




Súvislosti

Kde je náš stred? Stred nášho sveta?
Stratili sme sa?

Krkavec



Ctím tvoje prirodzené právo šíriť a tvorivo
používať myšlienky ducha. Stačí, že uznáš

pôvodcu diela a ďalej zachováš tieto záruky.

Slobodný duch je základom 
slobodného národa. 

Predstavy tvoria skutočnosť. 

Takže spoločne tvorme :) 

Právny základ zabezpečuje Creative Commons
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International Lice  nce.
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Predslov

Svet  je  súvislý.  Nieto  hraníc  medzi  javmi.  Pre-
chody  sú  plynulé.  Ani  slová,  znaky  a obrazy
nášho ducha nemožno vymedziť.  Nemožno ich
oddeliť  jeden  od  druhého.  Všetko  so  všetkým
súvisí. Bez chápania súvislostí sa pravda stráca.

Podstatou sú vzťahy. Minulosť nemá zmysel
bez vzťahu k súčasnosti, k práve prebiehajúcemu
okamihu.  Aj  duchovno  je  prázdne,  keď  je  bez
spojenia  so  životom.  Obrazy  a slová  vyjadrujú
a vytvárajú  spojenia.  Prepájajú.  Sú  to  čiary  –
vzory vzťahov medzi javmi. Sú čarovné. Ak sme
ich schopní pochopiť. Ak sa im nebránime.

Táto  knižka  je  o súvislostiach.  Okruhy  sa
prelínajú  a  články  sa  navzájom  dopĺňajú.  Bez
začiatku a bez konca. Čítať ju môžeš voľne.

Knižka je celok – ale nie je celistvá.  Možno
dráždi – vlastne vytvára priestor pre teba – pre
tvoj  názor.  Svojou  bytosťou  ju  dopĺňaš,  svojím

životom obrazy oživuješ. Vzťahy, o ktorých čítaš,
nie sú mimo teba. Nie sú niečo, čo sa ťa až tak
netýka – práve naopak.

Táto knižka je v elektronickej podobe voľne
dostupná. Je to môj dar pre teba. Možno nemá
cenovku – nie je však bez ceny. Za knižkou stojí
veľa úsilia  a roky práce.  Robil  som na nej rád.
Knižku získaš a viac sa dozvieš na webe:

www.k  rkavec.sk

Ak sa ťa knižka v dobrom zmysle dotkne, ak
uznáš prínos  týchto článkov –  budem rád,  keď
knižku odporučíš, keď ju pošleš svojim priateľom
a známym.

Poteším sa podpore,  ale  aj  výhradám.  Uví-
tam  postrehy  a  pripomienky.  Za  hodnotný
príspevok odo mňa dostaneš pozornosť – tlačenú
podobu tejto knižky. 

http://krkavec.sk/
http://krkavec.sk/
http://krkavec.sk/podpor-krkavca
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O krkavcovi 

Zoran bol starý vták, ktorého som dostal do opa-
tery. Mal som temné obdobie a on tiež. Niekedy
sme boli  priatelia,  častejšie  sme  sa  ale  trápili.
Spätne  ma  to  veľmi  mrzí,  že  som  sa  k  tebe,
Zoran, tak choval. Nevedel som. Mal som pred-
stavu. Nútil som. Snažil som sa. 

Krákal si. Trpel si. Čakal si. Mal si nadhľad. Si
múdry vták. Celou svojou bytosťou si mi ukazo-
val:  „Takto  nie.“  Naše  cesty  sa  museli  rozísť.
Nedokázal  som  ustúpiť,  prijať  spätnú  väzbu,
uznať si chybu a prestať byť ten, kto si myslí. 

Posadil  som  Zorana  na  pník  v  parku.  Sňal
som mu pútka. Odstúpil som. „Tak budeš spolu-
pracovať,  alebo  nie?“  Zoran  si  vybral  druhú
možnosť. Dovtedy sa vždy vrátil. Odvtedy som ho
už nevidel. 

Vrátil  sa  –  ale  inak  a  prekvapivo.  Bol  som
dojatý, keď som si to uvedomil. Stále som.

Chvála

Ďakujem  mojej  mame a  otcovi.  Ďakujem  všet-
kým, ktorí mi pomohli na ceste – všetkým vám,
ktorí  ste  ma  nadchli,  ktorí  ste  ma  ovplyvnili
svojou žiarou, darovali mi prostriedky a ukázali
mi možnosti. Je vás veľa. 



Úvod

Poviem ti,  čo chceš počuť,  pretkané tým, čo ja
chcem, aby si ty počul. Súhlasíš? Obaja budeme
spokojní. Poviem ti, aký si výnimočný. Pochválim
ťa. Poviem ti, čo si už aj tak myslíš a poviem ti to
jasne a určito:  je  to takto a takto. Budem brať
ohľad na tvoj malý svet, na tvoju oblasť pohodlia.
Nebudem ťa viesť za ňu, za tvoje obzory – nebu-
dem ťa  vrhať  do  neistoty  a zmätku.  Nebudem
búrať  tvoje  zažité  predstavy  a  prijaté  obme-
dzenia.

Ty za nič nemôžeš, to okolnosti sú zlé. Ubez-
pečím ťa,  že si  dobrý,  že robíš  všetko správne.
Dopraj  si.  Si  dôležitý  –  polichotím  ti.  Pomedzi
riadky prepašujem pár lží, ktorým aj tak už vlast-
ne veríš a ktoré mi dajú moc nad tvojím duchom.
Poviem ti... Na perách med – v srdci jed. 

Nie. Bude to inak a táto knižka je iná. Nebu-
de lichotivá a podliezavá – bude búriť  a búrať.

Možno budeš mať nutkanie utiecť.  Niečo sa ťa
dotkne, pohne ťa a zabolí. Precíť ten pocit! Je to
zmätok?  Strach?  Krivda?  Hnev?  Precíť  tú  búrku
vnútri teba! Vytrvaj! Skúmaj to, čo sa ťa dotklo,
to, čo ťa pobúrilo! Skúmaj svoje predstavy, svoje
vnútorné dohody a viery! Pozoruj ich, tieto malé
myšlienkové bytosti! Zrazu sa cítia ohrozené. To
ony sa búria. Sú to ich pocity, čo cítiš, nie tvoje. 

Možno pocítiš  strach – strach pred smrťou.
To ale nie je tvoja smrť, ktorej sa bojíš. Lživé myš-
lienky  sa  boja  konca,  pretože  neobstoja  pred
uvedomenou skutočnosťou života.  Tiene nepre-
žijú  vysvetlenie.  To je  dobre.  Čistíme sa.  Niečo
v nás zomiera. Na troskách klamlivých vier vzniká
priestor. Zmätok je začiatok prerodu. 

Keď  pocítiš  odpor  –  to  je  dobre.  Pokračuj
v čítaní.  Vtip  a nadhľad  ti  pomôžu.  Keď  sa  ťa
niečo dotkne, skús sa nad sebou pousmiať. Skús
premeniť hnev na pobavenie nad sebou samým,
nad svojím malým svetom,  nad  touto  knižkou.
Bavilo ma ju písať. 
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Poznámka k jazyku

Reč je silná a živá. Jazyk je omnoho viac, ako len
množina  slov  a pravidiel  spisovnosti.  Nemám
dobrý pocit zo slovenského jazyka, v ktorom sa
viac dbá na normalizáciu ako na cit pre vlastnú
reč.  Túto  knižku  píšem  v mojom  materinskom
jazyku – vety skladám tak, aby mne dobre zneli.
Nebránim sa však podnetom, ktoré by spravili jej
jazyk zrozumiteľnejším či ladnejším pre oko. 

Ak  v knižke  nájdeš  chybu  či  nepresnosť,
alebo  ak  máš  pocit,  že  by  niečo  mohlo  byť
povedané lepšie  –  neváhaj  a napíš  mi.  Vďačný
budem aj za zaujímavé zdroje,  ktoré môžu do-
plniť myšlienky, ktoré uvádzam.

Medzi  článkami  nájdeš  prevzaté  tvrdenia,
ktoré ma zaujali. Úryvky sú väčšinou zostručne-
né, niekedy prekladané z iného jazyka alebo po-
zliepané z viacerých miest v odkazovanej knihe či
práci.  Ich úlohou je  zasadiť  moje príspevky do
ešte širších súvislostí. Prajem príjemné čítanie.



Bytosť

Brána

Brána. Čo je za ňou? Čomu sa bránim?
„Otvor,“  znovu  sa  ozýva  z druhej  strany.

„Nie,“ ohradím sa zneistený. Toto je môj svet. Je
mi jasný a známy – chránim si ho. Očami prej-
dem po obzore hradieb sveta. Po obzore hôr, za
ktorými sú tiene. Kruh hraníc ma chráni. Dáva mi
pocit bezpečia, istoty. Tento svet bránim. 

Brána praská a pomaly povoľuje.  Veľká sila
na ňu tlačí. Srdce mi tepe – bojím sa. Zapieram
bránu  celou  svojou  bytosťou.  Ide  mi  o život,
o všetko, čo poznám! Držím ju. Bránim sa – seba,
svoj  svet,  svoje  všetko  –  pred  tieňmi  z druhej
strany. Napätý a s vypätím síl zapieram a kričím.

Voda prúdi, kým sa hladiny nevyrovnajú. Ak
prúdeniu niečo bráni – tlak narastá. Je za tým zá-

kon?  Prirodzený  zákon  divej  prírody?  Posvätný
zákon  Všehomieru?  Sila  prúdi  k rovnováhe,
k miere. Vypĺňa miesta, kde chýba.  

Som  šťastný?  Celistvý?  Čo  ak  je  v mojom
svete chyba? Čo ak mi niečo chýba?

„Otvor,“  znie zas ten hlas.  Stále  sa bránim,
bojím.  Bojujem!  Čo sa  sem tlačí?  Zlé,  záporné,
negatívne sily? 

Tlak a boj trvá, trvá a ja zabúdam, že to môže
byť  inak.  Verím  v svetlo  svojho  sveta.  Napätý
a podráždený kŕčovite držím hranice. Som na ne
hrdý, na svoje zábrany, na svoju vieru, názory, na
to, kto som... Som dobrý a to zlo mi vadí. Prečo
sa sem tlačí? Som z toho chorý. 

Zároveň mi stále niečo chýba. Mám všetko –
mám  hromadu  vecí  a poznatkov.  Kryjem  sa
vrstvami  oblečenia  a múrmi  domov.  Chránim
svoje dobro a svetlo za zámkami, za dverami, za
poistkami,  predpismi  a presvedčeniami.  Prečo
ostávam nenaplnený?

Zapieram  tie  záporné  sily.  Čo  ak  sú  ony
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záporné len preto, že ich zapieram? Čo ak sú to
práve moje zábrany, ktoré vrhajú tiene? Temné
tiene zla?   

Zmysel?  Láska?  Prirodzenosť?  Objatie  milej
bytosti? Chýba mi mier? Pokoj? Uvoľnenie? Otvo-
renosť?  Viem  vôbec,  čo  tie  slová  znamenajú?
Zažil som ich? 

Som smädný, ale vodu nevidím. Žiara mojich
očí  neprenikne hradbami,  ktoré  držím.  Jestvuje
tá voda vôbec, alebo je to len vidina? 

Zlom! Brána praská, puká a svet sa rúti. Zlo
víťazí a ja zomieram zaplavený temnotou. Je to
koniec – a zároveň začiatok. 

Prudké  vlny  pomaly  opadávajú.  Cítim  ten
prúd,  ako  ma čistí.  Divé  prúdy  premyli  korytá,
spláchli  hradby.  Smejem  sa  a plačem.  Roz-
pamätávam  sa,  akoby  som  po  vekoch  stretol
milovaných priateľov – som dojatý. 

Temnota zmizla. Dívam sa a už mi nič neb-
ráni vidieť. Svet je svetlý. Celý žiarim vo vytržení.
Som  vedomý –  viem,  cítim  a ctím  tú  prastarú

a novú, divú a krehkú mieru. 
„Chvála!“  zvolám do sveta.  Sme znova celí.

Chyba sa zacelila, bola doplnená. Prečo som sa
bránil,  bál?  Prečo som zaprel  ten hlások svojej
duše, ten hlas, čo ma nabádal otvoriť?  

Dojatý sa dívam navôkol – svet vyzerá rov-
nako a predsa sa všetko zmenilo.

