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Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii
je časopis zdarma, ale budeme radi, keď jeho vydávanie podporíte sumou 0,33 € . Tým umoţníte nielen vydanie ďalšieho čísla, ale podporíte aj budovanie
verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi.
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Kampaň na zastavanie chudoby
Doba krízy kapitalizmu, ako aj jeho morálnych hodnôt, vytvára nových a nových
ľudí, ţijúcich na hranici biedy
a sociálneho vylúčenia. Ľudia čoraz viac
prepadajú alkoholizmu, drogám, či vyhoreniu osobností. Naproti tomu úmerne
pribúdajú ľudia, ktorí sú schopní skonzumovať obrovské mnoţstvo finančných a ekonomických zdrojov.

Kedy začnú média a celebrity, ktoré sme
povýšili na učiteľov národa, pripomínať
a odsudzovať ľudí, ktorí neúmerne spotrebúvajú zdroje na úkor ostatných? Kedy
nám bude toto správanie rovnako odporné, ako vraţdenie, znásilňovanie, kradnutie? Lebo toto všetko naše súčasné

Kríza neohrozila zbohatlíkov
v spotrebe, naopak, mnohí míňajú
ešte viac, navštevujú drahé destinácie atraktívnych dovoleniek, obklopujú sa neuveriteľným luxusom,
módnymi výstrelkami, šperkami
a umeleckými predmetmi, kupujú
ešte drahšie a luxusnejšie autá, investujú neuveriteľné prostriedky do
hazardu, športu, reklamy
a mnohých iných vecí. Všetky tieto
činnosti vyciciavajú, na úkor väčšiny sveta, ľudské a materiálne zdroje
planéty.
Nejestvujú mechanizmy, ktoré by
poukazovali na tento jav oţobračovania, obohacovania jedných na
úkor druhých. Nejestvuje mechanizmus nadstavenia zrkadla, kedy niekto pripomenie zbohatlíkovi, ţe jeho
luxusná dovolenka často ochudobňuje o najzákladnejšie potreby jeho
spolubratov doma aj vo svete. Nikto
mu nepripomenie, ţe jeho ťaţké
a silné auto spotrebovalo pri výrobe
a samotnej prevádzke toľko energie
a materiálu, ţe by zabezpečilo vodu
pre stovky ľudí ţijúcich v suchých
oblastiach Zeme. Nikto mu nepripomenie, ţe jeden výlet do herne, či na
adrenalínový športový záţitok, by pokryl
náklady na zdravotnú starostlivosť jednej
chudobnej štvrte.
Táto bezohľadnosť nevšímavosti biedy
a trápenia doma aj vo svete je na úrovni
vyhlásenia vojny chudobnému svetu. Je
to najbezohľadnejší spôsob vraţdenia,
len na vraţdenie nie sú pouţité zbrane,
ale ľudská ľahostajnosť, chamtivosť
a pôţitkárstvo.

z kaţdej strany, bez toho, aby pred touto
skutočnosťou nezavrel oči? Môţe ešte
atraktívnejšia dovolenka, kúpa jachty či
letného sídla, nahradiť vnútorný pokoj a
umlčať hlas svedomia?
Áno, mnoho ľudí by sa krotilo vo svojej
spotrebe a moţno by vo svojich ziskoch
menej úţerníčili, keby im ktosi
pripomenul, ţe tu existuje aj iný
svet a to svet biedy a trápenia.
Rok 2010 je rokom boja proti
chudobe, ale aj bojom proti tým,
čo neúmerne spotrebúvajú zdroje na úkor zvyšku sveta, kde ľudí
suţuje bieda a boj o holú existenciu.
Šťastie jedných nemôţe byť zaloţené na nešťastí druhých, no
ţiaľ, taká je holá realita. Vytvorme preto kampaň proti prehnanej spotrebe, kritizujme ľudí
ţijúcich v luxuse a sami ţime
skromne, lebo naša skromnosť
nahradí potrebu hľadať úniky,
ako to robia naši bohatí bratia,
aby unikli pred svojim svedomím. Vytvorme kampaň za spoločné bohatstvo všetkých, lebo
iba keď sú šťastní i všetci okolo
nás, môţeme byť skutočne šťastní aj my sami. Lebo dnešné bohatstvo jednotlivcov je len ilúziou zakrývajúcou vnútornú biedu bohatých.

správanie obsahuje. Kedy sa budeme
dívať na človeka, ktorý si kúpi trojtonové
auto, ako na zlodeja materiálnych
a ľudských zdrojov?
Táto Zem má obmedzené materiálne
a ľudské zdroje, preto tí, čo plytvajú
napr. v podobe drahých dovoleniek, sú
odsúdení na verejné odsúdenie. Ako sa
môţe cítiť človek na pláţi exkluzívnej
dovolenky, keď bieda na neho dýcha

Vytvorme spoločenstvo múdrych
ľudí, ktorí nie na princípe odsúdenia a oddelenosti, ale na báze
dôvery a pochopenia vytvoria
novú spoločenskú atmosféru, ktorá zmení
sociálny a ekonomický ţivot všetkých
vrstiev obyvateľstva.
Je veľa vecí, ktoré treba pravdivo pomenovať, lebo iba vtedy sa dá nájsť správne
riešenie.
Daniel Diškanec,
správca kempu pre bezdomovcov

Názor na dnešnú dobu
Moje meno je Martin. Musel som napísať
to čo píšem preto, ţe verím, ţe niekto vypočuje hlas môjho vnútra, ktorý je zo dňa na
deň silnejší. Som elektrotechnický inţinier
a pracujem v jednej zahraničnej firme,
ktorú nechcem menovať, lebo uţ pre mňa
nemá meno a je to v podstate aj jedno.
Myslel som si, ţe celý ţivot je o tom, ţe si
zarobím peniaze, oţením sa, budem niekde
bývať a starať sa o deti. Poctivo som študoval a v podstate vţdy všetko robil s láskou a statočne, tak, aby som sa nemusel za
seba hanbiť. Kaţdý robí chyby a občas
poľaví a je moţno slabší neţ ten druhý. Uţ
niekoľko rokov však sám seba klamem, ţe
robím v perfektnej zahraničnej firme, nadnárodnej spoločnosti, veď predsa napredujem a zarábam.
Pochopil som, ţe je jedno kde robím,
lebo z princípu ma systém aj tak nepusti a
je to všade rovnaké. Jediné, čo sa deje je
to, ţe celý čas sám seba klamem. Čoraz
viac sa snaţím nájsť východisko zo situácie, v ktorej ţijem. Čomu vlastne čelím.
Najviac v ţivote ma asi šokoval film Zeitgeist, po ktorom mi prišlo zle a musel som
ísť vracať. Inteligentný človek, keď dôjde
na to o čo ide, musí. Nejde však o film,

sledujem, čo sa deje so spoločnosťou, v
tichosti sledujem všetko a vo vnútri to hodnotím. Čim ďalej mám pocit, ţe som na
pokraji priepasti, ale stále si nahováram,
ţe bude dobre, peniaze ma na chvíľu upokoja a všetko bude O.K. Lenţe nie, je to
stále horšie a hrošie. Hlas ma začína prekrikovať, je to moje ja, moja duša, ktorá
kričí nahlas, spamätaj sa! Lebo budeš zatratený! Urob niečo, lebo umrieš! Ţi, začni
voľačo robiť a hlavne skríkni a povedz: ja
som ţivá bytosť, nie majetok! Voľačo sa
deje, voľačo sa deje vo mne vo vnútri. Stojím pred rozhodnutím.
Buď sa zmením a zahodím tento, s prepáčením, sku...ný ţivot, lebo ja ho inak
neviem nazvať. Tá hniloba, čo sem prišla
zo západu a zničila mi ţivot a mnohým
tieţ, prehníva a stáva sa z nej lačný vlkolak. Začína nás všetkých poţierať ako krysí
kráľ. Poviem to uţ otvorene, ţe sa mi protiví všetko, čo prišlo zo západu. Len to
naše domáce a nami vytvorené má pre
mňa hodnotu. Naša príroda, naše okolie,
naši ľudia, aj keď sú uţ dosť pretvorení,
mám ich rád. Som z kraja, kde sa v minulosti ľudia neraz vzbúrili a postavili proti
krivde a nasadili ţivoty. Dnes sú za to zo-

