Tato legislativní iniciativa usiluje o dosazení libovolně nízké „horní hranice“ financování těchto přirozených a bezpečných terapií, což je další krok
ve snaze zabránit jejich využívání jako přirozených léčebných
prostředků. Pokusy o zneužití
„Codex Alimentarius Commission“ Spojených národů se obvinění dokonce pokusili vnutit
podobné zákony všem členským
zemím OSN – to znamená dosáhnout jejich celosvětové platnosti.
Marcela Haubertová
Společnost pro Posilovaní
SPRAVEDLNOSTI A PRAVDY

O láske sebeckej a nesebeckej
(Nič nového, mnohým je to známe, no nezaškodí zopakovať...)

Dve lásky - dve cesty - dva typy ľudí dva typy spoločnosti
Za základ duchovného pokroku človeka
pokladám schopnosť rozlišovať medzi láskou sebeckou a nesebeckou. Univerzálny
zákon pochopený vlastnou skúsenosťou. To
pochopenie ma stálo mnoho trápenia a zápasov s vlastným egom. Ale sladkou odmenou bolo víťazstvo poznania... Hovorím
hlavne o láske partnerskej, ale jej jas prežaruje do všetkých vzťahov, do celej spoločnosti ľudskej i vesmírnej...
Bežná láska je vlastnícka. Ja som kráľ sveta, niečo sa mi zapáčilo a chcem to mať. Je
to normálne, rozšírené a sebecké. Sebeckosť je prirodzená, pretože máme hlad
(pocit nedostatku). Nevieme, čo nám vlastne chýba, ale stále niečo chceme a to je
sebecké.
Cesta muža
Keď muža priťahuje žena, chce vlastniť jej
čas. Chce ju mať pri sebe, chce sa kochať
jej krásou, jej hlasom. No zároveň sa tu
otvárajú aj iné dvere. Aby dosiahol, čo
chce, je ochotný všeličo podstúpiť, zaplatiť
a obetovať. A tu prichádza na rad...

porí muža aj v jeho egoizme, tým si však
sama postaví bariéru, aby získala od neho
esenciu čistej lásky. Tak stráca omnoho
viac, než si myslí a nakoniec možno stratí aj
samotného muža, ktorého čisté srdce stratila už skôr.

Úloha pravej ženy
Nefalšovaná žena nedovolí mužovi všetko.
Filtruje jeho požiadavky, je úprimná a dovolí mu robiť len to, čo ju naozaj poteší.
Nezostáva však pri tom, sleduje motiváciu
muža a ocení len to, čo on robí z nezištnej
túžby potešiť ju. Jeho egoistické chúťky
odmieta. Takto pravá žena, ktorá možno aj
sama je sebecká, ale je aspoň úprimná a
vedomá si svojej ceny, takto ona premieňa
lásku muža zo sebeckej na nesebeckú.

Premena ženy
Dobre, ale ako sa potom žena zbaví svojho
prirodzeného vrodeného sebectva, aby láska
bola obojstranne čistá? Neviem. Je žena od
prirodzenosti menej sebecká a viac obetavá,
než muž? Nemyslím si to. Skôr by som
povedal, že ženu premieňa nesebecká láska
muža. Muž je Slnko, žena je Luna. Slnko
zažne svoje svetlo nesebeckej lásky a Luna
vracia a odráža to, čo od Slnka prijala. Ak v
mužovi vypestovala/objavila nesebeckú
lásku, ani ju tento jas nenechá sebeckou...