„Vzdať sa niečoho je vlastne obeť. Preto je i ob-
dobie  prázdnoty  pri  tvorbe  spoločenstva  časom
obety. A obeť bolí,  pretože svojím spôsobom pred-
stavuje smrť, ktorá je nutnou podmienkou znovuz-
rodenia. A aj keď to všetko rozumovo vieme, je to
stále strašidelný krok do neznáma. Mnohých členov
skupiny v období prázdnoty ochromí rozpoltenosť
medzi  strachom a nádejou.  Títo  ľudia  ale  o práz-
dnote nesprávne uvažujú skôr v súvislosti s ničotou
alebo zničením, než v súvislosti so znovuzrodením.“

– M. Scott Peck. V jiném rytmu. Vytváraní 
spoločenství. Fáze tvorby společenství. Str.
102.
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Krkavec

Meno Krkavec je ochranným menom. Staral som
sa raz o takéhoto vtáka. Často som mal pocit, že
je múdrejší odo mňa. Krákal. Stále krákal a kričal
do sveta. Kričal to, čo videl, to čo vedel. Celou by-
tosťou na niečo upozorňoval – možno na to, čo
sme boli všetci naokolo naučení prehliadať. Ako
asi  vníma krkavec nás ľudí?  Ako vníma z výšky
naše mestá a človekom pretvorenú krajinu?

Mal  som vtedy  osemnásť  rokov.  Len  vtedy
som začal vnímať, kde som sa to vlastne ocitol.
Začal som sa pomaly vyhrabávať… Vyhrabávať sa
z nezáujmu, z nezmyselnosti, z nudy, z lenivosti,
z nemocnosti.

Uvedomil  som  si,  že  môj  vtedajší  duševný
stav  mi bráni  nájsť  si  babu a že mám ťažkosti
s pamäťou, s citlivosťou. Uvedomil som si, že si
robím sám sebe podrazy, že sa bojím byť šťastný.
Dovtedy som bol tam, kam ma posadili, nosil to,
čo  mi  obliekli  a  spravil  to,  čo  mi  povedali.

Uvedomil  som  si,  že  tadeto  cesta  nevedie.
Uvedomil som si, že všetky tie rady, čo mi ľudia
dovtedy dali, neboli dobrými radami.

Cítil  som  sa  sám,  odrezaný  od  sveta.  Mal
som pocit, že nemám – a pokiaľ pamätám, nikdy
som nemal – spojenie s inými bytosťami, spoje-
nie  s prírodou…  Skutočné  citové  spojenie.  Bol
som sám v umelom svete. Možno bolo príčinou
to, že som vyrastal v štvorhrannom byte, možno
to bol  výsledok „bežného“  násilného oddelenia
dieťaťa od matky hneď po pôrode.

Nepamätal  som si… Býval  som  v stave,  že
som nevedel, čo bolo včera. Že som v škole ne-
vedel, koľká je hodina, či už bola veľká prestávka,
či už bol obed. Neobťažoval som sa pamätať si
ani ľudí a ich mená. Či som bol dakedy predtým
v spojení,  v skutočnom citovom spojení  s inou
bytosťou? Nepamätám si.

Prvý záblesk bola sokoliareň. Bolo to spolo-
čenstvo  mladých  ľudí.  Starali  sme  sa  o vtáky.
„Robíme to  pre  dravce“  nás  napriek  rozporom
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a duševným ranám zjednocovalo. Prvý raz som
sa  ocitol  v prirodzenom  spoločenstve.  Nie  vo
formálnej  štruktúre,  rodinnej  či  školskej.  Sami
sme sa spravovali:  sami sme si spravovali naše
vzťahy,  našu  sokoliareň.  Tu  som  sa  v mojich
osemnástich rokoch učil byť tvor spoločenský.

Druhý  záblesk  bol  letný  tábor  pri  Berlíne.
Pracovný tábor,  stretli  sme sa tam mladí  ľudia
z rôznych krajín. Taký hipisácky penzión v prírode
to bol, my sme im tam pomáhali – a mali sme za
to zázemie. Uvidel som, že veci môžu byť úplne
inak. Ocitol som sa v novom prostredí s novými
ľuďmi.  Všetci  sme si  vzájomne boli  noví.  Zrazu
som sa nespoznával. Aj ja som bol novým člove-
kom. Už som nebol do-seba-uzavretý a ľahostaj-
ný – bol som veselý, spoločenský. Zbadal som, že
to, aký som – vôbec nie je to, aký skutočne som –
môžem byť akýkoľvek. Nemusím byť výsledkom
okolností.  Môžem  sa  sám  seba  chopiť,  chopiť
svojho života. Chytil som vlnu, prúd. Ostal som
tam asi mesiac. 

Neďaleko odtiaľ žilo veľmi rôznorodé spolo-
čenstvo  pôvodne  squaterov.  Umelci,  pankáči,
anarchisti,  hipisáci – najradšej posedávali okolo
ohniska v letnej kuchyni a rozprávali sa. Práve sa
pripravovali na príchod šamana z Južnej Ameriky
z kmeňa, s ktorým sú v spojení a ktorému pomá-
hajú.  Bolo  mi  ponúknuté  bývanie.  Stretol  som
skupinku cestovateľov z Francúzska, čo ma v ka-
ravane vzali na Rainbow Gathering. Vnímal som
to: všetko môže byť inak. Skutočnosť môže byť
iná. Nemusí byť taká, ako mi podsúvali v škole,
nemusí byť taká, ako očakávajú moji rodičia…

Tretí  záblesk  bolo pocítenie  živy.  Vždy som
bol  neveriaci,  ateista.  Nejaké  duchovné  veci  či
„energie“  som  bral  odmerane,  s odstupom.
Jeden  priateľ  robil  semináre  reiki  –  to  je  istý
spôsob  práce  s jemnou  vesmírnou  silou.  Zo
zvedavosti som mu tam prišiel. Šiel som tam so
skepsou,  ale  zároveň  som  sa  nastavil,  že  mu
dôverujem.  Otvoril  som  sa  mu.  On  mi  „na
oplátku“ pri zasvätení otvoril korunný a srdcový
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prameň. Zrejme som bol dovtedy celý zahataný –
pretože  ten  pocit  bol  ohromne  výrazný.  Zrazu
mnou tiekol prúd.

Začal som to skúmať. Uvidel som svetlo. Zba-
dal som cestu. Odvtedy sa stalo veľa. Znova sa
spájam, začínam preciťovať prírodu, iné bytosti.
Hoja,  celia  sa  vzťahy  s mojimi  blízkymi.  Vyjas-
nieva sa mi. Objavujem seba samého – ten svet
vnútri mňa aj ten vonkajší. Cítim radosť. Cítim, že
som znova našiel cestu. Že som bol stratený – ale
už  kráčam  správne.  Teším  sa  z toho,  čo  pri-
chádza, čo cítim, že je na ceste... 

Začal som písať. Veľa sa mi vyjasní v priebe-
hu toho, ako to z môjho vnútra vychádza von cez
údery do klávesnice. Ide to samé – niečo cítim,
niečo mi lieta hlavou a ja dám zámer, že to idem
napísať.  Píšem pre seba a pre svojich blízkych.
Často  nejaký  článok  načne  veci  nepovedané,
podnieti rozhovor s mojou mamou, s priateľom.
Čo  nedokážeme  prepojiť  priamo  –  prepája  sa,
celí, hojí sa okľukou – cez článok na blogu.

„V krkavcoch je niečo jedinečné, čo dovoľuje či
podnecuje  vytvorenie  zvláštneho  puta  blízkosti
medzi nimi a človekom. Čo je príčinou takéhoto pre-
pojenia? Verím, že to tkvie vo vzájomnej komuniká-
cii.  Krkavec  je  výrazný,  vyjadruje  pocity,  zámery
a očakávania, a správa sa, akoby ti rozumel. 

Komunikácia je však výsadou. Dochádza k nej,
keď  jedinec  blízky  vtákovi  je  dôveryhodný,  keď  si
vyslúžil  dôveru,  ktorá  nie  je  ľahko  ponúknutá.
Získajúc dôveru sa odkryje veľa z toho, čo by sme
inak nikdy nevideli.“ 

– Bernd Heinrich. Mind of the Raven. 
Ravens in the Family. Str. 31-32.

Nahota

Skrývame sa.  Zakrývame to,  akí  skutočne sme.
Oblečieme sa. Vydávame sa za niečo. Za úspeš-
ného človeka v obleku. Za hiphopera v šiltovke.
Chránime sa – nie len pred zimou.

Hráme rôzne úlohy, rôzne role – v rôznych
oblekoch,  v rôznych  prevlekoch.  V rovnošate
policajnej  sa  z človeka  stáva  policajt,  už  necíti
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a nemyslí. On koná podľa predpisov. V rovnošate
bieleho golierika a kravaty sa už nesprávaš ako
zviera – ale ani ako človek – už si stroj, nástroj
civilizácie.

Chránime  svoju  nahotu,  svoju  dušu,  svoju
citlivosť. Nemusí to byť zlé. Slúži nám to. Oble-
čieme sa a vyskúšame si nejakú úlohu. Vžijeme
sa do niečej kože a obohatí nás to.

Ochránim  sa.  Obrním  sa  pred  nepriazňou,
pred nebezpečenstvom. Skryjem sa za šaty.  Ak
však zabudnem… Ak zabudneme, kto sme. Ak sa
začneme  stotožňovať  s úlohou,  s oblekom…
S predstieraním, s predstavou…

Pravda je jednoduchá. Je prvotná. Pravda je
to, čo je. Predstava môže byť mylná. Šaty robia
človeka.  Predstava sa môže naplniť.  To,  ako sa
oblečieš,  ovplyvní  tvoje  správanie,  tvoje  vystu-
povanie, tvoje vnímanie seba samého. Ošatenie
ti pomôže na tvojej ceste. Predpísaná rovnošata
ti  pomôže  k predpísanej  ceste.  Skutočne  si  to
praješ? Vzdávaš sa vlastnej cesty?

Pravda je prostá. Prečo ju skrývame? Je nám
nepríjemná? Bojíme sa jej? Prečo? Pretože žijeme
v klame?  Pravda  náš  klam  ohrozuje.  Je  prostá
a my ju zložito zakrývame. Hráme spoločenskú
hru na predstieranie. Na zastieranie. Bojíme sa.
Bojíme  sa  byť  sebou?  Byť  človekom?  Prevziať
zodpovednosť za svoje bytie? 

Pravda bývala posvätná. Nahota bývala po-
svätná. Nahí sme sa spájali s pravdou, s celistvou
holou pravdou Všehomieru. Nahí sme tancovali
a obradne obchádzali posvätný kruh. Nahí sme
svedčili  o pravde  a vo  svätohájoch  prisahali.
V pravde je sila. V nahote je sila. Bez predstáv,
bez záster a klamov.

Sme to my. Pravdiví a prostí. Svätí a silní. Diví
a smelí. V kruhu pravdy sme chránení.

„A. Sucháň spomína, že siatina tak sa dá za-
chrániť proti myšiam, keď muž svoju ženu holú, so
zviazanými očami, vedúc ju za ručník, tri razy pre-
vedie po poli. Vo Veľkej Lodine, keď v dedine horí,



BYTOSŤ      17

holá žena musí ešte nehoriaci dom obísť s obrazom
sv. Floriána. V Kysuckom Novom Meste u komisára
Andela žena, súc obvinená z krádeže, na dôkaz svo-
jej neviny žiadala, aby mohla holá odprisahať. Už
len  z nadhodených  niekoľko  príkladov  vysvitá,  že
telo, zabavené šaty, je zbavené aj démona, skrýva-
júceho sa v šate.  Telo  je  takto katarzované,  čisté
a tým sa stáva magickým prostriedkom na zame-
dzenie zla.“ 

– Dr. Rudolf Bednárik. Slovenská vlasti-
veda II. Duchovná kultúra slovenského 
ľudu. Zvyky výročné a príležitostné. Str. 
105.

Životopis

Na minulosť je často nazerané veľmi zvláštnym
spôsobom. Vlastne to platí pre celé dejiny – ne-
vynímajúc osobné životopisy. Akoby bola minu-
losť akýmsi priamočiarym vývojom – pokrokom
od istého bodu A do bodu B. Počiatočný bod je
však len zdanlivo pevný. Papier totiž toho znesie
mnoho.