smiešňovaní, sú nazývaní banditami a zlodejmi, pritom sa postavili s flintou za svoj
ţivot, za pravdu tak, ako ju cítili v tej dobe.
Chcem povedať toľko, ţe sme sa posr...li
ako národ, ţe sme sa vzdali Slovenska, ţe
sme ho zavrhli. Sme kúpení a predaní, zapredaní ako lacná dievka, ktorá sa ponúka,
aby nezdochla od hladu. Robia si tu s nami
čo chcú šikmookí, Američania, Nemci a
iní. Skoro nikto tu uţ nevie nazvať veci
pravým menom. Páči sa mi, ţe niekto ešte
ostal a nebojí sa. Ja ţijem v strachu, aby
som v práci niečo nepovedal a nemal
problémy, hoci nedávno som i niečo povedal, lebo sa to nedalo vydrţať. Tak ma za
to moţno vyhodia z práce. Pritom som
neurobil nič zlé, len som povedal pravdu.
Nie je to prvý krát a ja sa toho uţ ani
nebojím. Začala sa vo mne vnútorná vojna
a poviem to na plnú hubu: nebojím sa toho
a idem do toho celým svojim ja. Som pripravený na morálny boj s hnilobou, som
ochotný za to poloziť aj ţivot! Buď sa staneme morálnymi ľuďmi alebo vyhynieme.
Ak nepripravíme budúcej generácii cestu,
spraví to za nás naša planéta. S týmto som
stotoţnený a toto sa práve deje. Vyber si
človeče čo chceš, buď - alebo!

Hľadáte nový svet? Prestaňte ho hľadať, začnite ho tvoriť!
Mnohí z nás snívajú o svete, v ktorom si
budú môcť ţiť podľa svojich predstáv
a očakávajú, ţe sa stane zázrak, ktorý zmení postavenie ţivota, v ktorom sa nachádzajú. Áno, aj zázraky existujú a sama som
mala moţnosť sa s nimi stretnúť, no človek musí pre ne aj niečo urobiť. Hovorí sa,
ţe „ pomôţ si človeče, aj Boh ti pomôţe.“
Veľa ľudí sa na tomto pousmeje
s poznámkou, no len čakaj? A čaká a čaká
a nič sa nedeje a zaručím vám s istotou, ţe
ani sa diať nebude, pokiaľ... si neuvedomíme, ţe nie sme totiţ na tejto matke Zemi
len preto, aby sme „pojedali“ jej dary, ale
aby sme pre matku Zem niečo urobili, lebo
ona je tu pre nás a nie my pre ňu. Poskytla
nám svoju druhú náruč keď sme sa narodili, ukázala nám krásu ktorou oplýva, aj
dary, ktoré môţeme s láskou uţívať a
pokiaľ si ju budeme ctiť a váţiť, vţdy sa
o nás postará. „NO CHOVAŤ SA K
DEŤOM LÁSKYPLNE NEZNAMENÁ
DOVOLIŤ IM VŠETKO! „Viac krát nás
uţ vystríhala varovnými signálmi, aby sme
sa spamätali, ale my to nechceme ani počuť, nie to ešte aj pochopiť! Kaţdý vieme
čo sa deje s našou zemou..., ale málokto
z nás robí niečo pre jej záchranu. Viem,
namietnete, čo „MY“ môţeme urobiť, keď
je niekde hurikán, zemetrasenie ? Zamyslite sa a prídete na to, ţe kaţdý z nás máme
na tom svoj podiel. A to, čo nám teraz niektorým pripadá ako trest, nie je ničím
iným, neţ pôsobenie prírodných zákonov.
Koľkokrát sme porušili prírodné zákony?
Čo sme si zasiali, to teraz ţneme. A čo je

horšie, nie a nie sa spamätať, stále ideme
s klapkami na očiach, slúchadlami na
ušiach a počúvame to, čo počuť chceme,
len hlas matky Zeme počuť nechceme.
„ ALE PRE ŢIADNU DUŠU NIE JE
MATKA ZEM POŢEHNANÍM, POKIAĽ
JU POTREBUJEME LEN PRETO, ABY
SME PREŢILI. „Poskytuje nám nielen
fyzický,
ale aj duchovný
vývoj,
pre ktorý nám
stále vytvára
príleţitosti .

TREBA SA ICH CHOPIŤ, MYSLÍM,
ŢE JE NAJVYŠŠÍ ČAS! Pýtate sa ako?
No v prvom rade začať od seba! Uvedomiť
si, čo ešte vôbec môţem pre tento svet
a pre seba urobiť. Ak nemilujem seba, nemôţem milovať ostatných. A ako milujem
vôbec svoje deti ? Pohybujú sa po uliciach, kde sú poroztrusované odpadky
rôzneho druhu, od obalov a ohorkov
z cigariet, keksov, dobošiek, cukríkov,
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chipsov, plechovíc, plastových fliaš,
skla..., ktoré zvyšujú riziko nákazlivých
chorôb a infekcií, nehovoriac uţ ani o tom,
ţe trvalo takýmto spôsobom zaťaţujú naše
prostredie a tak isto neprispievajú ani
k estetickej stránke nášho mesta.
Uvediem príklady samovoľného rozkladu
niektorých druhov odpadu: sklená fľaša :
6000 rokov, fľaša z PVC: 1000 r., kelímky
z jogurtu: 50-80 r., igelitová taška: 20-30 r.,
plechovka od koly a piva: 10 r., ţuvačka:
5 r., textil: 1- 3 r., papierová vreckovka: 3
mesiace, zápalka: 6 mesiacov, ohorok
z cigarety: 3-4 mesiace. Myslím, ţe uţ netreba viac čo dodávať, len sa zamyslieť, čo
s tým ďalej. Jednou z moţností je umiestnenie odpadkových košov nielen v centre
mesta, ale aj bočných uliciach. Tu by zase
niekto povedal: „áno, koľko ich uţ bolo
a všetko zničili, rozkradli“. Často obviňujeme svoje okolie, aby sme nemuseli obviňovať samých seba. Moţno, by sa našiel šikovný podnikateľ, ktorý by vedel v tomto
pomôcť. Moţno, by to chcelo len trochu
porozmýšľať a dalo by sa niečo urobiť aj
z odpadového plechu a úplne jednoducho.
Máme medzi nami predsa veľa tvorivých
šikovných spoluobčanov. Farebné vrecia
sa tieţ nájdu, aj pár ľudí by mohlo nájsť
novú pracovnú príleţitosť. Kedysi sme ako
školáci mali patronáty nad parkami
a v rámci pracovnej výchovy sme chodili
upratovať okolie a nielen na DEŇ ZEME
ale pravidelne! Ako odmenu sme dostali
zadarmo lístky na filmové predstavenie.
... pokračovanie na strane 3

... pokračovanie zo strany 2

Hľadáte nový svet? Prestaňte ho hľadať, začnite ho tvoriť!