Pravý muž
prijíma výzvu ženy a podstúpi ten boj so
sebou samým, lebo tuší sladkú odmenu a
tiež si rád potvrdí svoju mužnosť a schopnosť víťaziť.
Nepravá žena
Tá má strach, že keby mužovi nevyhovela,
stratil by o ňu záujem. Nie si je vedomá
svojej ceny a dáva sa pod cenu. Preto pod-

Nepravý muž
sa zľakne nárokov ženy a cúvne pri prvej
prekážke, čím dáva najavo svoju zbabelosť
a nedostatok mužnosti.
Čistá láska
znamená mať radosť z toho, keď môžem
druhého človeka urobiť šťasným. Znamená
nie chcieť, nie brať, ale tešiť sa z účinného
dávania. Neúčinného dávania sa treba vyvarovať, teda takého, ktoré nespôsobuje šťastie a vďačnosť. Ak je čistá láska obojstranná, je tu vyvážené prijímanie a dávanie a s
ním dokonalé šťastie v dokonalom vzťahu...
Kto prekonal prvotnú stenu a ocitol sa za
vodou, ten už vie, že len a len táto dávajúca
láska je prazákladom života, zdrojom energie a šťastia človeka. Kto stojí a otáľa pred
stenou, ten tomu neuverí, pokiaľ sám nezakúsi...

Spoločnosť okolo nás
Ako poznáme, či žijeme v spoločnosti pravých alebo nepravých mužov a žien? Napríklad reklama. Reklama je spôsob, ako pôsobiť na egoistické chúťky ľudí a ich vlastným egoizmom ich zotročiť nakupovaním
vecí. Nesebecký človek hľadá, čím by iným
ľuďom pomohol. Preto na neho reklama
5

nemá žiadny vplyv, iba ak antivplyv. Teda
podľa množstva reklám môžeme usudzovať
na ich účinnosť a podľa účinnosti reklám
môžeme usudzovať na pomer lásky sebeckej a nesebeckej v našom svete.
Alebo podnikanie (biznis). Je to dávanie
tovarov alebo služieb, nie však nesebecké,
ale za účelom zisku konané. Nesebecký
človek koná preto, že je to potrebné, nie
preto, žeby chcel mať egoistické výhody.
Takže aj podľa rozmachu podnikania môžme posúdiť, či v našich rodinách kvitne
láska sebecká alebo nesebecká. Česť tým
podnikateľom, ktorí to robia z túžby pomôcť ľuďom a obohatiť spoločnosť...
Voľná láska
Sú aj takí mudrlanti, ktorí si pod pojmom
nesebecká a nevlastnícka láska predstavujú
voľné striedanie partnerov. Ja však nechápem, prečo by mal človek opúšťať partnera,
s ktorým už pozažíval tak krásne veci, vrátane sebapremeny a všetkých zápasov o
čistú lásku. Opustiť partnera a nájsť si nového, to znamená priznať si zlyhanie, neschopnosť objaviť zdroj vody života v sebe.
Je to ako začať stavať dom, nedokončiť ho
a potom začať stavať druhý. Aká je šanca,
že taký človek vôbec nejaký dom postaví?
Duchovná cesta
Je mnoho ľudí, ktorí čítajú duchovnú literatúru, zaujímajú sa o duchovno, ale nepochopili rozdiel medzi sebeckým prístupom
k životu a nesebeckým. Títo môžu meditovať, viesť kurzy, dokonca mať svojich žiakov, no nepokročia na duchovnej ceste ani
o milimeter, pokiaľ nepochopia základný
zákon života: "Dávajte a bude vám dané.
Akou mierou meriate, takou vám bude namerané". Toto však nie je zákon obchodu,
ako to obchodníci s duchovnom chápu. To
je zákon nesebeckej lásky, ktorú treba objaviť za oponou času a poznať jej nevyčerpateľnú energiu. Kto ju objavil, ten nelipne na
braní, nelipne na vlastnení, ani nelipne na
maličkostiach života...
Milan Rusko