Narodil sa Ježiš v roku nula? Vzniklo Sloven-
sko v prvý deň roku pána 1993? Objavilo sa pivo
prvý  raz  v Mezopotámii  či  Egypte  v okamihu
zápisu na hlinenú doštičku? Naozaj sa minulosť
začína až vtedy, keď o tom niekto napísal?

Je ten okamih priradenia rodného čísla a zá-
pisu môjho mena a priezviska do matriky naozaj
taký  kľúčový?  Veľmi  si  tú  udalosť  nepamätám.
Vlastne vôbec.

Prečo začínať  od toho najmenej  zreteľného
bodu? Prečo slepo veriť v strohú písomnú zmien-
ku – keď písmo nás toľko ráz falošne zaviedlo, ak
nie oklamalo?

Ako ten slávny obraz. Je na ňom fajka. Nie je
to fajka – nenatlačíš do nej tabak. Obrazy majú
silu a písmo má silu. Majú silu miasť nás a za-
vádzať nás do sveta mimo skutočnosť, do sveta
predstáv.

Takže?  Začnem  od  práve  teraz,  od  tohto
jediného pravdivého a skutočného okamihu. Od
života. Od toho, čo je práve tu, nie v hmlistých
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blednúcich  spomienkach  či  v  čiernobielych  od-
tlačkoch písma…

Žijem v Brne. Študujem na Fakulte informati-
ky obor s názvom SSME: Řízení a inovace. Prečo?
Lebo som  ako  mladý  človek  doma v prostredí
rodiny  a strednej  školy  nenachádzal  priestor  –
potreboval som ujsť. Ušiel som do ďalekého veľ-
kého mesta. Prečo informatika? Pretože skôr než
do Brna som sa pokúsil ujsť do virtuálneho sveta
za obrazovkou počítača. Nie veľmi úspešne – cítil
som sa tam neosobne osamelý… 

Prečo SSME? Lebo je „jemné“… Neobsahuje
matematiku.  Prečo  nemám  rád  matematiku?
Rozpamätávam sa, odvodzujúc minulosť od prav-
divosti  prítomnosti:  Pretože  na základnej  škole
sa pani učiteľka snažila podnecovať náš záujem
o počítanie súťaživými hrami. Matika mi šla a ja
som chcel vyhrávať – skoro vždy som však bol až
ten prvý pod čiarou. Počítanie sa vo mne prepoji-
lo  s napätím,  s časovým  tlakom  a s pocitom
prehry. Doteraz mám ťažkosti pri skúške z mate-

matiky  zachovať  pokoj.  Premkne  ma  napätie.
Zároveň s číslami na písomke sa dostavuje roz-
tržitosť,  nervozita,  robím  hlúpe  chyby…  Takže
Řízení a inovace – a som rád.

Chodievam šermovať. Prečo? Pretože v dobe
dospievania mi veľmi veľa dalo jedno miesto –
sokoliareň.  V  Brne  som  hľadal  podobné  pro-
stredie. Preto šerm. Našiel som? Možno.

Našiel  som  niečo  iné…  Vnútri  seba.  Akúsi
stuhnutosť.  Uvedomil  som si,  že sa bojím,  brá-
nim. Ľudia sú však priateľskí. Chcú mi pomôcť. Ja
sa zdráham otvoriť. Zdráham sa prelomiť zábra-
ny zvyku a predstáv o sebe samom. Zdráham sa
učiť, meniť sa, rásť… 

Utekám,  nepripúšťam  si  chybu...  Jeden  bo-
lestivý zásah mečom strieda druhý. Priateľovi už
došla trpezlivosť a dáva mi to pocítiť. Nepoučím
sa a nepoučím… Nevedomosť sa snažím zakryť
silou, prudkosťou, úskokom – neúspešne. On je
rýchlejší. Všetko to na mne vidí. 

Číta ma – vidí to, čo ja nevidím. Zaplaví ma



BYTOSŤ      19

dojatosť. Potláčam slzy. On sa mi venuje. Nechce
ma  ponížiť,  poraziť,  nepreteká  sa  so  mnou…
Chce mi pomôcť. Myslí to úprimne a nezištne –
sme v tom spolu. Môj prerod je totiž prínosom
pre  celú  skupinu,  spoločenstvo,  spoločnosť…
Prečo som to doteraz, za celých dlhých dvadsať-
šesť rokov, predtým nezažil?

Cestou domov nočným Brnom kráčam pus-
tou ulicou. Povolím. Plačem.

Očista

Všetko biele.  Hľadím von oknom zo slameného
domčeka.  Hmla.  Všade  inovať.  Biele  kryštáliky,
ihličkami  posiate  brezy  –  akoby  z bieleho  sna
vystupujúce víly… 

Cítim náhlu potrebu očistiť sa. Zmyť zo seba
nánosy.  V chalúpke  nie  je  kúpeľňa.  Mohol  by
som si  vodu  zohriať  na  peci.  Nie,  žiada  sa  mi
sviežej  vody  zo  studničky,  čistej  a  studenej,
neznečistenej živlom ohňa. Ťahá ma to von – do

bieloty.
Nejde to priamo – ísť do mrazu a poliať sa

vodou…  Musel  by  som  sa  nútiť.  To  nerobím.
Neprajem  si  nárazy,  neprajem  si  spätný  ťah.
Nechcem,  aby  vo  mne  vznikli  zábrany.  Očista
nech je príjemná. Tak ako?

Studená voda je človeku príjemná, ak je mu
teplo.  Mohol  by  som rozpáliť  piecku,  spraviť  si
riadne horúco, spáliť veľa dreva… Nie, stále by to
nebolo  ono.  Musí  to  byť  vnútorné  teplo,  nie
vonkajšie. Teplo  z môjho  stredu  –  skutočné
bytostné teplo.

Pretiahol som si svaly. Prehol som sa k špič-
kám  nôh.  Cítim  teplo  z vnútra  chrbtice.  Vy-
zliekam sa. Znova sa prehýbam. Uvoľňujem sa.
Teplo sa šíri. Horúco.

Zrazu som dostal chuť vybehnúť von. Schma-
tol som fľašu s vodou, uterák… Dvierka vrzli. Som
bosý a holý na snehu. Vonku je krásne.

Ostávam  prekvapený  –  nie  je  mi  zima.  Je
sviežo.  Strasiem  z konára  inovať.  Uterák  pre-
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hodím  cez  brezu.  Oblievam  sa  vodou,  najprv
tvár, hruď. Šúcham si rukami celé telo. Zaplavuje
ma  pocit  šťastia,  radosti.  Nahlas  si  spievam.
Chválim vodu, že ma myje… Že umýva, že spla-
vuje všetko, čo ma ťaží, púta, čo mi už netreba…
„Chvála ti voda, vodenka živá.“

Fľaša prázdna. „Ako by to bolo vyšúchať sa
snehom?“ prebleskne mi hlavou. Cítim sa dobre.
Krv sa mi rozprúdila. Vedomie sa zmenilo. Telo
mám horúce, uvoľnené… Teším sa hopkajúc od
zimy.  Šúcham  sa  snehom  a cítim  náhle  poku-
šenie vyváľať sa v ňom. Okamih odolávam a som
v snehu. Skrúcam sa od blaženosti.

Vyskočím. Strasiem zvyšky snehu. Parí sa zo
mňa. Rýchlo schnem. Drhnem sa uterákom. Celé
telo do čista. Som šťastný, čistý, rád. Bolo to prvý
raz  v živote.  Bolo  to  silné  a pekné.  Bolo  to
zmyselné. Svet je nádherný a ja zas dnu v teple.



Divná príroda

Sloboda na kraji sveta

Umyť si zuby bez zubnej pasty? Sliny môžeš pre-
hĺtať a nemusíš sa hrbiť nad umývadlom – môžeš
sa prechádzať po dome, rozmýšľať, rozjímať...

Sprchovať  sa  studenou  vodou?  Bez  mydla?
Veď nie som špinavý, len trochu spotený! Natiah-
nem chrbát, chytím si špičky nôh – rozohrial som
sa. V duchu sa pýtam: teraz? Teraz. Otáčam páč-
ku a šplech do tváre. Je to pocit príjemný alebo
nepríjemný? Myseľ sa to márne snaží zatriediť –
preruším  ju  –  spevom.  Že  spievať  neviem?
Nevadí! Zvuk a voľné tóny znejú až kdesi z môjho
podbrucha.  „Chvála  ti  voda...“  už  sa  stieram
dlaňami.  Už  mi  nie  je  zima.  Nabudil  som  svoj
vnútorný oheň. Som nadšený.

Ostávam stáť nepohnute. Cítim a pozorujem

každý  chĺpok,  ako  sa  po  osušení  odliepa  od
vlhkej pokožky. Ďakujem za tento bytostný oka-
mih.  Mám pocit,  že  som v kúpeľoch,  v ktorých
som nikdy nebol.

Sedieť na záchode – vlastne nesedieť... Skús
si čupnúť! Chce to trochu cviku a rovnováhy – pre
črevá je to ozdravné a prirodzené... Je to obrad?
Spájam sa takto so zemou? Stiahnutý a učupený,
ako Dieťa v Matke.

A čo  tak  zacvičiť  si  každé  ráno  vonku?  Pri
brieždení?  Nahý?  Prijať  chlad  vetríka  a hrejivú
silu nového Slnka?

Prijímať  nepohodlie.  Prijať  skutočnosť,  ne-
brániac  sa,  nechrániac  sa,  smelo  a  priamo  –
prosto a pravdivo! Prekračujem vlastné hranice
zažitého. Rozširujem svoj svet, svoje obzory, svo-
je obmedzenia, svoje viery a hranice...

Kráčam cez kraj sveta! Rastiem a je to vzru-
šujúce.  Rozvíjam  sa  žijúc  svoj  príbeh  –  sám si
určujúc, ktorým smerom sa práve vyberiem. Už
nie  som  pohodlným  výsledkom  vopred  pred-
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určenej cesty najmenšieho odporu.
Nie som ovca! Som sám sebe vodca! Teda...

Aspoň sa to učím. Práve týmto spôsobom. Preto-
že  k skutočnému  učeniu  pre  život  dochádza
práve a len – na kraji sveta. Na hrane poznaného
a nepoznaného.

Kde mám tie hranice? Čo je v ich tieni? Tem-
né  postavy  hraničiarov  strážia  a chránia  môj
malý  svet,  svetlý  a poznaný...  Varujú  ma  –
strachom  a nepohodlím.  Spoznávam  ich  –  do-
spievam. Vo vedomí nachádzajúc slobodu, kráča-
júc po hrane.

Matka zem

Ako si ctíš div, ktorý ti dáva dary? Ako si ctíš Sln-
ko, ktoré ti  dáva Silu? Vďaka nemu sa hýbeme,
dýchame, jeme… Vďaka nemu sa hýbu kolobehy
zemské. Voda prúdi dolu potokmi a odparuje sa,
vetry  fúkajú,  rastliny  rastú,  my  sa  dívame,  my
žijeme… Toto všetci vieme.

A aj si Slnko ctíme – tak, že dary prijímame…
Obed je obeť. Dary Slnka obetujeme, obedujeme,
prijmeme...  Obed,  hostina,  slávnostná večera  –
to sú oslavy Slnka, divu, ktorý dáva. Divu, ktorý
nám dal deň, svetlo, teplo, jedlo…

Ako si ctíme Zem? Našu matku, zelenú vlhkú
zem,  ktorá  nás  prijíma?  Ktorá  prijíma  a pre-
mieňa.  Prijíma a premieňa sálavú pálivú pernú
silu  Slnka,  prijíma a premieňa aj  naše neduhy.
Ctíme si ju tak, že dávame. Odovzdávame to, čo
nevieme využiť, čo je pre nás nepotrebné a škod-
livé. Zem to prijme a premení na dobré.

Ako  si  ju  uctíme?  Slovami?  Činmi?  Akými?
Zem,  dávam  ti  kus  seba,  kus  toho,  čo  mnou
prešlo. Vylučujem to do vlhkej zeme – vylučujem
to divotvorné hovno,  ktoré ty,  zhovievavá Zem,
na  zeleň  premeníš.  Seriem  na  teba  vedome
a s úctou. 