Dnes študenti nepoznajú, čo je to tzv. odrobiť si štipendium! Ak som ho chcela mať,
nielen ţe som musela dosahovať prospech,
ale som si musela odpracovať v obci 80
hodín na výstavbe poţiarnej zbrojnice. A
vôbec pri tom neutrpelo moje „ego“, naopak, ešte dnes som pyšná na to, keď môţem vnukom povedať: „ túto zbrojnicu som
stavala aj JA“. Čo takto dať priestor pre
VPP? Poviete si: áno, oni to urobia a sú
skontrolovaní ako odviedli prácu. Podľa
toho sú ohodnotení. A moţno aj s láskou
urobia tú prácu, lebo je to práca ako kaţdá
iná. Ale ako si my ostatní hodnotíme ich

prácu, ktorú oni pre nás vykonajú? Tým, ţe
im to znovu, prepáčte za výraz, „ zasviníme“, bez toho aby sme sa pozastavili nad
tým, čo ten človek pre nás vykonal ? Akoby sme zareagovali, keby nám niekto zničil
naše dielo?
KDE JE ÚCTA K ČLOVEKU, keď uţ nie
k matke Zemi, ktorú dávno prehliadame.
Ako učíme svoje deti ctiť si prácu, nech
je akákoľvek, veď je pre úţitok nám všetkým! Máme múdre deti, vďaka technickým vymoţenostiam, ale zabudli sme na
ich city, prejavy lásky, pochopenie pre
druhých, rešpektovanie osobnosti človeka.

IQ sa nehodnotí len podľa toho koľko vysokých škôl máme, ale akým sme človekom.
Nesmieme zabúdať, ţe čo robíme pre seba,
robíme pre druhých a čo robíme pre druhých robíme v konečnom dôsledku pre
seba. A v kaţdom okamihu sa môţeme
rozhodnúť, kým sme a čím budeme! Výchova, ktorá nepestuje vôľu, kazí dušu!
Nuţ buďme príkladom starší mladším,
mladší mladým, mladí juniorom, juniori
školákom, školáci škôlkárom a škôlkári
svojim malým súrodencom, veď konečne
sme všetci jedna veľká rodina!
S pozdravom anjel_23

Supermarkety? Psychologické pasce na naše peňaženky!
Robíme veci, ktoré sme nikdy robiť nechceli. Robíme veci, o ktorých vieme, ţe
ich budeme ľutovať. Dokonca robíme veci,
ktoré sme sa rozhodli uţ nikdy nerobiť.
Často si vravíme: robil som to, ale neviem,
ako sa to stalo, udialo sa to proti mojej vôli!
Ako sa môţe niečo stať proti našej vôli?
Jedine vtedy, keď spíme. A majiteľom potravinových reťazcov ozdobených ligotajúcimi logami nejde o nič iné, len aby sme pri
nakupovaní spali.
Nebudem strácať čas, idem rovno na psychologické triky aplikované na zákazníka:
1. Čím väčší vozík, tým silnejšia potreba
zaplniť ho. Keď budete v rukách niesť preplnený malý „socialistický“ košíček podobajúci sa tomu od Červenej čiapočky, myseľ bude varovať, ţe uţ máte slušne nakúpené, stačilo. Naopak, do veľkého vozíka
budete tovar hádzať aţ do bezvedomia.
2. Menej známy, alebo drahý tovar, nájdete v regáloch vo výške očí, aby upútal
vašu pozornosť, zatiaľ čo známejší a
lacnejší bude pravdepodobne na
úrovni podlahy. K tomu sa
zohnete, veď ho poznáte,
chcete ho. No napriek
tomu sa budete nelogicky
načahovať i po drahom
a neznámom.
3. Pečivo, mlieko a ďalšie potraviny, ktoré nakupujeme najčastejšie, sú
umiestnené v zadnej časti predajne tak, aby
ste pri ceste za roţkami prešli okolo drahšieho sortimentu.
4. Mäso, ovocie a zákusky bývajú veľmi
často osvetlené farebnými svetlami, aby
vyzerali stále čerstvo a lákavo.
5. Sladkosti bývajú umiestnené v blízkosti
dlhých radov pri pokladniach a ponúkajú
tak deťom dostatok času, aby prinútili rodičov kúpiť ich.
6. Hudbu, ktorá pri púti hypermarketom
sprevádza vaše kroky, najskôr vôbec nevnímame. Napriek tomu sme pod jej vplyvom.
Výskumníci tvrdia, ţe spomalenie zo 108
na 60 taktov za minútu spôsobí, ţe upokojíme chôdzu, zostaneme v obchode dlhšie a
trţba sa tak zvýši o jednu tretinu.
7. Osvedčeným lákadlom sú najrôznejšie

ochutnávkové akcie. Niektoré štatistiky
uvádzajú, ţe vďaka nim stúpne predaj aţ o
dvadsať percent.
8. Obchodné reťazce čas od času sprehádţu
regály, aby ste tak museli opäť hľadať a
blúdiť obchodom, čím strávite more času, v
priebehu ktorého podľahnete ďalším reklamným trikom a pustíte tak väčší groš.
9. Viete k čomu mieria všetky tie akcie
„stačí 6 nákupov a padne vám 10 €, 2 + 1
zadarmo, zľava
0,5 € na všetky
výrobky od
firmy Masaker,
atď.",
klubkarty, zbieran i e
bodov, samolepiek,
vrchnákov, etikiet, lepenie hviezd na oblo-

ky? Ide len
o jednu jedinú vec. Je
to boj o zákazníka: PRÍĎTE K NÁM! Do
náboţenskej modly terajšej doby, do nášho
chrámu boha konzumu. My totiţ vieme, ţe
napriek tomu, ţe ste si v hlave povedali, ţe
idete len na „lajt" nákupík do desať Eur,
nakoniec miniete päťkrát viac. Len stúpte
k nám. Preto schránky plné lákajúcich letákov, cesty lemované bilbordami, média
plné reklám.
Verte mi, sme pod paľbou trikov vymakaných psychológov. Desaťročia dolaďujú
staré fígle, sedia nad štatistikami a grafmi.
Vymýšľajú. Sledujú ako sa správa beţný
konzumný jedinec pachtiaci sa za zlatým
teľaťom. Otupujú nám zmysly, šijú na nás
šikovné pasce. Neprajú si, aby sme prešli
túto misiu bez straty bodov. Vy neviete, čo
sú body? No peniaze predsa! Pomaličky
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nám z nich berú a odváţajú si ich cez účty
za naše hranice.
Neberte tieto slová ako výplod anarchistu,
ktorý ignoruje nadnárodné spoločnosti. Uţ
dávno som pochopil, ţe drvivá väčšina zisku odpláva nakoniec k pár najbohatším
subjektom sveta. Aj keby som nakupoval
za rohom v najmenších potravinách sveta
(ktoré uţ aj tak skrachovali). Čím viac mi
je jedno, aké logo pri prekračovaní prahu
ţiari nad mojou hlavou, tým viacej zapínam
rozum. Nevšímam si akcie, odmietam body, kupujem viacej zeleniny a miesto sladkostí si plním košík ovocím. Prečo mám
dávať telu jedy, keď môţe dostávať lieky?
Nevloţím zlacnený tovar do vozíka, aj keby stál jeden cent, keď viem, ţe
danú surovinu mám doma ešte
v hojnom mnoţstve. Nechcem, aby moja špajza
vyzerala ako preplnené rodinné skladisko potravín za
socializmu, z ktorého sa nakoniec aj tak tretina vyhodí.
Fantazmagória príchodu vojny
či sloganu „Nebude, BER!"
fungovala skvele.
Chcel som ešte niečo
napísať o tých stromoch, ktoré sme vyrúbali (áno, my všetci), aby tu
stáli neestetické hebedá s obrovskými parkoviskami. Niečo o tých paradajkách, ktoré
nikdy nevideli slnko. Banánoch, ktoré čarovne dozrú za pol dňa - kúpite ich zelené,
ale na stôl ich poloţíte ţlté. Veď je to vlastne normálne, však? Čo budeme jesť o 50
rokov? Prášky? V týchto plechových nákupných maxibúdach budú len nádoby so
syntetikou a nápismi čokoláda, kečup či
sleď morský a lopatky na naberanie týchto
chemikálií? Doma si to rozkechlíme s vodou, v bruchu sa nám to premení na rybu a
zo zadku nám vypadne bezfarebný a nezapáchajúci šúľok? Ale to by bolo asi na ďalší blog. Stačilo.
Ţijeme v dobe demokracie. Kaţdý si môţe
robiť čo chce, naša voľba je na našom rozhodnutí. Ja len šepkám do sveta: rozmýšľajme.
Buďte šťastní, Pavel "Hirax" Baričák