Ľudia v nás
Prinášame rozhovor so Silviou Rayd o jej
zaujímavom ľúbostnom príbehu s pandžábskym Sikhom z Indie
V prekrásnej, novootvorenej kaviarničke
Ruža v Bratislave, mi hneď pri prvej náhodnej návšteve, padla do oka príjemná atmosféra, zaujímavá "ružová" výzdoba (v pozadí textu - Ruža na stene Ruže) a najmä mimoriadne príjemná a veselá dievčina, ktorá
nás ochotne obsluhovala. Ako tak plynul
pohodový večer, povedala som si, že tu určite nie som posledný krát. Priamo počas
silvestrovskej noci som do Ruže
opäť zavítala. Bol mrazivý silvester a mňa
opäť očarila hrejivá atmosféra aj vďaka srdečnej a ochotnej čašníčke, s ktorou
som sa postupne, ako to už medzi nami komunikatívnymi dámami býva, aj predstavili a zoznámili. A tak som spoznala Silviu Rayd aj s jej zaujímavým ľúbostným
príbehom s mužom narodeným tisícky kilometrov ďaleko.
Silvia ma zaujala aj tým, že vyzerá veľmi
mlado a okrem angličtiny, hovorí aj po
pandžábsky, rozumie jazyk hindu, vydala sa
za Sikha a takmer rok žila v Pandžábe, v
Indii. Silvia Rayd je už vydatá mladá žena
so zaujímavým príbehom lásky, o ktorom
nám pre Priestor pre život sľúbila porozprávať. A tak do tretice, priamo na
moje narodeniny sme opäť sedeli v kaviarni
Ruža, tento krát aj s fotografkou Zuzkou
Minarovičovou (autorkou fotografií) a rozprávali sa otvorene, ako to my dámy dokážeme, o príbehu lásky medzi Slovenkou Silviou a mužom pôvodom z ďalekého Pandžábu v Indii, Sannym Raydom.

Silvia je milé a krásne žieňa

Silvia už na prvý pohľad zaujme subtílnou
krásou a vnútorným vyžarovaním a vyzerá
tak mlado, že by ste neverili, že je to už vydatá dáma a že si za muža svojho života
vybrala exotického Sikha až z ďalekého
Pandžábu. Aj rozhovor s ňou plynul
tak príjemne ako sa len dá. Silvia sa so
Sannym zoznámila celkom náhodou, ešte
ako veselá stredoškoláčka z Bratislavy,
keď vypomáhala pri strážení detí pre svojho
známeho v Rakúsku. Keď ju jedného dňa
pred rokom a pol odvážal známy na stanicu, unavená a zničená od stráženia malých
detí, si ani poriadne nevšimla jeho priateľa.
Aké bolo jej prekvapenie, keď sa o krátku
dobu jej známy spýtal, či môže dať jej telefónne číslo svojmu priateľovi, lebo sa mu
vraj Silvia veľmi páči. Spomenula si síce, že

Silvia a Sanny
na stanici videla nejakého počerného kámoša, netušila ale ako veľmi tohto muža očarila. Keďže súhlasila s výmenou telefonických
kontaktov, začala sa veľmi vtipná a zaujímavá etapa ich vzťahu, keď Silviu, ešte do
stredoškolských lavíc, volal jej budúci manžel Sanny, a to rovno počas vyučovania a
tak rekord jeho zmeškaných hovorov dosiahol nevídaný počet a to 54 krát počas jedného dňa. Vtedy sa už Silvia odhodlala odísť z triedy a zavolať späť a tak si nakoniec úspešne dohodli prvé stretnutie.
(Páni, nevzdávajte sa teda ani po treťom ba ani
po piatom raze, keď vám žena vášho srdca odoláva, nikdy neviete, či to správne číslo telefonátov, či ruží, nie je vyššie ako 50:)