Grgnem, prdnem si, odpľujem – vydýchnem.
Ešte  že  aspoň  ten  výdych  sa  nestal  hanlivým.
Preťali sme kolobehy. Prečo sa hanbíme za jednu
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ich  časť?  Prečo  sme  ju  odsúdili?  Prečo  sme
popreli a zašpinili našu Matku? Prečo sme rozbili
kolo  života?  Vyvyšujeme  sa?  Strácame  sa  vo
vzdušných zámkoch – pretíname svoje korene...

Zem  odpúšťa.  Cítime  tú  úľavu.  Keď  sa  vy-
serieme,  doslova  aj  obrazne.  Keď  sa  zbavíme
bremena, ťažkosti, odpadu – a naša veľká mať to
prijme  a  pretvorí.  Zlé  na  dobré  obráti…  Je  to
prirodzené.  Tak  dobre,  oslobodzujúco,  očistne
nám to padne. 

Mokrá  Zem,  ctím  si  ťa. Nemiešam  svoje
hovná  s „čistiacimi“  prostriedkami,  ktoré  ty
nestráviš.  Seriem a  čúram priamo do teba,  do
zeme, nie do vody, nie do riek a potokov…

Záchod  či  kadibúdka  je  pre  mňa  miesto
posvätné, miesto, kde sa spájam s divom sveta.
Kde odovzdávam ďalej  to,  čo sa mi dostalo.  Aj
slovne si rád uľavím, s hovnom púšťam aj nedo-
bré myšlienky – sám, nech to nepočujú, neprijí-
majú iní, len ty, Zem.

Nedívam  sa  pri  sraní  na  umelé  hmoty,  na

chémiu  a jedy  z  reklamy.  Seriem  rád  v prí-
rodnom  zelenom  či  drevenom  prostredí.  Nie
vždy sa to dá – aspoň v predstavách som v pri-
rodzenosti.

Uľavujem si prežívajúc silu kola života, ktoré-
ho ja sám som len malým článkom. Som vďačný,
že mi bolo dané sa účastniť. Chvála ti živá Zem!

„Ako verný správca zdedíš túto svätú zem a bu-
deš chrániť jej bohatstvo a plodnosť z pokolenia na
pokolenie.  Budeš  chrániť  svoje  role  pred  vymieľa-
ním pôdy, svoje tečúce vody pred vysychaním, svoje
lesy pred drancovaním a svoje svahy pred prílišným
spásaním, aby tvoji potomkovia mohli mať hojnosť
na  veky.  Ak  však  ktokoľvek  v tomto  spravovaní
zeme sklame,  tvoje  úrodné  polia  sa  premenia  na
neplodné  kamenisté  pláne,  ktoré  budú  pretkané
stružami odplavujúcimi živiny,  a počty tvojich po-
tomkov začnú slabnúť a budú žiť  v núdzi a nedos-
tatku alebo úplne vymiznú z povrchu zeme.“ 

– Walter Clay Lowdermilk. Conquest of the 
land through seven   thousand   years.

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf


24       KRKAVEC.SK

„Než sa  prejavia  následky,  pôsobenie  už  trvá
dlhší čas. A s istotou sa nepodarí dosiahnuť okamži-
té  zlepšenie  stavu,  ani  keby  sa  emisie  škodlivín
výrazne znížili.  Sledovanie  ekologických súvislostí
nie je žiadnou cudzou filozofiou, ale pre nás je to
stratégia  nevyhnutná  pre  prežitie,  ktorá  však
vyžaduje zmenu nášho myslenia. Naše konanie by
sa už nemalo riadiť priamočiarym vzorom ‚príčina
– pôsobenie – myslenie‘.  Doterajšie  zohľadňovanie
jednoduchých závislostí musí byť nahradené zohľad-
ňovaním komplexných súvislostí. K tomuto patrí aj
vnímanie varovných signálov a spätnej väzby.

My,  ľudia  sme už narušili  a poškodili  mnohé
procesy,  ktoré  sa podieľajú na udržovaní behu ži-
vota  na  našej  planéte.  Ešte  je  čas,  aby  sa  znova
sfunkčnili. Je našou povinnosťou zasadiť sa o to!“

– Jozef Reichholf. Žiť a prežiť. Ekologické 
súvislosti. Všetko má svoje medze. Str. 210.

Virtuálne priestory

Sedím pod dreveným prístreškom.  Pozerám sa
na krajinu: podo mnou je záhradka, za mnou na
svahu sa pasú kozy.

Skloním pohľad k notebooku. Už pár rokov
používam Ubuntu Linux. Teraz ale pre niečo po-
trebujem  Windows.  Kliknem  myšou  a  spúšťam
program VirtualBox – virtuálny počítač.

Počítače sa skladajú z hardvéru a softvéru –
toto  je  všeobecne  známe.  Hardvér  je  akoby
hmotné telo počítača –  do toho sa dá kopnúť.
Toto  telo  je  oživované  silou:  hardvérom  prúdi
elektrické vlnenie, tak, ako našimi telami životná
sila  –  živa.  Softvér  je  zas  akoby  duch.  Je  to
myšlienkové,  programové  vybavenie  počítača.
Medzi softvérom a hardvérom je rozhranie. Toto
rozhranie ich vzájomne prepája. 

Medzi hardvér patria mimo iného aj vstupné
a výstupné  zariadenia.  Vstupné  zariadenia  sú
podobné našim zmyslom: webkamera, klávesni-
ca,  mikrofón.  Výstupné  zariadenia  zase  hýbu
okolitým  svetom.  Monitor  bliká,  tlačiareň  hltá
papier. Hardvér žerie elektrinu, telo sa hýbe. 

Dá sa spraviť taká vec: dá sa virtualizovať –
vytvárať umelé rozhranie. Môžem spustiť softvé-
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rový program, ktorý predstiera, že je rozhraním
hardvéru. Vzniká tak akési virtuálne hardvérové
prostredie. Ako keď si pustíš film a zrazu si vtia-
hnutý k tým vymysleným postavám do príbehu
„na  plátne“,  zabudnúc  na  skutočný  priestor,
ktorý ťa obklopuje. 

Vnútri okna VirtualBoxu (virtuálneho počíta-
ča)  inštalujem  Windows  XP.  Operačný  systém
nabieha  a  za  chvíľu  na  mňa  svieti  príjemná
zelená pláň pracovnej plochy. 

Windows vníma, že je nainštalovaný na po-
čítači: vidí veľkosť pevného disku, typ klávesnice,
sieťovú kartu... Hardvér, ktorý vidí, sa však vôbec
nezhoduje  so  skutočným  hardvérom  môjho
notebooku.  Hardvér  vnímaný  Windowsom  je
virtuálny,  rovnako,  ako  tá  krajina  na  filmovom
plátne.  VirtualBox  sa  stará  o všetky  potrebné
kulisy.  Windows  je  takto  vlastne  nevedome
uväznený „v Metrixe“.

Zabreše pes. Kozy sa rozbehnú dolu svahom.
Zdvihnem  oči.  Užívateľské  rozhranie  počítača

vystrieda  iné  rozhranie.  Prostredie  pracovnej
plochy je v okamihu nahradené lúkou. Cítim na
tvári vietor. Vtáky spievajú a Slnko je vysoko.

Ja som teraz skôr výnimka. Ľudia za počíta-
čom sedia väčšinou niekde v byte či v kancelárii –
v umelom prostredí, nie v prírode. Sedia v štvor-
hrannej  budove a ich oknami do sveta sú tlač,
knihy,  televízia…  Aj  priateľov  čoraz  častejšie
stretávame na Internete.

Čo sa vlastne stalo? Prečo sme opustili  náš
prirodzený  svet?  Prečo  sa  strácame vo  virtuál-
nych  priestoroch?  Prečo  sme  prirodzenej  pod-
state čoraz vzdialenejší?

Naši prastarí rodičia žili  na statkoch v pria-
mom spojením s prírodou. So zdrojmi. So zviera-
tami  a rastlinami,  so  Slnkom  a Zemou.  Ich
prostredím  boli  lúky,  polia,  lesy.  Ich  duch  bol
prírodný,  často  však  už  ovplyvnený  rôznymi
náboženstvami. Všetko, čo potrebovali, si dorobi-
li  sami.  Peniaze používali  výnimočne.  Život  bol
ťažký – aj pričinením cirkvi a pánov. Títo využívali
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našich predkov a vyťažovali  zdroje,  aby si sami
zabezpečili svoj umelý svet prepychových hostín,
poľovačiek a vojen.

Naši starí rodičia ušli  z prirodzeného sveta.
S priemyselnou  revolúciou  sa  otvoril  virtuálny,
umelý svet aj im. Išli do továrne zarábať peniaze.
Išli do štátnej služby. Ponorili sa do „kyberpries-
toru“  kníh,  rozhlasu  a náboženstva  budovania
komunizmu. Stroje nahradili ľudskú prácu v poľ-
nohospodárstve.  Naši  starkí  získali  pohodlie
družstevného  bytu  a stály  príjem.  Nedokázali
však predvídať, aké ďalekosiahle budú následky
odtrhnutia od prírody – pre nich i ich potomkov.

Prírodné zákony, ktoré prastarí  rodičia ešte
tušili a žili nimi – naši starkí už nespoznali. Stali
sa nevedomými a závislými od peňazí.  Nevideli
kolobehy,  nevnímali  čaro  a divy.  Prírodu  síce
videli – ich zdroje, vstupy a výstupy však už viedli
prevažne  cez  umelé  rozhrania  –  cez  štát,  cez
obchod,  ústavy  a úrady.  Skutočnú  životnú  silu
postupne nahradili  umelé peniaze a postavenie

v umelej „civilizovanej“ spoločnosti.
Naši rodičia sa narodili do virtuálneho pries-

toru. Boli vychovaní pre virtuálny priestor. Prešli
školami. Strácali sa vo svetoch filmov a kníh. Učili
sa umelým štátnym zákonom a hospodárskemu
rastu. Títo naši rodičia žijú zväčša v umelom pro-
stredí  a do  prírody  chodia  na  prechádzku,
podobne  ako  sa  chodí  do  galérie  či  do  kina.
Hardvér síce vidia, neuvedomujú si už však, že sú
jeho súčasťou. Netušia už, že na ňom stoja. Ich
istota nie je zem – ale stály príjem peňazí. 

Naši rodičia už netušia, ako sa svet správa.
Nevedia,  že  svet  je  svetlý  a  že  má  svoj  stred.
Predovšetkým  však  nevnímajú  prirodzenú  živú
silu,  ktorá jeho stredom prúdi.  Vidia len umelé
prostredie  a virtuálne  peniaze.  Netušia,  koľko
prírodných a ľudských zdrojov táto virtualizácia
stojí... Koľko  chod  ich  virtuálneho  prostredia
stojí... Niektorí cítia, že je niečo viac. Hľadajú od-
povede v ezoterických či náboženských učeniach.
Nachádzajú zväčša len ďalšie virtuálne priestory.
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Znenazdajky  sa  v  priestore  našich  rodičov
otvoril celkom nový virtuálny priestor. Cirkev ani
páni to nečakali. Vlastne trvalo dosť dlho, kým to
spozorovali. Tento nový priestor je slobodný – aj
keď  už  silnejú  tlaky  na  jeho  obmedzenie.  My
mladí sme sem ušli: do priestoru za obrazovkou
počítača.  Tu  sa  môžeme  slobodne  prejaviť.  Tu
môžeme byť takí, akí sme alebo akí by sme chceli
byť. Bez obmedzení štátu, bez očakávaní rodičov,
bez  posudzovania  a sledovania  spoločnosťou.
Tento priestor je náš a chránime si jeho slobodu.
Podaktorí sa v ňom strácame. Iní sme si vďaka
nemu uvedomili, čo sa stalo.

V počítači je množstvo hardvérových zdrojov,
ktoré  môže  virtuálny  systém  využívať,  pevne
dané. To je dobre. Týmto obmedzením sa pred-
chádza nebezpečnému stavu,  kedy by aplikácie
bežiace vo virtuálnom priestore svojou prílišnou
spotrebou zdrojov ohrozili chod pre ne neviditeľ-
ného hostiteľského sveta. Na mojom notebooku
má virtuálny stroj vyhradené jedno jadro dvojja-

drového  procesora  a nanajvýš  polovicu  štvor-
gigabajtovej pamäte. 

Zvečerieva sa. Vypínam počítač a idem podo-
jiť kozy... V skutočnosti máme veľkú slobodu a aj
veľkú zodpovednosť – nič nám nebráni spíliť  si
konár, na ktorom sedíme.