Listáreň
Váš
časopis
pravidelne kupujem od ţien v
BB a ZV a v
čísle l ma zaujali
ţivotne príbehy bezdomovcov, ktorých len
pribúda a
pribúda. Preto posielam do listárne článok
„Máme naozaj sociálny štát?“:
45 ročná Anna. Po skončení strednej ekonomickej školy nastúpila do zamestnania,
keďže jej rodičia boli rozvedení. Počas
zamestnania si zvýšila kvalifikáciu externým plateným štúdiom na VŠ a získala
titul Bc. ekonómie. Náklady na externé
štúdium v rámci dovolenky a osobného
voľna, školné, ubytovanie, doprava na
sústredenia a učebnice boli nad 4.000 eur.
Smiešne je, že poslanci síce schválili platenú formu VŠ externého štúdia, no oni vyštudovali zadarmo a ďalší si titul kúpili z
našich daní. No zabudli, že ak THP zarábala mesačne 359 eur, nemá na mgr. externú formu a ak nezačne študovať nadväzne, po predĺžení štúdia nad 5 rokov potrebuje na l ročník cca 1.000 EUR školné a
cca 800-1200 eur poplatok za nadštandardnú dĺžku. A nezamestnaný občan má
odkiaľ nabrať na školné, ak sa rozhodne
zvýšiť si kvalifikáciu, aby sa mohol uplatniť na trhu práce?
Po odpracovaní 15 rokov, bez dlhšieho
prerušenia, zamestnávateľ poľnodružstvo
s ňou ukončil pracovný pomer v rámci
organizačných zmien. Ako THP mala mesačný príjem cca 500 EUR brutto, z čoho
jej na najbližších 6 mesiacov vyšla dávka v
nezamestnanosti cca 250 EUR mesačne.
Nemala na vlastný byt, bývala v podnájme
a snažila sa domácim čiastku 150 EUR a
50 EUR energie pravidelne mesačne platiť. V čase krízy a nezamestnanosti márne
hľadá brigádu, či akúkoľvek prácu.
18. januára 2010 dostala poslednýkrát
dávku v nezamestnanosti. Vo februári
nemala žiaden príjem a po podaní žiadosti
o dávku v hmotnej núdzi na ÚPSVaR SR
ako osoba slobodná a bezdetná, túto dostane v prípade priznania až koncom mesiaca
marec 2010 vo výške až 60,50 EUR. O príspevok na bývanie nepožiadala, lebo nemá
platnú nájomnú zmluvu – nájomné by
bolo vzhľadom k daňovým povinnostiam
domácich o 50-100 EUR vyššie. A tak bez
zmluvy riskuje a nemôže kľudne spávať.
Od l. 9. 2009 je výška príspevku na bývanie pre občanov v hmotnej núdzi 55,80
EUR, z čoho si však nezaplatíte ani ubytovňu na týždeň, ani búdu pre psa či garáž. Zaujíma niekoho, z čoho si má táto
osoba nakúpiť stravu a najmä zaplatiť
nájom za február a marec 2010... Matka
dôchodkyňa jej pomôcť nemôže. Súrodencov nemá.
Hrozí jej, že do konca mesiaca nájom bude
musieť opustiť. Kam? Každý nový podnájomník musí vyplatiť nájomné vopred aj

na tri mesiace a toto sa pohybuje v BBK
od 200 EUR mesačne na l osobu. Čaká aj
ju osud bezdomovcov?
Jej niektoré bývalé kolegyne, taktiež osamelé samoživiteľky sú na tom o trochu
lepšie. Vo vlastnom byte žijú z dávky v
hmotnej núdzi, príspevku na bývanie a
príspevku na zdravotnú starostlivosť, ktorá pre l dospelú osobu činí až 118,30 EUR
mesačne. Len nájomné so zálohovými platbami na energie je však od 200,- EUR mesačne.
Nemá každý občan tohto štátu, najmä ten,
ktorý 10, 20, 30 rokov pracoval a platil
odvody do poisťovaní a dane, právo na
dôstojný život a na taký príjem, ktorý by
mu zabezpečil aspoň základné životné potreby?
Prečo sa stále výška životného minima
neodvíja od regionálnych podmienok a je
jednotná pre celú SR, hoci náklady na
stravovanie, bývanie, dopravu sú v každom kraji iné. A nezodpovedá reálnym
nákladom.
Anna S. Sliač

Váţená pani Anna,
sme radi, ţe ste nám vyrozprávali Váš príbeh.
Nemáme recept na vyriešenie všetkých problémov, ktoré trápia Vás a nepochybne mnoho
iných ľudí. Snáď nám ostáva len ochota vzájomne si pomáhať, keď máme moţnosť si
pomôcť. Nikto nevie ako skončí, ani dnešní
úspešní nevedia, ţe zajtra môţu byť úplne
dolu. To je snáď jediná devíza ktorú máme,
lebo kaţdá pomoc sa aj nám v núdzi vráti.
S pozdravom a poďakovaním redakcia PPŢ

Pekný deň prajem,
dnes sa mi dostal do rúk Váš časopis
01/2010 Priestor pre život. Priznám sa, že
som ho mala v ruke prvý krát, celý som
ho prečítala a pozrela som sa aj na vašu
stránku, kde som si prečítala množstvo
článkov a tiež prvý krát o Vás. Musím
povedať, že píšete o veciach veľmi jednoduchých a prostých, a zároveň sú prepletené náročnými myšlienkami a úvahami.
Keď je niekto kresťan, tak si to vysvetlí
nábožensky, keď je niekto bez súcitu, povie si, ich chyba, že sú tam kde sú, keď je
niekto príliš chápavý a zároveň súcitný,
toho to veľmi zasiahne a prejavuje Vám
silný obdiv a určite aj pomoc, či už morálnu alebo aj materiálnu.
Tie mnohé reakcie a pripomienky sú
vždy o jedincovi, o osobnosti človeka
a každý sa sám so sebou a so svojimi skutkami musí vysporiadať. Vyvstáva mi
v hlave množstvo otázok a odpovedí, ale
všetko chce svoj čas a správnu formu.
Touto cestou by som si chcela u Vás objednať Váš časopis ako stály predplatiteľ.
Prosím, ak by ste mi ho od budúceho čísla
mohli posielať na adresu:
Monika Švecová, Zvolenská Slatina
P.S. V jednom článku Vám jeden pán prejavoval veľký obdiv ako človeku a vy ste
mu odpísali, že to tiež robíte vlastne pre
svoju spokojnosť, lebo ináč by ste boli
nespokojný.
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Tu by som rada dodala len jedno - môj
obdiv patrí Vám preto, lebo ste zistili, čo
Vás spokojným urobí, idete si za tým lebo
to má hlbší – nie plytký zmysel a z každého krôčiku dopredu sa tešíte .
Dennodenne sa stretávame s ľuďmi, ktorí
ani nevedia čo chcú, čo ich urobí spokojnými, len si hovoria: chcem viac ako má
ten sused, chcem byť úspešnejší ako tamten, chcem mať tamtú krásnu ženu a len
vtedy budú spokojní, veľa krát niečo
z toho aj dosiahnu, ale po čase už spokojní
nie sú a chcú zase niečo iné.
Pekne ste to opísali v tom príbehu Petra,
ak si to meno dobre pamätám ..., a aj po
vlastných životných skúsenostiach viem, že
v živote sú dva typy ľudí: DÁVAČI a HLTAČI.
DÁVAČI – dávajú kedykoľvek, kdekoľvek, komukoľvek, aj z toho mála čo majú, niekedy je to len úsmev, pozdrav, podpora, milé slovo, inokedy pomoc, príspevky.
HLTAČI – sú tí, pri ktorých v priebehu 10
minút rozhovoru uvažujete, prečo sa
s týmto človekom vlastne rozprávam a to
nie preto, že by ste boli namyslený alebo
povýšenecký ale preto, že celých 10 minút
počúvate iba to, čo on chce, aký je úspešný, kde bol na dovolenke, koľko poschodový dom má a aké ma starosti a hneď sa
Vás pýta, kde robíte lebo rozmýšľa ako by
Vás využil – v čom by ste mu mohli pomôcť – pomaly bez akejkoľvek otázky „
A čo ty??? Ako sa máš, ako sa ti darí...???
Je to cena uponáhľaného sveta, v ktorom
ja ako matka mám obavy nie z toho, či
bude mať moje dieťa voľakedy vlastný
byt, úspešnú prácu, ale z toho, či ho naučím rozlišovať, čo je to správne, ale nie
direktívnym spôsobom rodiča, ale spôsobom svojich a životných príkladov
a najťažšie chvíle prídu keď zrazu budeme musieť vysvetliť, že v živote sa žiaľ nie
vždy rozhodujeme len medzi dobrým
a zlým, ale žiaľ, často krát volíme medzi
menším zlom a väčším zlom.
Teším sa na Váš nový časopis, nové informácie o Vás a rozmýšľam, akým spôsobom Vám budem môcť byť zmysluplne
nápomocná – ja niečo vymyslím.
S pozdravom a želaním pekného dňa
Monika Švecová