Nakoniec sa na druhý pokus rande v bratislavskom Poluse vydarilo a Sanny prišiel,
elegantný a očarujúci. Možno práve preto
ho Silvia najprv vôbec nespoznala a nevedela nájsť.Nakoniec si pomohli mobilmi a
tak prešlo viac hodín ich spoločného rozhovoru a potom ďalšie a ďalšie stretnutia a
Silvii utkvelo v pamäti ako Sanny príjemne
komunikuje, očaril ju jeho úctivý a pozorný
prístup k žene, tak odlišný od všetkého, načo bola na Slovensku naučená. Dodnes je
pre Silviu najkrajším momentom situácia,
keď videla aký je Sanny veľkorysý k priateľom, známym, ba aj k úplne neznámej žene
na ulici, ktorá plačúc potrebovala pomoc a
on jej naozaj veľkoryso pomohol. V tom
čase už Silvia chápala, že stretla muža,
ktorý v sebe skĺbil to, čo ona považuje za
atraktívne na mužovi, teda mimoriadnu
pozornosť a úctu k žene, láskavé srdce k
priateľom a vôbec k blížnym a to všetko v
kombinácii s exotickým zjavom Inda, ktorého láskyplne volá "moja čokoládka."
Sanny pochádza z Indického štátu Pandžáb,
na pomedzí Pakistanu a Indie. Z domoviny
odišiel najmä preto, aby spoznal svet. Doma mu zomrel jediný súrodenec, brat policajt a otec mu pracuje až v ďalekých AE a
tak ho to tiež ťahalo skúsiť svoje sily za
hranice krajiny, kde je dodnes veľkým problémom vybaviť napríklad rodný list či spraviť iné administratívne úkony. Na Slovensku
žije Sanny už 7 rokov, naučil sa náš jazyk a
za ten čas si tu vybudoval zázemie. A tak po
počiatočných rozpakoch rodičov, sa zo Silvie a Sannyho stal skutočný manželský pár
a po svadbe odišli obaja pozrieť aj jeho
domovinu a predstaviť sa indickej rodine.
Osláviť aj s nimi ich spoločnú svadbu. Už
vystúpenie z lietadla Silvii ukázalo, čo znamená ľudnatá krajina. Na letisku to vyzeralo ako v najväčšej tlačenici v dopravnej
špičke a tak to bolo všade, kam v Indii prišli.
Silvia teda po svadbe (tá mala zaujímavý
dátum 24.12.2007), odišla do Indie a skoro
rok žila v manželovom rodnom Pandžábe a
spoznávala zvyky, rodinu, reč a osobitosti
ich života v kaste Tchan, čo sú obchodníci,
remeselníci a živnostníci. Žiaden z miestnych zvykov ju nijako výnimočne nešokoval,
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až na dohodnuté manželstvá. Úcta k starším
sa vyjadruje tak, že sa dotknete nôh staršej
osoby, napríklad rodičov či starých rodičov
a tým vyjadríte úctu k nim. Podobne začalo
aj Silviino predstavovanie po príchode do
domu manžela v Pandžábe. Všetko však
prebehlo priaznivo a Silvia dostala prívlastok changi, teda dobrá. Čo nás nesmierne
zaujalo pri ich svadobnom oznámení privezenom z Indie bol úplne iný materál a tvar
svadobného oznámenia. Silvia a Sanny mali
oznámenie na zamatovej látke zvinutej akoby vo zvitok starej písomnosti. Vraj aj na
ich pomery, to bolo originálne pozvanie na
svadbu. V Pandžábe nie sú len takéto oznámenia výnimočné ale aj svadby z lásky nie
sú vôbec časté. Ľudia sa tu berú z úcty k
rodičom a tak aj vzťahy ženy a muža, detí a
rodičov sú iné. Žena každý deň očakáva
nejaký darček od manžela, napríklad rúž a
jeho najväčšou povinnnosťou je manželku
materiálne zabezpečiť, bez ohľadu na to, že
mladé ženy v Pandžábe často samé pracujú. Preto sa miestne Silviine priateľky čudovali, aký je medzi nimi so Sannym
iný vzťah. Ženy svoje nerealizované city
lásky obvykle obrátia na deti a tie sú milované oveľa viac ako je bežné u nás.
Z jej úst ste nepočuli o žiadnych predsudkoch. Silvia pochádza z pomerne tolerantnej umeleckej rodiny, hoci dnes sa
jej rodičia už umením neživia. Sama Silvia
istý čas študovala na Strednej umelecko
priemyselnej škole a tak iné, citlivé cítenie bolo vidno aj z jej nezaujatého vzťahu k
Indom, k inej kultúre, s ktorou nemá zatiaľ
žiaden problém, rovnako ako aj jej vzťahu
voči iným etnikám. Naopak Silvia ocenila
niektoré odlišné zvyky a páčila sa jej úcta,
aká sa v Indii prejavuje voči starším. Ďalším takým zvykom, ktorý sa jej v
Indii veľmi páčil bolo každodenné ranné
upratovanie, zametanie celého domu, ktoré
slúžilo ako očistný rituál. V prašnom a horúcom prostredí je obzvlášť príjemné, keď
sa dom uprace každý jeden deň.
Škoda, že momentálne sa manželia stretávajú s problémom indickej byrokracie, ktorá je spolu s korupciou, podľa Silvie, v Indii
mimoriadne veľká. Manželka má byť po
svadbe zapísaná v dokladoch manžela, pretože Indov je naozaj veľmi veľa a veľmi
často aj s rovnakým menom a tak sa odlišujú podľa ďalších údajov, napríklad mien
rodinných príslušníkov. Sanny teda momentálne doma vybavuje nové cestovné doklady
a Silvia sa na Slovensko zatiaľ vrátila sama, pracuje a čaká na manžela. Sme veľmi
radi, že nám umožnila nazrieť do svojho
osobného príbehu a priniesť ho aj Vám,
našim čitateľom.
Silvii a Sannymu prajem za nás všetkých
veľa spoločného šťastia.
12.januára 2009, Adriana Bagová