„Racionálne poznanie (oproti intuitívnemu) je
založené na rozlišovaní, delení, porovnávaní, mera-
ní  a triedení  do  skupín.  Základným  rysom  tohto
poznania je abstrakcia: k tomu, aby sme roztriedili
nespočetné množstvo tvarov, štruktúr a javov okolo
nás, nemôžeme brať v úvahu všetky ich vlastnosti,
ale musíme si vybrať niekoľko významných. Týmto
spôsobom  vytvárame  intelektuálnu  mapu  skutoč-
nosti,  v ktorej  sú veci  redukované na svoje hrubé
obrysy.  Na  druhej  strane,  prirodzený  svet  je  svet
nekonečných rozmanitostí a zložitostí, svet mnoho
rozmerov a nepravidelných tvarov, v ktorom sa veci
neodohrávajú jedna po druhej, ale všetky súčasne;
je to svet, kde je – ako nám hovorí moderná fyzika –
dokonca aj prázdny priestor zakrivený.“

– Fritjof Capra. The Tao of Physics. Str. 27.
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Obrady narodenia

Aký začiatok,  taký koniec.  Aspoň tak videli  veci
naši  predkovia:  Vystúpiť  ráno  správnou  nohou
z postele.  Predsavziať  si  to  dobré  a prospešné
pre nový začiatok. „Aby sme sa tu takto zišli  aj
znova o rok,“ tak povedal môj starký pri štedro-
večernom prípitku.

Aké obrady sa robia dnes, keď sa začne nový
život,  keď sa nový človek,  novorodenec,  narodí
do života? Krst? Očkovanie? Odtrhnutie od matky
a odovzdanie do rúk mysliacich rozumných mu-
žov na vyšetrenie a posúdenie?

Narodíš sa a ak si hneď pokrstený ako ove-
čka patriaca cirkvi – nevieš, že to môže byť inak.
Možno  budeš  do  konca  života  v neslobode
a uctievaní pastiera – bez toho, aby si spoznal,
kto skutočne si a prečo si tu... Bez toho, aby si
nadobudol zodpovednosť za svoj život.

Ak sa narodíš a hneď si očkovaný… Čo je to
očkovanie? To aby si nedostal chorobu a nezom-

rel. Je to akési poistenie proti smrti. Smrť ale nie
je opak života – smrť je jeho súčasť, je to jeden
bod v kolobehu života.

Lekári ťa strašia... V zemi je zlý tetanus, spad-
neš, odrieš sa a zomrieš. Vo vzduchu sú vírusy –
nadýchneš sa cudzieho kašľu, ochorieš… Teda, ak
sa nezaočkuješ, ak sa nepoistíš proti zmene svoj-
ho stavu.

Čo  sa  ale  stane,  ak  sa  zaočkuješ?  Ak  sa
poistíš,  obrníš?  Neobrníš  sa tak  proti  prirodze-
nému víru kolobehu života? Čo ak novorodenec
obradom očkovania prijme aj bránenie sa životu?
Bude sa brániť  zemi a noci,  bude sa báť  smrti
a zmeny.  Keď  vyrastie,  nepobehne  radostne
a živo po lúke. Nebude sa tešiť kvietku či vtáčat-
ku… Nebude šantiť, liezť po stromoch a hrať sa
spoločne s inými deťmi či zvieratami.

Vyrastie z neho taký istý živoriaci človek, ako
je ten lekár, ktorý si myslí, že choroba je zlá; taký
istý hroziaci sa človek, ako je jeho mama, ktorá
mu zakazuje  liezť  po  zemi  a  dávať  si  hlinu  do
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úst… Ktorá ho núti do obrany, do obrnenia pred
životom: „Nebež lebo spadneš…“

Utečie  od života.  Utečie  do umelého sveta.
Odovzdá  sa  myšlienkam.  Uverí,  že  jeho  myš-
lienky sú on, že myslí a teda je… Vyrastie z neho
nepokojný napätý človek plný strachu a víriacich
žravých myšlienok – človek mysliteľ,  mysliaci si,
že on poručí životu, že ovládne život… Myslí si, že
on zakáže smrť a stane sa nezávislý od zmeny, od
zeme,  od  života…  Myslí  si,  odsekávajúc  sa  od
kolobehu života.

Človek rozumný povýšil  predstavy nad sku-
točnosť.  Vníma  predovšetkým  priestor  myšlie-
nok,  predpisov,  nariadení  a peňazí  –  svet
systému. Už nevníma skutočnosť tu a teraz,  už
nevníma život, divy, prírodu, Zem a Slnko...

Myslenie  však nie  je  zlé.  Je  to  výborný ná-
stroj. Ak sa s ním však stotožníš a povýšiš ho nad
iné  časti  teba,  sám  sa  stávaš  iba  nástrojom.
Stávaš sa strojom – a prestávaš byť človekom.

Predpísali  nám  toto  očkovanie,  túto  stravu

pre deti do jedální, tieto osnovy, tento program
v telke... Takto je to teda normálne a bezpečné,
toto  je  náš  svet,  ktorému  veríme.  Sme  vážni
vzdelaní učení kultúrni civilizovaní ľudia – niečo
nám  ale  uniklo.  Čo  nám  chýba? Sme  spútaní,
kŕčovito sa držíme „istôt“ – predpisov, poistiek,
myšlienkových predstáv…

Veď čo ak spadnem? Čo ak sa mi niečo stane,
čo  ak  sa  nakazím  a zomriem? Ja  sa  obrním,
zaočkujem, zaviažem umelými zákonmi systému.
Potom  ma  nikto  nezabije,  je  to  protizákonné,
proti  predpisu… Potom  ma tá  choroba  nedos-
tane,  som  zaočkovaný.  Unikám  smrti,  noci,
rozchodu,  unikám  koncu  kola  kolobehu  a zá-
roveň jeho začiatku. Nie je to len falošný únik?
Neklamem sám seba?

Život sú kolobehy. Deň a noc. Aj vzťah dvoch
ľudí prebieha v kolobehu. Stretnú sa, zaľúbia sa
a prepoja – po čase sa ale obaja zmenia a pre-
stane to medzi nimi prúdiť.  Rozpoja sa,  aby sa
mohli znova prepojiť ale iným spôsobom. Aby sa
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mohli znova doplniť, ale tentoraz už inak, pretože
už  sú  iní.  Možno  sa  ich  cesty  navždy  rozídu
a možno sa znova stretnú.  Život je zmena. Život
je  aj  narodenie  aj  smrť.  Aj  smrť  veľa  prináša.
Úľavu. Uvedomenie. Prečistenie. Nový začiatok.

Prečo sme smrť zakázali, vykázali? Zavrieš ve-
čer  oči  a je  to  smrť  tvojho  dňa…  Že  nevieš
zaspať? Bojíš sa tmy? Brániš sa jej? Možno ťa ako
novorodenca začarovali. Spravili  s tebou obrad
neprijímania  tmy,  smrti,  obrad  očkovania  proti
životu… Proti  radosti  zo  života… Proti  bosému
behaniu po lese… Proti nahému váľaniu sa v sne-
hu… Proti vôni trávy,  zeme, či srsti kôz… Ty sa
teraz  brániš.  Si  alergický.  Nepokojný.  Bojazlivý.
Máš nábeh na autoimunitné ochorenia,  keď sa
brániš  sebe  samému  a bytostiam,  ktoré  sú
tvojou súčasťou od nepamäti...

Brániš sa životu, radosti a divokosti – už od
narodenia  a nevieš,  že  to  môže  byť  inak.
V skutočnom svete život nenachádzaš, zapudil si
ho. Si spútaný tým, čo si myslíš, že si myslia iní,

že  by  si  si  mal  myslieť.  Utečieš  teda do iného
sveta.  Do  priestoru  virtuálneho.  Pozeráš  sa  do
televízora, čítaš knihu, pozeráš do tabletu, hráš
sa na počítači  hromadnú skupinovú online hru
na predstieranie… 

Môže to byť inak.  Môžeš prijať život a jeho
výzvy.  Môžeš  dôverovať  životu a  osudu. Môžeš
dôverovať a zároveň prijať zodpovednosť – prijať
svoj život a zodpovednosť za svoju cestu.

Nie  doktor,  nie  tvoja  mama,  nie  pastier  ti
určí bezpečnú cestu, že aby si to nejako prečkal
ten  život,  preživoril,  hlavne  nezomri…  Hlavne
nech  žiadna  z tých  myšlienok,  pre  ktoré  oni
obradom narodenia  pripravili  pôdu a ktoré  do
teba  neskôr  v rodine,  v škole  či  cez  média
zasadili, nezomrie… Ešte by si sa prebudil a zistil,
že skutočnosť nie je to, čo si myslíš…

Skutočnosť  je  tu  bez  ohľadu  na  to,  čo  si
myslíš. Skutočnosť je divá.  Ty sám si sem prišiel
s nejakým zámerom. Je to osud? Je to dôvod? Je
to tebe vlastné a bytostné. Život ťa vedie cestami.
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Cítiš  to.  Cítiš  to  vnútri  teba ako pocit,  tušenie,
nadchnutie pri pohľade správnym smerom. To si
ty. To je život v tebe. Si živý. 

Cit ťa vedie. Ak tvoje kroky ladia so životom,
cítiš radosť, naplnenie… Ak neladia, ak sa brániš
životu a obrňuješ sa, ak sa pútaš a istíš myslením
si toho a toho, o svete a o sebe – cítiš nenaplne-
nie, nevôľu.

Dôveruješ životu? Ak hej… Ak dôveruješ svo-
jej  ceste...  Nebráň  sa!  Nepotrebuješ  vonkajšie
„istoty“! Nepútaj sa nimi! Prijmi nebezpečenstvo
zmeny ako súčasť života! Nemusí ťa postretnúť.
Prijmi to, že ak sa tak ale stane, má to dôvod. Nie
je to nesúvisiaca náhoda – je to výzva, ktorú si si
privolal  a  ktorej  zvládnutie  ťa  posúva  ďalej  na
tvojej ceste života.

Prijmi  to,  čo  si  prehliadal,  to  čo  sa  teraz
„ranou osudu“ ozvalo, uvedom si chybu, prijmi,
čo ti chýbalo! Stávaš sa celistvejším. Smrť otvára
ďalšie obdobie kolobehu vo víre života. 

Máš vôľu. Máš voľnosť. Máš zodpovednosť za

svoj život. Ty, nik iný. Zomri, zbav sa pút bránenia
sa, a naroď sa ako nový človek! Daj nový začiatok
novému koncu! Cesty sa otvárajú.

„Keď ide o pôrod, jestvuje prosté živočíšne pra-
vidlo – čím väčší strach nastávajúca matka má, tým
dlhšie pôrod trvá; čím je uvoľnenejšia, tým porodí
rýchlejšie. 

Keď sa dieťa narodí, je asi hodinu úplne bdelé.
Napriek  vyčerpaniu  z toho,  že  bolo  pretlačené
pôrodnou cestou, má otvorené oči a díva sa na svet
okolo  seba.  Ak  bola  matka  po  pôrode  vedenom
zastaraným  nemocničným  spôsobom  typu  ‚tlačte,
tlačte‘  úplne  vyčerpaná,  bola  pochopiteľne  príliš
slabá a zmohla  sa  len  na rýchly  pohľad na  dieťa
a potom  klesla  do  lôžka.  Ak  však  má  za  sebou
menej bolestivý pôrod a nebránia jej v tom odborní
pomocníci,  môže  mať  celkom  prirodzenú  chuť
maznať sa s dieťaťom v náručí a láskyplne sa mu
dívať do tváre. Aj dieťa sa pri tom díva na ňu a prvá
kúzelná hodina vytvorí medzi nimi silné puto.“

– Desmond Morris. Lidský živočich. 
Nesmrtelné geny. Str. 162.
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Cesta Slnka

„Prečo je Slnko každé ráno slabé a k obedu sil-
nie? Prečo je napoludnie najsilnejšie a k večeru
zasa chradne až sa stratí za obzorom?“, pýta sa
starý kráľ. „Prečo si sa ty, kráľu, narodil ako slabé
bábä a rástol si a silnel si? Prečo už prešiel ten
čas, keď si bol v plnej sile a teraz chradneš a ako
vetchý a šedivý na smrť pomýšľaš?“, pýta sa ho
Popolvár.