Milá pani Švecová,
úprimne ďakujeme za Váš list, ste nepochybne múdra ţena, ktorých by potreboval tento
svet mnoho, aby sa mohlo veľa zmeniť. Ľudia ako Vy si uvedomujú spoločnú zodpovednosť za osud nás všetkých, lebo nikto sa nemôţe oddeliť od zvyšku sveta a tváriť sa spokojný a vyrovnaný. Spoločná zodpovednosť
vyţaduje mnoho lásky a tým pádom aj mnohé
obete.
Sme úprimne radi, ţe naše noviny
„zasiahnu“ i ľudí ako ste Vy, i keď Vás je
málo, aj tak je to pre nás všetkých veľká
nádej.
Úprimná vďaka.
Redakcia PPŢ

Sebapoznanie
Jediný človek, pred ktorým sa neschováme, sme my sami. Preto stojí za to sa trochu poznať.
Sebapoznanie
Niektorí ľudia sa poznania seba samého
boja, iní ho povaţujú za nudné a nezaujímavé. Ďalší však venujú úsilie, aby poznali
svoje dobré aj slabé stránky, svoje ideály,
svoje poslanie, svoje krásne JA.
Nástroj sebapoznania
Samozrejme nás napadne zrkadlo. Nemoţno vidieť vlastnú tvár bez zrkadla, nemoţno poznať seba bez reflexie vo vzťahoch,
bez komunikácie. Takto však spoznávame
svoju vonkajšiu prejavenú realitu. A čo
naše skryté moţnosti? Čo naše ideály, poslanie a naše krásne JA? To reflexiou vo
vzťahoch nepoznáme, pokiaľ to navonok
neprejavíme. Ako teda? Nuţ, nezaprieť
seba. Nezapredať Seba len preto, ţe naše
okolie z nás chce urobiť niekoho iného.
Vyhľadať si také okolie, takých ľudí vôkol
seba, ktorí v nás to krásne JA vidia, rovnako ako ho my vidíme v nich...
Sebauzdravenie
Na sebauzdravenie nemusím nutne poznať
všetky svoje slabé stránky. Stačí byť v
správnom stave vedomia, v zdravej ţivotospráve ducha, duše i tela a uzdravenie nastane aj bez diagnózy choroby. Poznanie
vlastných slabých stránok mi slúţi len na
odhadnutie vlastných moţností, pokiaľ
som ešte chorý a slabý.
Sebapremenenie
Na sebapremenenie nie je potrebné doko-

nalé sebapoznanie, ale dokonalé sebauzdravenie. Poznať, čo je zdravé a ísť za tým,
ţiť to. Vyhnúť sa všetkým zlozvykom a od
okolia naučeným nesprávnym návykom.
Ako poznáme, čo je zdravé a čo nezdravé?
Jednoducho tam, kde naše JA začína krásnieť, spolu s JA všetkých bytostí, tam bude
zdroj zdravého ţivotného štýlu.

Platon o poznaní:
Poznanie existuje pravé a nepravé, pričom
pravé je poznanie ideí uskutočňované rozumovou dušou. Základom poznania je priame nazeranie ideí. Ostatné poznanie je iba
natoľko poznaním, nakoľko má účasť na
tomto nazeraní.
Poznanie nemoţno dosiahnuť zmyslami.
Ozajstné poznanie nemôţe poskytnúť ani
mienka získaná indukciou z faktu premenlivej existencie vecí, pretoţe neodpovedá na

otázku, prečo veci jestvujú. Ani samo objektívne myslenie, opierajúce sa o skúmanie elementov a pomerov častí vo veciach,
nestačí. Poznanie, ktorého cieľom je vedenie o ideách, musí začínať prísne vedeckými úvahami, podobnými matematickým
dôkazom. Cestou k nemu nie je diskurzívne
myslenie, ale intuitívne nazeranie. Na to je
potrebná primeraná duševná príprava spočívajúca v tom, ţe človek v mnohosti jednotlivých vecí začne vidieť jednu ideu a ţe
znova v mnohých rozličných, hierarchicky
navzájom spätých ideách, vidí jednu ideu a
konštatuje, ţe táto idea v sebe obsahuje
celé mnoţstvo iných rozličných ideí.
Vedenie, ktorého cieľom je poznanie ideí,
je teda povznesením sa nad vonkajšie
zmyslové veci k vnútornému zreniu najvyššej idey a v ďalšej etape zostupovaním od
tejto najvyššej idey k vonkajším veciam a k
ich vysvetľovaniu prostredníctvom nej.
Idey má duša zatvorené v sebe a len sebe
pripomína to, čo videla vo sfére ideí
(rozpamätávanie sa), a keďţe je spojená s
telom, týmto ideám prispôsobuje vonkajší
svet.
Poznanie ideí si vyţaduje primeranú mravnú prípravu. Táto príprava spočíva v aplikovaní ideí na ţivot a konanie človeka a
týka sa cieľa morálky a prostriedkov k nemu vedúcich, predovšetkým cnosti.
Milan Rusko

Láska, oblečená do šiat sebalásky
Koľko lásky sme ochotní poskytnúť, po akú hranicu sme
ochotní ísť..., keď sa vyskytne
v našom ţivote zviera - domáci
maznáčik? Musím sa priznať, aj
ja mám blízko ku zvieratkám
ako takým. Blízko..., k ţivým
bytostiam, ktoré ma fascinujú
svojou šikovnosťou, fyziologickou výbavou ako sú krídla,
či štyri rýchle nohy, vynikajúci
čuch, orientácia v tme, dokonalá pestrosť farieb a rôznorodosť
tvarov... Chcem však poukázať
na niečo, čo ma uţ dlhšiu dobu
znepokojuje, na jav, ktorý
mi ,,jeţí ľudskú srsť“.
Mladá ţena drţiac v ruke štvornohého miláčika hrdo do kamery vraví: Pochádzam zo šiestich
detí, manţel si tieţ uţil súrodencov a tak deti nemusíme.
Máme dvoch psíkov, to sú naše
DETI. Na Jednej strane ľudské
deti nie, na druhej vytesnenie
prirodzeného miesta inýmštvornohým dieťaťom.
Nazývať psíka, či mačku svojim dieťaťom a chovať sa ku
nemu ako k dieťaťu so všetkým, čo láska k dieťaťu poskytuje a obnáša..., obliekať maznáčikov do kúpacieho plášťa po