Kritika slovenských spisovateľov
Vážená Asociácia organizácií spisovateľov
Slovenska, vydávajúca časopis Romboid.
Popudom k napísaniu tohto listu bolo nahliadnutie do jedného z čísel Vášho časopisu (číslo 2. rok 2005), v ktorom na mňa veľmi negatívne zapôsobil „literárny útvar“
pána Hvoreckého s názvom „Svedkovia
Svetla“.
Je faktom, že ak sa chceme dopracovať
k riešeniu nejakého závažného problému, je
niekedy nevyhnutné ponoriť sa až na dno,
i do špiny, ak nám to pomôže k pochopeniu
príčin daného stavu a následne, k nájdeniu
východiska a cesty k zlepšeniu.
Od pána Hvoreckého, ako od renomovaného autora som teda vzhľadom k načrtnutej
problematike očakával niečo podobného,
nejaké riešenie, či aspoň zaujatie konštruktívneho postoja. Bolo však mojim veľkým
prekvapením, keď sa v závere nič podobného nenachádzalo a celé jeho „dielo“ napokon vyznelo ako samoúčelné, nezmyselné
hrabanie sa v špine najnižšieho druhu, vytvorené nie pre hľadanie nutnosti riešenia,
ale iba pre potešenie zo špiny samotnej.
„Literárne útvary“ takéhoto typu, i keď by
snáď boli neviem ako dokonalé z hľadiska
formy, jednoducho nemajú čo hľadať na
stránkach časopisu financovaného Ministerstvom kultúry.
Pri podobných, úplne zvrátených prejavoch „umenia“ každého druhu, nech už literárneho, dramatického, výtvarného alebo
iného, vo mne vyvstane otázka: Ako sa asi
títo takzvaní „tvorcovia“ musia cítiť, keď
s ich “dielami” prichádzajú do styku ľudia
im najbližší – rodičia, starí rodičia, súrodenci, prípadne vlastné deti? Som presvedčený,
že mnohým z nich pri podobnej konfrontácii
predsa len vystúpi červeň na tvári!
Stud, ktorý v tej chvíli pociťujú je v skutočnosti tichým hlasom ich svedomia. Je to
akási prirodzená ochrana, odkazujúca každého človeka do určitých medzí, zabraňujúcich mu skĺznutie do nemravných výstredností.
Žiaľ, čisto rozumovými dôvodmi, či už
v mene „novátorských a progresívnych metód v umení“, alebo v mene vlastnej
„osobitosti a originality prejavu“ zapierajú
súčasní autori svoje živé cítenie a pre
„svetskú slávu“ prekračujú hranice prirodzeného a zdravého. Hranice, ktorých prekročenie musí nevyhnutne prinášať morálnu ujmu, rozvrat pomerov v spoločnosti
a nakoniec, v nepodplatiteľnom súkolesí
železnej spravodlivosti, zodpovedajúci spätný účinok i samotnému pôvodcovi.
Lebo či už sme si toho vedomí, alebo nie,
predsa len raz príde chvíľa, kedy budeme
braní na zodpovednosť za každé naše jednotlivé slovo, za každý čin, ba dokonca za
každú myšlienku!
V tejto súvislosti si je treba položiť zásadnú otázku: Vedia vôbec súčasní slovenskí
spisovatelia, čo je skutočným poslaním