Zo Zeme sa zdá, že Slnko ráno vychádza a ve-
čer  zachádza.  Že  silnie  a slabne.  Slnko  pritom
žiari stále rovnako. Len Zem sa otáča, obieha...
Na  Zemi  zrodený  si  v kolobehu,  v kolobehu
umieraš. Vychádzaš a zapadáš. A predsa je tvoje
svetlo večné.

Pozri sa na krajinu. Je nekonečná. Kam sa vy-
berieš,  nikdy  neprídeš  ku  koncu,  k okraju.
V dvoch  rozmeroch,  v dĺžke  a šírke,  je  Zem
nekonečná. V troch rozmeroch je to guľa. Vesmír
je nekonečný. Koľko je rozmerov?

Vyjdem  ráno von.  Vyzujem  sa.  Pozriem  na
Slnko:  „Chvála  za  tento  deň.  Chvála  ti  Slnko,
hrejivé  Slnko,  héj…“  Vyzlečiem sa  do pol  pása.
Zívnem si. Vytrasiem sa a ponaťahujem. Nadých-
nem  sa  plným  dychom.  Naplním  vzduchom
brucho,  pľúca,  celé  telo.  Odspodu  až  nahor.
Rozťahujem ruky. Zatajím dych. Rozjímam.

Vydýchnem. Pomaly vypustím vzduch. Stiah-
nem ruky. Zavriem oči. Zadržím prázdnotu. Tá sa
pomaly  napĺňa živou.  Vnímam. Nadýchnem sa.
Rozjímam.  Vydýchnem.  Vzduch.  Živa.  Sila.  Po-
zdravím Slnce.  Na každú stranu.  Na východnú.
Na  poludňajšiu.  Na  západnú.  Na  polnočnú.
Opíšem rukou kruh.

Báj o Slnku a Lune

Slnko sála  hrejivú  silu,  vyjasňuje  všetko svojím
svetlom. Rastliny rastú – a aj my sa radi slníme.
Slnečné dni sú dobré. 

„Som  dobré,“  hovorí  si  pyšne  Slnko.  „Som
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úžasné. Všetci ma ctia a oslavujú. Som najdôleži-
tejšie.“ Zamyslí sa a pokračuje: „Veď keď ja som
dobré  a najdôležitejšie  –  tak  Mesiac  musí
byť podradný. A naozaj, veď ho vôbec netreba –
aj  tak sa v noci  nič nedeje,  nič,  o čom by som
vedelo.  Mesiac  je  vlastne zbytočný,  neschopný.
Priatelí  sa  s  temnotou,  a  teda  je  zlý.“  hútalo
Slniečko a čím ďalej tým viac si z noci ukrajovalo
a Mesiac  panovačne  zatláčalo…  „Som  dobré,“
myslelo  si  Slniečko,  „a čím  budem svietiť  viac,
tým bude lepšie.“

Duchovná  podstata  Slnka  začala  zatláčať
podstatu Mesiaca. Slnko a s ním spojený osvie-
tený  um,  rozum  a  myslenie  sa  čoraz  viac  roz-
pínali. Na úkor čoho?  „Ničoho. Veď čo nevidím,
to  nejestvuje,“  takto  nejako  si  to  Slnko  odô-
vodnilo a ospravedlnilo a pustilo sa panovať vo
dne  i v noci. Najprv  Mesiačiku  len  trocha
„pomáhalo“ a aj obyvatelia Zeme to zo začiatku
radostne  prijímali  –  veď  čím  viac  dobra,  tým
lepšie, nie? Len múdre staré ženy krútili hlavami.

Časom  začali  byť  ľudia  chorí  a nešťastní,
stromy vetché a suché, zeleň a radosť sa vytráca-
la… Akoby niečo chýbalo.

Najväčší  myslitelia  spomedzi  ľudí  sa  vydali
hľadať,  kde sa stala chyba. Nevideli a nenachá-
dzali  však  nič,  čo  by  chýbalo.  Potom  si  niekto
spomenul:  „Jasné,  Mesiac  chýba.“  Všetci  sa
nadchli: „Treba ho nájsť a naučiť, ako má správne
žiariť,  tak  aby  sa  vyrovnal  Slnku  a nebol  zatla-
čený.  Musíme  mu  pomôcť,  aby  bol  konkuren-
cieschopný.“ Muži sa potešili, že to vyriešili. 

Myslitelia  začali  presviedčať  Mesiac,  aby  sa
preučil.  Ten  sa  ale  podrobiť  nechcel.  „Nie,  ne-
núťte  ma  zaprieť  seba  samú“,  šepkala  Luna.
„Treba zachrániť  svet!  Musíš  sa zmeniť!“,  kričali
muži, rozumne a spaľujúco, „robíme to pre tvoje
dobro!“  S týmto  heslom  nútili  všetko,  čo  chý-
balo , aby začalo aj ono žiariť a myslieť… Začali
dobývať svet v mene dobra, v dobrej viere.

Muži  začali  pomáhať,  pomáhali  všetkým
slabým a nerozvinutým. Niesli pokrok myslenia,
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niesli  písmo,  školy,  svetlo,  civilizáciu.  Zrovno-
právnili ženy. Nariadili, že aj ony budú chodiť do
škôl  a učiť  sa  myslieť  ako  muži.  Dokonca  ich
volali do vlády – kde aj ony budú panovať a šíriť
dobro po boku mužov.

Vymysleli  umelú  antikoncepciu,  ktorá  ženy
ukľudní a vyjasní. Už nebudú rozptyľované deťmi,
už nebudú neovládateľné, tajomné, nepredvída-
teľné  –  už  nebudú  robiť  chyby,  už  nebudú
chýbať.  Predpísali  tabletku  a zo  ženy  sa  stala
mysliaca  nemenná  a neplodná  bytosť.  Tušiaca,
cítiaca  a v zladení  s kolobehmi  sa  ustavične
meniaca žena – sa poddala.

Žena,  deva,  matka,  vedma  –  tá  divotvorná
bytosť – teraz chýba. Chýba nám a spolu s ňou
zomiera aj samotný posvätný kolobeh života.

To, čo chýba, samé nepríde. Tá temná a ta-
jomná divá sila čaká, kým si ju uctíme, kým ju
prijmeme a s dôverou jej darujeme priestor.



Rodina a predkovia

Začarovaný kruh

Otec na mňa volal,  aby som mu pomohol.  Bol
som nepríjemný. Vyrušil ma – a ja som vedel, že
to,  s čím  chce  pomôcť,  je  maličkosť,  ktorú
zvládne  v pohode  spraviť  človek  sám.  Teda,
myslel som si,  mám právo byť protivný. Veď to
nedáva rozumný zmysel,  aby som mu šiel  dve
palice pomôcť vyložiť z garáže…

Ono to však dáva zmysel. Ale nie rozumový –
citový. Citové spojenie otca so synom pri spoloč-
nej  práci.  Žijeme  v meste  a veľa  práce  okolo
domu nieto. Ešte menej je takej, na ktorú treba
dvoch  ľudí.  Otec  však  niekde  vnútri  cíti,  že  je
dobré a potrebné utužiť  puto medzi  nami...  Že
vždy  sa  to  dialo  týmto  spôsobom,  pomocou,
spoluprácou syna a otca.

Otec to cíti. Aj keď on sám jedná príliš často
rozumovo. Cezo mňa sa mu to vracia. Odvrknem
mu a kruh sa uzatvára. Raním ho mojou odpo-
veďou? Nie, je obrnený. On by sa aj chcel vcítiť,
citovo prepojiť, otvoriť citom… Keď tak ale spraví
– dostane ranu z okolia – ranu, ktorú predtým on
niekomu z nás  nevedomky  spôsobil  tým,  že  si
namýšľal  a necítil.  Môžeme  si  to  takto  vracať
donekonečna alebo – je cesta z toho von?

Možno. Tak, že si uvedomím, čo sa stalo. Ne-
mám len rozum a srdce – mám aj vôľu. Nemusím
konať  tak,  ako  ma  to  citovo  pohne.  Nemusím
konať  ani  tak,  ako  je  rozumné.  Nemusím  byť
nepríjemný a nevedomky znova a znova oplácať
nevedomú krivdu. Môžem sa usmiať a prijať jeho
pozvanie na spoločnú prácu. Aj keď iba nazna-
čenú – avšak s veľkým zmyslom.

„Mužstvo  prichádza  skrz  otca.  Ženstvo  skrz
matku. Je to ťažká cesta. Zdá sa totiž, ako by priblí-
ženie  k matke  a jej  prijatie  nutne  znamenalo  aj
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prijať  jej  prípadné  sexuálne  strachy,  výhrady  či
morálne predsudky. To v dcére vyvoláva pochopiteľ-
ne strach – ale v skutočnosti je pravdou pravý opak:
keď  ako  dcéra  matku  prijmeme  do  svojho  srdca,
vnútorne sa od nej naopak oslobodíme. Matka po-
tom môže zostať taká, aká je, a práve preto dostane
dcéra sama od svojho vlastného svedomia zvolenie
byť tiež taká, aká je. Matka tak uvoľní dcére cestu
k plnej  ženskosti,  ktorej  sa  možno sama  bránila.
Môže sa potom plne stať ženou aj pre muža.“

– Wilfried Nelles. Muži, ženy a láska. Velcí 
muži a velké ženy. Str. 30, 37.

Prijatie

Mal  som  asi  pätnásť  rokov.  Vrátil  som  sa
natešený domov zo školy. Chcel som s mamou
zdieľať svoje pocity, svoju radosť. Pustil som sa
jej  rozprávať,  čo  sa mi prihodilo:  vyviedol  som
niečo vtipné a za trest som ostal po škole.

Mama neporozumela. Akoby mohla? Veď ra-
dosti  sa  nedá  rozumieť…  Boli  to  city,  čo  som
zdieľal. Mama ma neprijala. Neprijala to, ako sa

cítim. Naopak. Vzdorovala mi. Nakričala na mňa.
Zničila  moju  radosť:  „Prečo si  bol  v škole  zasa
zlý?“  vyčítala  mi.  Cítil  som,  ako  by  ma  obrala
o životnú silu.  Moje nadšenie zmizlo.  Cítil  som
krivdu. Ja som sa otvoril, bol som úprimný, chcel
som zdieľať pekné pocity...

Nebolo to prvý raz. Vtedy som si zaumienil,
že jej  už o ničom bytostnom nepoviem. Citovo
som  sa  pred  ňou  uzavrel.  Odrezal  som  sa  od
matky. Nebola mi matkou – neprijímala ma.

Prešlo pár rokov. Cítil som sa uzavretý a od-
rezaný. Sám v umelom svete. Bez spojenia. Tušil
som, že niečo nie je na poriadku. Pomoc prišla
nečakane. Zo zvedavosti som sa zúčastnil dielne
o liečení prostredníctvom vesmírnej sily. Takéto
veci som si vtedy nepripúšťal – dielňu však viedol
jeden  priateľ,  ktorému  som  dôveroval.  Skúsil
som to. Priateľ ma previedol zasvätením. Otvoril
sa mi korunný a srdcový prameň.  Zrazu akoby
cezo mňa začal prúdiť vietor. Svieži silný vietor.
Bol som otvorený. Dokorán. Cítil som spojenie so



RODINA A PREDKOVIA      37

Zemou. S Vesmírom. Začal som cítiť. Začal som
byť schopný ľúbiť…

Ešte  zdravý  nie  som.  Ešte  v sebe  cítim zá-
brany, cítim potlačené, neprijaté boľavé miesta.
Postupne sa  to  čistí.  Čistia  sa rany,  ktoré  som
utŕžil ako dieťa a ako mladý človek. Vyplavuje sa
hnis.  Zem  ho  prijíma.  Pretvára.  Zlé  na  dobré
obracia.  Musí  to  ísť  všetko  von.  Inak  tie  rany
posuniem na vlastné deti, tak ako to moja mama
posunula na mňa.

Mama si tieto riadky prečítala. Bola dotknu-
tá, smutná, nahnevaná… Nechcela ma ani vidieť.
Nakoniec  sme  sa  zmierili.  Dlho  sme  plakali.
Prijali sme sa navzájom. Neuvedomoval som si,
čo  sa  presne  deje  –  samo  sa  to  v nás  liečilo
a celilo.  Prelievali  sa tie city,  tá živa dlho zadr-
žiavaná – otvorili sme sa navzájom. Bolo to krás-
ne. Mamu ľúbim, cítil som to. Prvý raz som jej to
mohol úprimne povedať. Slzy nám tiekli. 