relaxačnom kúpeli a stres odbúravajúcej masáţi a rôzne iné
ľudské nepotrebné potreby ušité
na mieru zvieraťa..., je na mňa
uţ akosi priveľa.
Šľachtíme zviera na ľudskú
podobu do slova a do písmena a
ani si to neuvedomujeme...,
vlastne mu tým škodíme. Okrádame ho rafinovane o jeho
zvieraciu prirodzenosť
a nasádzame mu masku akejsi
neidentifikovateľnej kreatúry.
Spoločnosť, v ktorej sa začína
naplno prejavovať agresia človeka voči človeku, nevšímavosť o osud druhého človeka ,
devastácia prírody, bezbrehé
zabíjanie zvierat pre samoľúbe
potešenie a následnú trofej...,
na druhej strane zas mýlenie si
pojmov s dojmami..., nie je
práve lichotivá vizitka pána
tvorstva.
Spomeniem príbeh cestovateľa,
ktorého okradli v zámorskej
krajine o doklady, peniaze, batoţinu..., skrátka o časť istoty.
Stal sa na pár dní človekom bez
mena, bezvýznamným cudzincom, ktorý nikomu nechýba
a nikoho nezaujíma..., to bola
druhá časť istoty.
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Prvú noc prespal v parku na
lavičke, keď sa prihlásil hlad,
obrátil sa s prosbou o trochu
jedla v miestnej reštaurácii.
Nasledovalo rázne odmietnutie
majiteľa reštaurácie...
To, ţe nie je charita..., môţem
do určitej miery aj chápať...
Nechápem však tú zmenu
a úplne iný prístup, kedy spomínaný hladný cestovateľ prišiel s nápadom (lebo hlad je
ne s ku to č ne v yn alie za v ý)
s plechovou nádobou v ruke
a so psom (ktorého splašil na
ulici) a poprosil o trochu jedla
ale uţ nie pre seba, ale pre svojho psa.
Tušíte správne..., pre psa sa
jedlo našlo... a chutilo aj spomínanému cestovateľovi.
Moţno iba úsmevná príhoda...,
má však aj iný podtón, oveľa
závaţnejší. Moţno namietate,
no a čo?
Obchod s konzervami od výmyslu sveta, psie koláčiky
v psích cukrárňach, hračky,
šampóny, psie hotely, obojky
s monogramom z drahých kameňov... a nad tým všetkým
spomínaná slepá láska ku zvieraťu a nad tou slepou láskou

dobre utajený a predsa očividný
marketingový ťah na peňaženky. Výrobcovia, reklama,
manažéri, obchodníci..., bohatnú na ľudskej hlúposti.
Všemocná sloboda, všemocná
hlúposť, všemocné peniaze!!!
Nenápadne a bezcitne sa ocitáme v spoločnosti, kde jednotlivec vedome zabíja mláďatá
svojho druhu / veď dôvodov na
ospravedlnenie ega je aţ aţ...,
opakovaná loţ sa po čase stáva
pravdou/ a následne túto prázdnotu tela aj ducha nahrádza
iným štvornohým dieťaťom...,
je diagnóza, ktorá by si zaslúţila dlhodobú liečbu. Nie však
liekmi..., tie sú na niektoré smrteľné diagnózy sebectva
a konzumu neúčinné.
Hráme sa na slobodné bytosti,
ktoré sa rozhodujú slobodne ale
bez zodpovednosti. Za takouto
pseudo - slobodou je však dobre ukryté novodobé otroctvo
prázdnoty, povrchu a sebadeštrukcie. Vedome potláčame
a zabíjame seba samého
a nielen seba. To vzácne, čo
človeka robí človekom a zviera
zvieraťom.
veronika hoffmannová

Čínsky múr alebo ako bola financovaná najväčšia stavba na svete
Čínsky múr je úţasná stavba dlhá 2400 km. Jej šírka je od 4 do 12 metrov a výška dosahuje od 6 aţ do 15 metrov. Začiatok tejto gigantickej stavby presne určiť nevieme, pretoţe jednotlivé časti tohto múru boli budované jednotlivými čínskymi štátmi v rôznych časových
obdobiach. Zato máme presný záznam z histórie, ţe Ših Huang-ti z dynastie Čin (vládol v rokoch 221-206 pr. Kr., tyran, pokúsil sa zrušiť
konfucianizmus), prvý zjednotiteľ čínskeho impéria, vybudoval pôvodný čínsky múr pospájaním a obnovením jednotlivých, uţ skôr vybudovaných múrov. Počas dynastie Han, ktorá obnovila konfucianizmus (vládla od r. 202 pr. Kr. do 220 po Kr.), bol tento múr predĺţený
aţ do Yu-men v provincii Kansu.
Čo nás ale na tomto múre najviac zaujíma, nie
je jeho dĺţka, šírka či výška, ale to, ako bola
takáto obrovská stavba financovaná, keďţe
bola stavaná normálne platenými občanmi, v
ekonomike s relatívne veľmi nízkymi daňami
(bez napádania, drancovania a vykorisťovania
iných národov) a ešte k tomu v ekonomike
zaloţenej na Konfuciových princípoch, ktoré
celkom zakazovali účtovanie úrokov za pôţičky. Navyše bez existencie Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a medzinárodných investorov.
Konfucius ţil asi v rokoch 551-479 pr. Kr.
Jeho ţivot je opradený legendami, ale je známe, ţe sa narodil vo feudálnom štáte Lu a ţe
bol verejný administrátor. Na zavedenie mieru, spravodlivosti a všeobecného poriadku
hlásal systém určitých princípov štátnictva a
morálky. Jeho učenie sa stalo základom morálneho systému - konfucianizmu. Tak, ako
grécky Sokrates, ani on sám nič nenapísal, ale
jeho učenie bolo napísané jeho ţiakmi.
Hlavnými písomnými zdrojmi Konfuciovho
učenia sú Analekt a spisy Meng-c’ove.
Základným princípom jeho systému je zachovanie jen-u medzi ľuďmi udrţiavaním
správnych vzťahov, čo znamená správať
sa k svojim podriadeným tak, ako by si
chcel, aby sa tvoji nadriadení správali k
tebe. (Európske jazyky nemajú presný výraz, ktorým by sa dalo preloţiť čínske jen.
Zhruba to znamená niečo medzi sympatiou
a súcitom.) Ďalšími princípmi sú posvätnosť
rodiny a úcta k predkom. V organizácii vládnutia sa zdôrazňovala stredná cesta a vyhýbanie sa extrémom.
Účtovanie úroku za požičiavanie konfucianizmus odsudzuje ako jeden z najhorších
prejavov zla a úpadku - ako narušenie a
rozbitie jen-u. Znalosť Konfuciovho učenia
bola základnou poţiadavkou pre nastúpenie
do čínskej imperiálnej administratívy. Len tí,
čo ukázali najväčšie vedomosti Konfuciovho
učenia, boli prijatí. Tak celú imperiálnu administratívu obsadili filozoficky zaloţení ľudia.
Keď im potom cisár z dynastie Han dal vyriešiť problém financovania gigantickej stavby
čínskeho múru, predĺţenie múru aţ do Yumenu, ako aj série zavlaţovacích kanálov,
diaľnic a ciest, bolo prirodzené, ţe mu neporadili, aby napadol a vydrancoval iné národy,
alebo aby uvalil veľké dane na celý čínsky
národ, alebo aby zaviedol úrokový finančný
systém na vyţmýkanie úrokov z celej čínskej
populácie.
Čínski imperiálni administrátori (na rozdiel
od dnešných byrokratov) boli od malička
zvyknutí na hlboké filozofické rozjímanie.
Urobili objav, ţe ľudia, ktorí zachovávajú jen,
netúţia po zlate a striebre preto, ţe chcú mať
doma hromady drahých kovov, ale preto, ţe
prostredníctvom týchto kovov môţu výsledky
svojej práce premiestňovať a zamieňať za
hocičo iné, čo vyprodukoval zase niekto iný.
Vypozorovali, ţe aj ľudia, ktorí vôbec neve-