umenia a aký by mal byť jeho prínos spoločnosti? Tušia aspoň trochu, k čomu má
smerovať ich práca a aký má vlastne zmysel? Pri čítaní väčšiny ich diel, či už prózy
alebo poézie, sa vnímavému čitateľovi neodbytne natíska jediná odpoveď – nie!
Tak napríklad v období pôsobenia štúrovcov, to znamená zhruba pred dvesto rokmi,
malo ešte umenie svoju pravú tvár a plnilo
svoje skutočné poslanie: zušľachťovať, povznášať a pozdvihovať! Jednotlivcov a celý
národ!
Toto ukazovanie smeru k vyššiemu, vznešenejšiemu, harmonickejšiemu a dokonalejšiemu je teda jedným z najvýraznejších znakov pravých umeleckých snáh všetkých dôb
a skutočným poslaním umenia v spoločnosti,
Žiaľ, súčasné umenie sa spreneverilo svojmu vysokému poslaniu a práve naopak, stalo sa vlajkovou loďou špiny, nízkosti,
prázdnoty a povrchnosti. Namiesto toho,
aby umelci dneška zhodnotili svoj talent pozitívnym
spôsobom a svojou tvorbou
budovali, hľadali východiská a ukazovali cesty k
zlepšeniu a zušľachteniu
života,
iba
deštruujú
a ničia, osobne profitujúc
na ľudskej nízkosti, slabosti
a malosti.
Naozaj smutná je teda
pravda o tvorbe súčasných
slovenských, neraz i renomovaných autorov, ktorých
diela sú v ostrom protiklade
so snaženiami a ušľachti- lými cieľmi spomínaného, veľkého vzopätia slovenského
národa v tvorbe štúrovcov a samozrejme,
i v protiklade s poslaním umenia vôbec!
Vezmime si napríklad dnešné používanie
vulgarizmov, ako „moderného“ jazykového
prvku. Slová, pochádzajúce z periférie spoločenského života, slová nízke a človeka
nedôstojné sa zrazu stávajú úplne
„normálnymi“ a akceptovanými. Táto
„novota“ sa v snahe o „realistické
a plastické literárne stvárnenie každodenného života“ postupne vnáša, ako úplne
„prirodzený“ prvok do súčasnej literárnej
tvorby, či už do prózy, alebo do poézie.
Môžu ale veci evidentne zlé a nízke prinášať niečo dobré? Jednoduchý sedliacky rozum predsa jasne hovorí, že zlo môže prinášať iba zlo! Ak budeme siať burinu, nemôže
vyrásť nič iného, ako burina! Ako je vôbec
možné, že niečo tak jednoduchého nedokážu
pochopiť vzdelaní a rozhľadení literárny
tvorcovia? Veď spoločnosť, ktorá sa chce
pozitívne vyvíjať, musí predsa úplne logicky preferovať iba hodnoty tomu zodpovedajúce a len tie vo všetkých smeroch podporovať!
A nakoniec ešte pár slov ku kritikom.
Pôsobí naozaj veľmi zarážajúco, keď človek
číta hlboké a erudované recenzie, zaoberajú7