Len starká, čo s nami tiež bola, nič nechápala
a núkala nám tabletky na upokojenie.

Čúranie v škôlke

Bol  som  vtedy  v škôlke.  Chodili  sme  vždy  po
obede spávať na postieľky. Mal som svoju perin-
ku,  vankúšik,  pod  vankúšikom  vreckovku.  Pani
vychovávateľka  sedela  na  stoličke,  jedla  jogurt
s rožkom a dávala pozor či spíme. Stávalo sa, že
sa niekto pýtal na záchod. Raz som sa vypýtal ja.
„Nie, spi!“ znela odpoveď. Po chvíli, ako som už
zaspával, si to pani vychovávateľka rozmyslela…

„Čo ak sa nebudem môcť vycikať?“ preblesk-
lo mi hlavou, ako ma pani vychovávateľka viedla
na záchod. Bál som sa jej. Cítil som, že mi neverí,
že ma upodozrieva… Postavila sa za mňa a sledo-
vala ma, či čúram. Nevycikal som sa. Nedalo sa
mi. Celý zovretý som bol.

Po  popoludňajšom  spánku  si  ma  vycho-
vávateľka zavolala. Pred všetkými ma označila za
klamára. Nakričala na mňa.

Nemal  ma  kto  podržať,  pochopiť.  Rodičia
chodili  do práce. Nemali čas liečiť ranu na det-
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skej dušičke…
Ďalších  pätnásť  rokov  som  sa  nedokázal

vyčúrať, ak bol niekto iný v miestnosti so mnou.
Ani ak na mňa niekto čakal alebo ak som mal na
cikanie  obmedzený  čas.  V škole  som  tŕpol
s plným  mechúrom  a nemohol  som  sa  ani
pocikať.  To  sa  totiž  stalo  môjmu  spolužiakovi.
Učiteľka to riešila svojsky: „Prečo si mi nepovedal
dôraznejšie, že ti treba až tak veľmi cikať?!“ 

Museli sme sa totiž na záchod pýtať, ako by
sme boli na vojne. Uspokojenie našich životných
potrieb bolo na svojvôli úradníka. Možno si takto
vynucoval  dôležitosť  či  nadradené  postavenie.
Možno si riešil vlastné duševné rany.

Žeby toto bol dôvod, prečo sa my, teraz už
dospelí  ľudia,  stále  tak nepochopiteľne bojíme?
Bojíme sa prejaviť, bojíme sa vzoprieť úradníkovi,
učiteľovi.  Bojíme  sa  mu povedať,  že  sa  správa
hlúpo,  že  robí  chybu.  Nikto  ho  chudáka  pána
neuvedie na pravú mieru.

Pani vychovávateľke nikto nepripomenul prí-

slovie: „Podľa seba súdim teba.“ Možno doteraz
nevie,  že je  klamárka,  že  je  pokrytecká.  Možno
doteraz  podvedome  predpokladá,  že  ju  všetci
klamú.  Takýmto  ľuďom  zverujeme  naše  deti?
Prečo?

Starigáni

Staré  sme  odhodili  na  smetisko.  Staré  rukou
písané  školské  kroniky  išli  do  zberu  papiera.
Kolovrátok  a ľanové  či  konopné  kroje  hnijú
v rozpadajúcom  sa  podkroví  starého  domu vo
vymierajúcej dedine. Drevené kolesá spráchnive-
li, ostali len kovové obruče. Kone už nechováme
– takí sme si istí, že ropa tu bude navždy.

Moji  starí  rodičia  žijú  vo veľkom kockatom
dvojgeneračnom  dome  v novej  „socialistickej“
„dedine“… Žijú tam sami, vykurujú si jednu izbič-
ku. Dostanú sociálnu istotu – dôchodok – a idú
sa raz za čas odviesť autom do mesta a poobdi-
vovať  svätostánky  spotreby.  Krútia  nad  tým
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hlavami  –  nejakú  tú  zbytočnosť  si  ale  predsa
kúpia.  Cukor bol minule za polovicu, brali  plný
kôš… Sem-tam príde návšteva – starkého sester-
nica s manželom. Rozprávajú sa o mäse, údeni-
nách a chove králikov. Večer si sadnú k televízii.

Sú  mimo.  Cítia  sa  stratení.  Boli  zahodení,
odhodení do starého železa. Spolu s nimi boli za
babku do zberných surovín zapredané družstvá.
Vlastne  bolo  takto  ako  staré,  zlé  a prekonané,
odhodené skoro všetko to, čo oni, naši starkí, vy-
budovali. Bolo odhodené, bolo za pár odrobiniek
predané  –  ich  celoživotné  dielo.  Ba  skoro  celá
naša krajina. Získali sme za to… Čo sme získali?
Peniaze?  Áno,  môžeme  si  teraz  v hypermar-
ketoch  kúpiť  ten  jedovatý  cukor,  to  nezdravé
umelohmotné oblečenie, môžeme si každých pár
rokov kúpiť nový televízor…

Pamätajú  sa  ešte.  Vyrastali  v úplne  inom
svete. Ako deti žili v hlinenom dome. Ich rodičia
a prarodičia ťažko pracovali  na statku, obrábali
pôdu, pripravovali drevo, siali ľan, aby ho mohli

vyčesať, lámať, močiť, prať, aby mohli priasť, tkať,
šiť,  vyšívať,  čipkovať  –  a nosiť  pekné,  zdravé
a naozaj  vlastné  oblečenie.  Hrdlačili  –  ale  po-
pritom žili skutočne spoločensky. Každý večer sa
navštevovali,  susedia trávili čas spoločne. Slávili
a spievali.  Čítali  si  prostonárodné  rozprávky…
Všetci sa dôverne poznali.

Ťažká práca ich zničila. Páni zdierali. Kazate-
lia  klamali,  krivili  hodnoty  a  šírili  slepú  vieru
v nové. Spoločenské vzťahy trpeli.  Často niekto
zo  zúfalstva  prepadol  alkoholu  –  starkej  dedo
prepil  rolu,  koníka  –  a deti  museli  do  služby
k cudzím, k pánom…

Naši starkí z tohto sveta ušli. Tešili sa, keď ich
rodičom  znárodnili  majetky.  Radovali  sa  druž-
stvám,  traktorom,  elektrifikácií…  Nové  bolo
dobré. Staré bolo zlé. Tak kázal nový duch. Radi
zabudli, radi potlačili to staré, to boľavé. Išli slú-
žiť novému duchovi socializmu. Vzdali sa zvykov,
spôsobov, svojej dediny, vzdali sa rodu – vzdali
sa vlastného duchovna.
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Nie ale úplne. Stále chodia na huby. Zbierajú
bylinky. Obhospodarujú záhradu. Štepia stromy.
Varia slivkový lekvár, zavárajú ovocie, sušia jabĺč-
ka.  Starká pletie  svetre.  Starký  opraví  to,  čo  je
pokazené: hriankovač, vysávač, televízor…

Stále si ctia niečo z ducha predkov – z toho
ducha nášho, v ktorom sú obsiahnuté všetky ob-
dobia,  celé  naše  dedičstvo,  vďaka  ktorému  tu
sme. Stále zbierajú dary prírody ako pred vekmi.
Stále obrábajú políčka ako pred tisícročím. Stále
si  čiastočne vyrábajú vlastné oblečenie,  vlastné
nástroje, nábytok… Chovajú sliepky – aj keď im
to už nedáva zmysel. Veď v Tesku, Lídli či v Bille
kúpia to kura lacnejšie.

Ako sú na tom ale naše deti? Naše súčasné
deti? Tušia ešte, že chlieb ani rifle nerastú v hy-
permarketoch? Tušia, koľko otrokov na nich robí?
Vidia súvislosti?  Povie  im niekto,  že peniaze sú
nekryté, že ich hodnota je veľmi krehká? Povie im
niekto, že nie tá kórejská fabrika je cenná, ale tá
úrodná  pôda  po  ňou?  Tá  podzemná voda  pod

ňou?  Povie im niekto, že priemysel sú jedy a že
príroda  je  liečivá? Naše  školy  nie.  Rodičia  sú
zamestnaní  –  sú  príliš  zaneprázdnení.  Obrodí
niekto  toho  starého  ducha,  v ktorom  bolo
vedomie obsiahnuté?

Duch predkov

Sme  vôbec  národ?  Moravský  Slovák  Tomáš  G.
Masaryk nás v rozhovore pre francúzske noviny
poprel: Slováci nejestvujú. Vlastne aj vlastný štát
nás popiera. Stále. Ústava sa opiera o cyrilo-me-
todskú tradíciu... Vlastne približne od vtedy – od
čias týchto dvoch vierozvestcov – sme popieraní
– my a naše korene. 

V škole ma učili  o akýchsi  črepoch v zemi,
o ľude popolnicových polí, o akýchsi nemých Ne-
mcoch.  Potom  prišli  odnikiaľ  privandrovalci  –
my.  Vraj  neskôr  prišli  iní  –  Maďari  –  a tí  nám
s úsvitom dejín kresťansky vládli... 

Ako dieťa som cítil, že to bolo inak – aj naši
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štátnici  to  cítia,  politici,  aj  úradníci.  Mlčia  ako
zaťatí.  Cítia  tú  sekeru  lži  bolestivo  zaseknutú
v kmeni nášho stromu života. 

Cítia bolesť – neuvedomujú si ju ale – veď na
papieri je všetko v poriadku, dejiny sú napísané,
veď máme Slovenskú republiku. „Slovenská“ ale
bolí – a oni húfne utekajú slúžiť cudzím duchom,
zahraničným ideológiám a nadnárodným korpo-
ráciám. Popierajú seba a nás.

Boli sme rozseknutí na pánov a otrokov, na
„kresťanov“  a „pohanov“.  Na  učených  „osvie-
tencov“  a prostých  dedinčanov.  Na  Maďarov,
Nemcov, Slovákov, Cigáňov...

Moje korene sú v tejto zemi, v tejto minulos-
ti. Prúd sily ide z hĺbky. Život prijímam skrz dvoch
rodičov, štyroch prarodičov,  ôsmich praprastar-
kých...  Všetci  živí  v dobe  tých  násilných  sekov
a prevratov – všetci sú moji predkovia. Je jedno
na  ktorej  strane  seku  boli.  Duchovnú  ranu
v kmeni je možno zaceliť, krivdu je možno zahojiť
– tak, že prijmem, kto som. 

„Vedecká genetická analýza pomohla spochyb-
niť  niektoré  ‚večné  pravdy‘  salónnej  histórie.
Predovšetkým  bolo  spochybnené  tzv.  sťahovanie
národov. A síce v tom, že to nebolo doslova sťaho-
vanie  národov,  ale  bol  to  prevažujúco  nájazdový
pohyb  bojových  vodcov  kmeňových  spoločenstiev
s ich bojovými družinami a s tzv. zaisťovacou čeľa-
ďou.  Totiž  neolitické  spoločenstvá  –  teda  usadené
roľnícko-remeselné spoločenstvá boli úzko zviazané
s pôdou živiteľkou, a teda sa priestorovo pohybovali
len v miere novo-vyklčovaných lesov a pririečnych
nív. Druhou spochybnenou predstavou je názor, že
neolitická Európa vznikala oveľa neskôr než neoli-
tický Blízky východ. 

Metódami  vedeckého  skúmania  genofondu
dnešných  Slovákov  dospel  doc.  Vladimír  Ferák
naozaj k pozoruhodnému zisteniu. Vyše 80% Slová-
kov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej
Európe už v mladšej dobe kamenej. V severokarpat-
skom oblúku a v pridunajských nivách sme boli už
pred 8 tisíc rokmi.“

 – Prof. Ing. Augustín Marián Húska, DrSc. 
Rekordná dlho  vekosť sloven  skej etnickej 
identity.

http://voltaire.netkosice.sk/archive/slovensko/Rekordna%20dlhovekost%20slovenskej%20etnickej%20identity.doc
http://voltaire.netkosice.sk/archive/slovensko/Rekordna%20dlhovekost%20slovenskej%20etnickej%20identity.doc




Človek rozumný

Hypnoskrinka

Predstav si dve oblasti. V prvej sú veci, na ktoré
zameriavaš svoju pozornosť. V druhej oblasti sú
veci,  ktoré dokážeš ovplyvniť.  Do akej miery sa
tieto  oblasti  prekrývajú,  určuje,  ako  si  v živote
úspešný, šťastný, tvorivý.