deli ako nákladne a ťaţko sa doluje a spracováva zlato alebo striebro, prijímali ho za výsledok svojej práce, lebo mali neochvejnú
vieru, ţe za to isté zlato alebo striebro, ktoré
oni dostali, by im hocikto iný dal zase to isté.
Takto narazili na úţasný objav: podstata hodnoty je viera! Akýkoľvek predmet na tomto
svete nadobudne hodnotu, ak človek nadobudne vieru v jeho hodnotu!
Keďţe ročné náklady na stavbu múru, kanálov a ciest mnohonásobne prevyšovali ročné
príjmy z daní, poradili cisárovi, aby za nákupy materiálu a provízií pre robotníkov platil
potvrdenkami, na ktorých boli presne vyznačené hodnoty s tým, ţe tak, ako prijímajúci
ich bude ctiť a mať vieru v ich hodnotu, tak aj
on, cisár, ich bude ctiť a mať vieru v ich hodn o t u,

keď
zas jemu poddaní
budú s týmito potvrdenkami platiť dane.
Prv boli tieto potvrdenky na hlinených tabuľkách, neskôr na papieri. Takto vzniklo prvé
dokladovo zaloţené obeţivo, ktoré populácia
začala pouţívať na platby medzi sebou! Cisár
mohol stavať svoje gigantické stavby nepretrţite bez toho, aby čakal na výročné platby
daní v naturáliách, alebo aby ich zvyšoval.
Jeho administrátori týmito dokladmi nakupovali všetko potrebné na stavbu múru, kanálov
a ciest po celej Číne a potom, keď prišlo na
platenie daní, tieto tabuľky či papierové ceduľky sa zase vracali nazad do imperiálnej
pokladne.
Ako to, ţe tento finančný systém sa udrţal po
stáročia bez toho, aby došlo ku katastrofálnemu kolapsu hodnoty obeţiva, aký sa udial
pred očami celého sveta napríklad minulý rok
v Mexiku? Odpoveď je monumentálne jednoduchá: tie hlinené tabuľky a neskôr papierové
ceduľky, cisár a jeho administrátori dávali do
obehu len a len na základe vyprodukovania
niečoho ozajstného a hodnotného. Inými slovami: to obeţivo sa dostávalo do čínskej ekonomiky len na základe krytia dlhu, ktorý
vznikol ako následok vyprodukovania niečoho ozajstne hodnotného - a nikdy na krytie
dlhu, ktorý vznikol nabiehaním úrokov!
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V tom spočíva aj “tajomstvo” kolapsu mexického pesa: Mexičania dávali do obehu mnohomiliardové sumy na krytie dlhu, ktorý vznikal nie ako následok produkcie ozajstných a
hodnotných vecí, ale ako následok nabiehania
úrokov!
Hodnota papierových peňazí sa vytvára, keď
sú dávané do obehu na krytie dlhu, ktorý sa
vytvoril vyprodukovaním niečoho ozajstného
a hodnotného a potvrdzuje sa, keď sa tieto
peniaze k dlžníkovi vracajú a on spláca svoj
dlh vyprodukovaním ďalších ozajstných
hodnôt. Papierové peniaze, ktoré sa dávajú
do obehu na krytie dlhu úrokov, alebo keď
peniaze na platenie dlhu sa získavajú z nabiehania úrokov, sa zákonite znehodnotia a
spôsobia ekonomický kolaps!
Úroky sú ozajstný satanský vynález: nabiehaním úrokov sa vytvára - nič. Zákernosť tohto
vynálezu spočíva v tom, ţe keď peniaze
vytvorené nabiehaním úrokov sú vzaté
do obchodu, sú tak isto vymeniteľné za
ozajstné a hodnotné veci ako tie získané
produktívnou a čestnou prácou. Jedinou
obranou proti tomuto čertovskému vynálezu je štátna banková administratíva zaloţená na bezúrokovom (resp.
maloúrokovom) financovaní!
Po stáročia trvajúca prosperita, finančná stabilita a mierová existencia mandarínskej ríše je len jeden z mnoţstva historických dôkazov, ţe privátne či sprivatizované úrokové finančníctvo je úplne nepotrebné,
nadbytočné pre blahobyt, mier a spokojný
ţivot v krajine.
Naopak, všade, kde dnes vidíme ekonomickú
devastáciu, konflikty, utrpenie, násilie, zúfalstvo, hlad, biedu, vojny a zabíjanie, tam v
pozadí bezpečne odhalíme úrokové finančníctvo!
Pozrime sa na závod ZŤS Krupina, aby sme si
ukázali na príklade, aká zákerná sabotáţ slovenskej ekonomiky sa tu odohráva. Šikovné
vedenie tam vyvinulo program výroby univerzálnych nakladačov. Najznámejší a najpredávanejší je nakladač Locust 750. Diaľkové
ovládanie, ktoré k nemu vyvinuli, bolo na
medzinárodnej výstave v Trenčíne označené
ako “exponát s najoriginálnejším riešením”.
Ich výrobu však nemôţu naplno spustiť, dokonca prepúšťajú pracovníkov - napriek tomu, ţe o ich výrobky je veľký záujem a dopyt. Výroba stojí, lebo nemajú peniaze na
nákup materiálu. Na ich krk uţ bankári stihli
zavesiť 30-miliónový dlh z nabiehania úrokov
- a teraz, keď potrebujú na 18 mesiacov sumu
50 miliónov korún na spustenie produkcie,
títo bankári poţadujú 20%-ný úrok. Na dobu
18 mesiacov to činí rovných 15 miliónov. A
za čo? Veď reţijné a administratívne náklady
na prípravu a vykonanie takej pôţičky nemôţu byť viac ako niekoľko tisíc korún!
... pokračovanie na strane 7

... pokračovanie zo strany 6

Čínsky múr alebo ako bola financovaná najväčšia stavba na svete

... potrebujeme na fungovanie ekonomiky
vrstvu ľudí, ktorí ţmýkajú z národa ročne
mnohomiliardové sumy za nič - za úroky,
len na to, aby sa potom premávali v BMWčkach a mercedesoch, kancelárie si obkladali importovaným mramorom, zriaďovali
si ich luxusným nábytkom, sami sebe dávali kaţdý mesiac mnohotisícové platy a stotisícové odmeny, aby prejedli, prepili a prehýrili výsledky ţivotnej práce státisícov
poctivých ľudí? Musíme sa prizerať na ich
bezočivosť, keď v televízii v priamom prenose z niektorej estrádnej haly producírujú
na pódiu rôzne tragicky postihnuté deti, ako
nejaké cirkusové čudá, aby im potom s
veľkými fanfárami a hlukom z “hĺbky ich

dobrého a súcitného srdca”, so slzami v
očiach hádzali almuţnu či milodary? Prečo
to robia? Prečo nie sú za to, aby bolo o takýchto nešťastníkov postarané zákonom?
Prečo sú tak vehementne za súkromnú dobročinnosť, ktorá závisí nie od zákona, ale
len od ich osobnej vôle, milosti, ľútosti,
záľub, vízií, nápadov, zlepšovákov a vrtochov? Najprv odsávaním multimiliardových úrokov z peňaţného obehu doţenú
celú krajinu do núdze - a potom zakladajú
dobročinné nadácie?! Prečo? Aby čestný
človek, ktorý by inak mohol slobodne a
hrdo ţiť z výsledkov svojej vlastnej práce,
sa musel pred nimi nakoniec z núdze poníţiť a so sklonenou hlavou prosiť o to, čo

mu predtým vzali! Oni potrebujú, aby rôzni
nešťastníci prosili o pomoc a zmilovanie
ich osobne, tak ako sa prosí Pána Boha. A
keď sa potom niekedy zmilujú a prosenú
pomoc udelia (obyčajne na verejnosti a so
slzami v očiach), vyţívajú sa v tom, ako im
títo nešťastníci a zúfalci ďakujú a blahorečia tak, ako sa ďakuje a blahorečí Bohu,
keď vyslyší úpenlivú modlitbu trpiacej a
zúfalej duše. To sú tie pre nich tak vzácne ale zato lucifersky svätokrádeţné momenty,
po ktorých tak túţia: rozhodovať o bytí a
nebytí druhých a cítiť sa ako ozajstný Boh!
To však uţ nie je len uráţka človeka či národa - to je uţ uráţka samotného Boha.
Rudolf Vaský