ce sa žiaľ, iba kvalitou formy, či umeleckého výrazu, kým o vlastnej opodstatnenosti
diela v zmysle možností jeho pozitívneho
spoločenského prínosu niet ani reči.
Iste, dokonalosť, objavnosť a novátorstvo
formálnej stránky musí byť nevyhnutnosťou, ale každá forma je predsa iba vyjadrením
idey.
A výška,
sila,
prínos
a spoločenský dosah tejto základnej idey –
vnútornej podstaty diela, sa už podobnej
tvrdej kritike nepodrobuje. Priam pokrytecky sa „preciedza komár a prežiera slon“.
Takýto prístup však nakoniec smeruje
k tomu, že i tá najväčšia nízkosť, špina
a človeka nedôstojná zvrhlosť môže byť
povýšená na „umenie“, ak sa zaodeje do
dostatočne a kvalitne prepracovanej formy.
Tým sa potom spochybňujú a relativizujú, a
to najmä v mladých ľuďoch, skutočné hodnoty, akými je ušľachtilosť, ľudskosť, mravnosť a podobne.
Pri takýchto argumentoch sa ľudia zvyčajne zvyknú brániť poukázaním
na zachovávanie slobody prejavu. Treba však ihneď podotknúť, že predovšetkým ľudia,
ktorí v skutočnosti pojem
„sloboda“ vôbec nepochopili.
Áno, máme mať slobodu, ale
iba v zmysle slobodného hľadania
možností,
ciest
a prostriedkov k všeobecnému
blahu a vzostupu celej spoločnosti! Kto uvažuje inak, kto
pod pojmom „sloboda“ chápe
voľnosť priechodu všetkým
nízkostiam je v skutočnosti
deštrukčným živlom!
Kto vnáša rozvrat a relativizáciu do duchovných hodnôt spoločnosti je jej škodcom!
A ako s takým s ním treba potom aj zaobchádzať!
Je preto naozaj na čase, aby literárni tvorcovia ukazovali nášmu národu cesty a ideály
hodné nasledovania! Pri svojej práci by mali
mať vždy v prvom rade na zreteli iba vysoké ľudské a morálne princípy! Písané slovo,
prostredníctvom ktorého majú možnosť
ovplyvňovať spoločnosť, má totiž obrovskú
silu, ktorá by mala byť vedome využitá k
povznášaniu národa. Tento národ je totiž
treba pozdvihovať a nie ešte viacej zašľapávať do bahna.
Slovenskému literárnemu umeniu, ale
aj celej našej spoločnosti treba preto popriať, aby čo najviac súčasných literárnych tvorcov pochopilo všetky tieto dôležité skutočnosti a aby ich zároveň dokázali i tvorivo zhodnotiť vo svojich dielach,
ktoré tým zákonite nadobudnú úplne inú,
omnoho vyššiu hodnotu, než tomu bolo
doposiaľ.
M. Š.
spolupracovník časopisu „Pre Slovensko“

Zima v kempe

Zo života kempu

... rezanie sečky

... stalo sa v Turci

... krava Jahoda a kobyla Bety

... rozvoz hnoja

Diárium 1761—
1761—1842 / Samuel Ivanka /

„Samuel Ivanka sa narodil roku 1761
v Dražkovciach, v manželstve ocovi Pavlovi
Ivanka a matke Zuzane. Rôzne udalosti
a zápisky Samuela Ivanku z dobovej gramatiky a latinčiny prepísal Ladislav Ďurdík
z Folkušovej. Je to vlastne kronika tej doby.“
(... pokračovanie z minulého čísla PPŽ)

Keď princ kúpil v Achu tri kone... bolo to
v roku 1818.
Jeden bol pekný, tučný, druhý chudší
a slepý a ten tretí nadmerne chudý a sotva
nohami prepletal. Otec František I. kráľ sa
opýtal syna, načo sú mu kone a princ Ferdinand odpovedal:
Prvý ten vykŕmený sú ministri, ten chudší
a slepý to je kráľovský dvor a ten najbiednejší to sú Rakúsky podaní. No to svätá
pravda bola, lebo ani za jedného Uhorského
kráľa nebol takto národ ožobračovaný
a olúpený nástrojmi a spôsobmi vymyslenými kráľom Františkom I.
Aj to je pravda, že mnohým pánom pomohol nadobudnúť veľké majetky, obzvlášť
tým, čo najviac zadlžení boli, lebo po prechode z mincí na bankovky poľahky vymieňali majetky a tak ľahko majetky splácali.
Keď zavádzali „Euro“ v Uhorsku, ľudia
veľmi nadávali
Dobrým príkladom som bol aj ja sám, keď
som bol dlžný p. Jušt Gabrielovi 700 zlatých
v striebre, avšak po mene som mu vrátil iba
"Aby sme uzreli univerzálneho a prenikajúceho ducha pravdy, musíme byť schopní milovať aj najbiednejšieho tvora tak, ako seba
samého. A ten, kto sa o to snaží, nemôže si
dovoliť odvracať sa od akejkoľvek oblasti
života"
(Gándhí)