Obličky
Obličky filtrujú z krvi vodu, do ktorej
sú vpúšťané odpadové produkty látkovej
výmeny a riadia hospodárenie s minerálmi.
Sú sídlom vrodenej energie po predkoch.
Riadia vývoj a starnutie /čím je menšia
energia ľadvín, tým rýchlejšie sa starne/.
Okruh obličiek vyživuje kosti a kĺby / pri
problémoch osteoporóza/, týká sa to i zubov. Obličky ovládajú všetky kĺby, hlavne kolená. Obličky spoluurčujú
kvalitu vlasov /a ich prípadné
vypadávanie/.
Obličky súvisia so ţivlom vody, doba
očisty je zima a skorá jar, farba modrá a
čierna,
vzťahové orgány okruhu obličiek sú :
močový mechúr, močová trubica, pohlavné
orgány, vlasová cibuľka, zuby, podkoţie,
miecha, čelná kosť, kostičky stredného
ucha, kosti, kĺby, štítna ţľaza.
Obličky sú v našej populácii jedným z
najzaťaţenejších orgánov. Stretneme sa v
nich s hlienom z nadbytku mlieka, s purínmi z mäsa i soľami kyseliny močovej.

V oblasti psychiky obličky najviac poškodzuje úzkosť. Vplyv stresu a
úzkosti je však vzájomný, tzn., ţe kým sú
zaťaţené obličky, vedie to k úzkostným
stavom. Vzniknutý stres a úzkosť zase
opačne oslabuje obličky.
Obličky poškozuje: chlad, nesprávny pitný reţim, strach a úzkosť, nedostatočné dýchanie, veľká konzumácia ţivočíšnych bielkovín, soľ, cukor, chemikálie,
korenie, káva, väčšie mnoţstvo ovocia
Obličky posilňuje: striedavé teplo sauny,
zelený čaj, bylinkový obličkový/
urologický/ čaj, strava bohatá na minerály,
morská soľ v kúpeli, petrţlen, pšenica,
špalda, úplne vypustiť neskoré či nočné
jedlá.
Oslabená energia obličiek - fyzický prejav: oslabený sluch /šumenie a pískanie v
ušiach/, močenie - zástava, časté močenie v
noci, gynekologický výtok, poruchy menštruácie, impotencia, predčasná ejakulácia
pod očami - čierne kruhy, /rezignacia/ vodné vačky, opuchy tváre, problémy s: kolenami, členkami /opuchy, bolesti/, drieková

Lokálne
Názov žiadateľa: Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec
Názov projektu: SPOLOČNE PRE LEPŠÍ
ŢIVOT
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna
inklúzia
Prioritná os: č.2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie
osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja
sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Miesto realizácie aktivít: Martin/ Turčianske
Teplice/ okresy Martin a Turčianske Teplice/
Ţilinský samosprávny kraj
Výška nenávratného finančného príspevku:
64.655,29 €

partnerstvo

sociálnej

Cieľ projektu: Zlepšiť sociálne začlenenie a
zamestnanosť marginalizovaných komunít a
vylúčených skupín v regióne Turiec
Cieľové skupiny: riziková mládeţ, rómska
komunita, zdravotne postihnutí občania
Aktivity projektu:
- Podpora zvyšovania profesionality výkonu a
budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej
inklúzie
- Sieťovanie zainteresovaných strán v oblasti
zamestnanosti a sociálnej inklúzie šírenie dobrej praxe lokálnych partnerstiev, koordinovanie
projektových aktivít, poradenská činnosť pri
identifikácii potrieb, komunitného plánovania a
programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

chrbtica, povolená chrbtica, slabé lomivé
kosti, zápaly nervov /medzirebrový, sedací / zlá pamäť, nízka koncentrácia, časté
angíny, uvoľňovanie zubov, odhaľovanie
krčkov, pleseň medzi 4. prstom na nohe a
malíčkom.
S potravinovými doplnkami môţeme urobiť veľa práce, aby sme pomohli udrţať obličky v dobrej kondícii. Ktoré to sú?
Betutabs - jemne zomleté listy brezy, pomáha rozpúšťať obličkové kamene a piesok, pomáha pri obličkovej kolike a infekciách močových ciest.
Uritabs - výťaţky z celých brusníc a koreňa čakanky, pri chronických zápaloch moč.
ciest, silné antibakteriálne účinky.
Colplustabs - výťaţok zo ţihľavy, petrţlenu, brezového lístia, púpavy a koreňa čakanky. Prečisťuje močové a tráviace ústroje
Biomax - posilňuje obličky a imunitu
Prevesan - výťaţky z veľmi kvalitného
zeleného čaju Camelia sinensis, hl. zloţka
prevental, veľmi účinný antioxidant
Venujte svojim obličkám pozornosť, zaslúţia si to.
inklúzie
- Koordinovanie projektových aktivít, poradenská činnosť pri identifikácii potrieb komunitného plánovania a programov hospodárskeho a
sociálneho rozvoja.
Kontakt:
koordinátor projektu: Ing. Eva Mališová –
LPSI Turiec, SNP 514/122, 039 01 Turčianske
Teplice, eva.malisova@azet.sk, 0905 307464,
www.lpsituriec.szm.sk
odborný poradca a koordinátor projektových
aktivít pre okres Martin: Rastislav Tarhaj,
Flámska 1, 036 01 Martin, tel: 043/4303525,
0908 96 89 20, riaditelrrat@mail.t-com.sk
Partneri projektu: Ţilinský samosprávny kraj,
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Jar v kempe

Zo života kempu

... pečenie chleba

... varenie kapustnice

... práca v záhradke

... nový včelín

Múdry a blázon...
Múdry sa trápi nad tým čo vidí očami,
Blázon má radosť s pevnej pôdy pod
nohami,
Blázon sa uspokojí keď hlúposť kraľuje,
Múdri tam nevstúpi, kde hlúposť panuje...
Blázni majú jedno šťastie, ktoré múdri
nemajú,
Múdrych páni nenávidia, bláznov milujú...
Múdry neprehlúpi... nad vecou sa zamyslí,
Hlúpi neustúpi, lebo mu to nemyslí...
Objednávky: objednat@priestorprezivot.sk,
alebo OZ Proces 3, Kratinova 11, 036 08
Martin

Múdri chodia svetom, hľadajú tých
hlúpych,
Blázni sú naivní, nechajú sa kúpiť.
Preto blázniví múdri ovládajú svet.
A múdrych bláznov už vo svete niet...
Blázon sa tvári múdro, ale iba navonok.
Múdry hrá sa na blázna, aby hlúposť
premohol...
Múdrych je málo, väčšinou žijú v úzadí.

Blázon sa musí ukázať, predvádzať sa,
mu nevadí...
Prečo je medzi nami toľko bláznov ?
Prečo múdri to tak nechajú ?
Pretože blázni nemajú, to čo múdri
hľadajú...
Pretože, múdrych bláznov páni radi
nemajú...
Tibor Čierny ml.

Objednávka platí iba pre aktuálne a nové čísla. Čitatelia, ktorí majú záujem
o staršie čísla časopisu Priestor pre ţivot, ich môţu nájsť na našej
internetovej stránke www.priestorprezivot.sk v rubrike
ARCHÍV ČASOPISOV (vo formáte PDF)
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