437 zlatých a 30 grajciarov.
Kráľovský patent na soľ sa udomácnil aj
v Sučanoch, v soľnom sklade a za dva týždne tam predali soľ za 32.000 zlatých šajnových a tak ročný príjem zo soli podľa soľného pána Uhorskej krajiny bol 50 miliónov.
V tomto roku zomrel kráľovský minister
Vallis ktorý bol vynálezca šajničiek /banko
cedulí, či papierových peňazí/on ich zaviedol do obehu a práve za to ho ľudia veľmi
preklínali.
Keď kňažná z Poľska po horách slovenských sa skrývala, písal sa rok 1809
Bola prídená s Poľského kráľovstva ako 23
ročná, ako dcéra poľského kniežaťa Radživilského. Túto mladú kňažnú jej macocha,
teda kniežaťova manželka po jeho smrti
veľmi trápila, zatvárajúc ju do pivnice
a k jedeniu nič, len veľký nôž a kvasenú
kapustu mala. Keď sa pomocou noža vyslobodila, utiekla do najbližšieho kláštora
k mníškam. Avšak mníšky jej trápeniam
neverili a vrátili ju do jej domu spať. A tak
sa dostala do tej istej pivnice a ešte viac
bola trápená svojou macochou. Trápila ju
takým spôsobom, že španielsky vosk jej na
telo kvapkala, z čoho mala veľké rany.
S toho veľkého lopotenia sa jej s pomocou
hofmajstra oslobodiť podarilo, no nedôverujúc ľuďom odišla len s tým veľkým nožom
do nehostinných lesov kde zotrvala celých

šesť rokov. Z Poľska prešla do Bardejova až
ku Košiciam, potom išla na západ až do
Starých hôr, odtiaľ na sever ku vrchu zvanom Choč v Oravskej stolici a obývala tam
neveľkú jaskyňu. Jej poživňou boli plody
s kríčkov, tŕpky, trnky, lohyne, oriešky,
jablká, slivky aj šušky a na jar mladé výhonky a púčky stromov. Avšak najhlavnejšou potravou jej boli v lete borievky
a najmä tráva, ktorú vedno so zverinou spod
snehu vyhrabávala. Našli ju drevorubači, čo
drevo do Váhu na plte spúšťali. Keď ju so
sebou zobrali, na plti ju splavili a odtiaľ
došikovali na stoličný úrad do Martina.
Slúžny Milko ju zobral do Dražkoviec a tam
jej najlepšie jedlá dávali.
Túto mladú kňažnú som aj ja vtedy videl.
Jazykom hovorila Poľským, ale veľmi zle.
Uhorský a Nemecký jazyk úplne zabudla,
postavy bola drobnej ale pružnej.
Za tých dlhých šesť rokov sa jej nešťastie
vyhýbalo, iba raz ju chytili zbojníci a chceli
ju zabiť, aby ich vraj neprezradila. Ale ona
ich plačom na kolenách uhovorila, aby ju
nezamordovali, lebo že ona sa ľudí stráni
a len v hore býva a tak ju nechali žiť.
Druhý krát na veľkej lúke, kde sa nebolo
možné skryť, išli oproti nej traja vlci, avšak
pred sebou hnali ovcu a jej si ani nevšimli.
Milkovej manželke a slúžnemu sľúbila peniaze po tisíc zlatých až do svojej smrti,
keď svoj majetok nadobudne.
...pokračovanie v ďalšom čísle
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