Boli sme u babky. Otec sa jej pýta, či jej ne-
treba nový televízor. Babka je skromná, stačí jej
ten starý. „Boli by to asi najničivejším spôsobom
vynaložené  peniaze,“  utrúsil  som neudržiac  sa.
„Neboj,  ten  starý  televízor  by  sme  nevyhodili,“
uistil ma otec. 

Neviem, čo je horšie, či vyhodený alebo po-
užívaný  televízor.  Televízia  a rozhlas  spôsobujú
jedno: odtláčajú tvoj záujem preč z oblasti, ktorú
môžeš ovplyvniť. Výsledok? Ochromení, bezmoc-

ní a podráždení ľudia.
Otec je síce stále prinajmenšom jemne po-

dráždený a často hľadí do televízora – nie však na
bežné  televízne  vysielanie.  Sleduje  najčastejšie
umelecké a alternatívne filmy.

Otec často pôsobí nespokojne a z nejakého
dôvodu je podráždený: niečo sa nedeje, ako by
sa malo. Je to rozpor medzi skutočnosťou a jeho
predstavou? Rozpor je vlastne popieranie toho,
čo je. Trhá našu bytosť. 

Môj otec je rozpoltený. A namiesto toho, aby
sa zameral na svoj vlastný príbeh, na svoj skutoč-
ný život a objavil  podstatu rozporu – on každý
večer pozerá cudzie príbehy.

Ja zasa každý večer ťukám dačo do počítača...
A už mám aj spätnú väzbu od čitateľky: „Vieš, ty
vlastne  svoj  problém popisuješ  ako  otcov  pro-
blém.  A neriešiš  ho  tam,  kde  sa  dá  ovplyvniť
(napríklad v rozhovore s otcom),  ale  s cudzími
ľuďmi na nete. Aký je v tom rozdiel? Skús ostať
pri  sebe.  Jedna  vec  je  povedať  mu,  ako  ho
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vnímaš,  ale  podľa  mňa  oveľa  zaujímavejšie  by
bolo povedať sebe a otcovi, čo cítiš. Nie to, čo si
myslíš, ale pocity.“

Teda aj ja som rozpoltený. Chcel by som to
vyriešiť a zároveň mi niečo bráni porozprávať sa
s mojím otcom priamo. Namiesto toho to ťukám
na blog. Ide to zo mňa postupne von, jedna rada
za druhou. Komu radím? 

Keď zmeníš svoj prístup, zmení sa celý svet.
Skús  zmeniť  uhol  pohľadu.  Prestaň  hovoriť
o tom, ako sa veci nedajú – sústreď sa na to, ako
sa veci dajú. Sústreď sa na možné cesty, nie zá-
brany. Zmenou svojho prístupu, zmenou seba –
meníš svet. 

Skúmaj sa! Nie si len myseľ. Si aj vedomie. Si
ten,  kto  pozoruje  svoje  myšlienky.  Si  aj  duša
s citmi.  Skús  sa  prejsť  prírodou  a vedome  si
posunúť svoje ohnisko nižšie, jemnejšie, preč od
mysle,  smerom  k srdcu  či  ešte  nižšie,  k pásu,
k životu,  k ťažisku.  Vnímaj  a preciťuj.  Opusti
myseľ. Pozoruj nie myšlienky, ale city. Uľaví sa ti.

Spoznáš sám seba celistvejšie.
Ľudia nám blízki nám ukazujú, čo je s nami

v neporiadku.  Ukazujú  nám  naše  rozpory.  Na-
stavujú nám zrkadlo. Ak nám niečo na nich vadí,
ak sa s nimi vadíme – vlastne cítime vadu. Vadu
v našom prístupe. A hádkou pomáhame aj my im
vidieť  ich  vadu  v ich  prístupe.  Pretože  každý
rozpor je vzájomný. Vlastne nám pomáha zladiť
sa, spoznať sa.

Poznám sa s otcom? Nie. Veď ja ho vôbec ne-
poznám! Neviem, či sme sa niekedy vôbec pohá-
dali. Väčšinou sa na seba ticho nahneváme.

My ľudia sme od prirodzenosti spoločenskí.
Ak sa vyhýbame riešeniu svojich rozporov, ak sa
vyhýbame vzájomnému zlaďovaniu a prijímaniu,
ak  sa  vyhýbame skutočnej  spoločnosti  –  niečo
nám prirodzene chýba – ostávame prázdni. Ani
nezbadáme,  ako  sa  snažíme  vypĺňať  tú  chybu
spoločnosťou virtuálnou, televíznou.

Je to veľká vnútorná bolesť,  ktorú môj otec
musí cítiť. Možno ho už trápi tak dlho, že aj zabu-
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dol, že to môže byť inak. Možno túto bolesť už
nevníma a považuje svoj stav za normálny. Rov-
nako ako ja. 

A zas  len  radím:  Riešenie  je  v prijatí
a pochopení. V láskavom prijatí a poňatí,  poro-
zumení. Pretože to otcovi chýba, on je príliš dlho
sám.  Uzavretý  v predstavách.  On  potrebuje  zo
všetkého  najviac  práve  to  otvorenie  a nepod-
mienené prijatie... Uvedomenie si, že ho niekto,
že  ho  vlastný  syn  prijíma  bez  ohľadu  na  jeho
a svoje  predstavy.  Bez  ohľadu  na  myšlienky  –
prijíma ho z podstaty. Ako ľudskú bytosť a blízku
dušu. Ešte som to plne nepochopil, nepoňal.

„Celý  ten  posledný  odsek  by  som  úplne
brala, ale s tým, že namiesto otca si tam dosadíš
seba.  Cakumprásk  :)  ,“  píše  v komentári  inter-
netová priateľka. 

Niekedy mám naozaj pocit, že s otcom splý-
vame v jedno. Prečo sa nedokážeme spojiť? 

Hry a sny

Sníva sa mi nad ránom, že som pri prameni. Rád
by som sa napil.  Prekvapuje  ma,  akým malým
prúdom tečie voda – a ešte aj nejaká špinavá je.
Kus povyše je viac vody, jazierko a väčší prameň
– ten je však zabratý. Sú tam moji známi, šantia
sa tam, nevinne a nevedome skúšajú to či ono.
Voda  tam  vyteká  z jaskyne,  zo  štôlne  zvnútra
zeme. Oni do nej lezú, potom vchod skúšajú za-
murovať. Sú prudkí a ľahkovážni. Nechce sa mi
za nimi ísť. Budem sa však musieť pokúsiť im to
nejako vysvetliť…

Sny si pamätám málo – a keď som ešte po-
zerával  filmy  a televíziu  a presycoval  som  sa
prúdmi obrazov, nepamätal som si sny vôbec.

Tie sny – je to taká hra nášho vedomia. Spiac
sa náš  duch hrá  a my sa tak  pripravujeme na
život.  Dnes sa však väčšinou hráme trochu od-
lišné hry – necháme sa strhnúť a zabávať umelý-
mi snami.
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Niektoré hry zrkadlia svet – a iné ho krivia.
Videl si hru Monopoly? Tú doskovú na stôl. Budu-
ješ kapitál a monopol. Chceš byť pánom jedného
pólu, jednej krajnosti,  jedného živlu… Ak získaš
vodný zdroj, určuješ si ceny – stávaš sa neobme-
dzeným pánom.

V inej  hre  zase  bezcitne  obetúvaš  svojich
poddaných  –  všetci  idú  na  smrť,  aby  si  ty  na-
koniec ostal sám kráľ, možno s vežou a jedným
koňom. To je výhra myslenia.

A čo ak má niekto monopol na hru samotnú?
Na podmanivý umelý sen pohyblivých obrazov?

Počítačové hry a televízia – je to len neškod-
ná  zábava?  Z jednej  krajnosti,  z jednej  krajiny
sveta sa šíria obrazy – šíri sa sen. Predstavy nám
predstavujú  budúcnosť.  Ostaneme  možno  pre-
kvapení, keď sa do nej raz prebudíme.

„Dôraz  na  ľudskú  dôstojnosť  podporí  spolu-
prácu a tá povedie k vzájomnej dôvere a úcte a nie
k súťaživosti  a syndrómu  ‚my  proti  nim‘.  Tento

syndróm sa objavuje, ak sú naše sny a túžby príliš
malé  a obmedzené  len  na  naše  osobné  záujmy
a teda sa zdajú odlišné a vo vzájomnom rozpore.
Napríklad:  ‚Ja  chcem  stromy.‘  oproti  ‚Ja  chcem
drevo.‘  oproti  ‚Ja  chcem  pstruhy.‘...  My  namiesto
týchto malých individuálnych snov potrebujeme sen
spoločný,  ktorý  by  bol  dostatočne  veľký,  aby  sny
jednotlivcov obsiahol a prekročil, aby ich zjednotil
a prepožičal  im  zmysel.  Ak  budeme  snívať  do-
statočne odvážne, naše osobné priania začnú tvoriť
celok – vyliečený, zdravý, trvalý les, v ktorom budú i
staré  stromy,  i drevo,  i voľná  príroda,  i pstruhy,
i čistá voda, i...“

– Chris Maser. Přeměněný les. Předmluva. 
Str. xiv.

Pani učiteľka

Lenka rada číta. Písmenká zvládla všetky už dáv-
no. Teraz je už v tretej triede. Baví nás hrať sa
s hlasom, čítať priamu reč a tak. Posledne sme si
z knižnice  doniesli  peknú  knižku.  Za  tri  dni  ju
Lenka s chuťou prečítala.
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V škole  si  deti  robia  čitateľský  denník.  Na-
kreslia si obrázok, niečo napíšu. Lenka odpísala
z knihy tých pár jednoznačných čŕt, ktoré kniha
má: autora, počet strán, rok vydania a tak… Takto
to učiteľka chce. Ešte ju možno zaujíma, aká je
hlavná  postava.  Toto  sú  poznatky,  na  základe
ktorých môže vecne úradne hodnotiť.

Knižka prečítaná, večer si Lenka ešte spome-
nula, že majú za domácu úlohu prečítať si článok
z časopisu  Slniečko:  Jožko  Mrkvička.  Zasmiali
sme sa na ňom a šli sme spať.

Ďalší deň doniesla Lenka zo školy prekvape-
nie: päťku z čítania. „Ako to? Čo sa stalo?“ pýtam
sa Lenky. „Pani učiteľka sa ma pýtala, že či som
čítala,“ odpovedala Lenka, „a ja som povedala, že
hej. Pani učiteľka sa ma potom pýtala na obsah
článku O vrabčekoch – to som nevedela, tak mi
dala päťku.“ „A hovorila si pani učiteľke, že ty si
čítala? Ale že si si pomýlila stranu a čítala si Jožka
Mrkvičku?“ pýtam sa. „Nie,“ hovorí Lenka, „ostala
som zarazená.“

Možno si  pani  učiteľka  na  Lenke  niečo  vy-
vršovala. Možno to, že ona sama bola ako dieťa
podmieňovaná a strašená známkami. Trestá, keď
deti  nepočúvajú  a  keď  neposlúchajú  –  tak  ako
v detstve niekto trestal ju.

Prečo vlastne musia deti učiteľa bezvýhradne
poslúchať?  „Pretože mám za ne zodpovednosť,“
hovorí učiteľka. „Prečo ste deťom ich zodpoved-
nosť  vzali?“  pýtam sa.  Sú ony ešte  príliš  hlúpe
a nezodpovedné na to, aby mohli byť zodpoved-
né  sami  za  seba?  Za  svoje  učenie?  Ako sa  ale
majú zodpovednosti naučiť, keď im nie je daná?
Ako sa majú naučiť  čomukoľvek,  keď im nie  je
daný priestor?  Ako sa majú naučiť úcte, keď sa
k nim učiteľ  chová neúctivo? Neberie ohľad na
ich  potreby,  nectí  ich  názor,  nesnaží  sa  ich
pochopiť – keď len slepo a vecne hodnotí…

„Ja  z nich  musím  vychovať  slušných  do-
spelých!“ hlása pán učiteľ. Deti sa však učia sami
– je to v ich prirodzenosti. Možno by sa aj úcte
naučili sami. Pán učiteľ im však ide príkladom…
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Príkladom toho, ako konať z polohy moci, ako sa
odbavovať na slabších. Ako nesúcitiť, nepodporiť,
nectiť – len stroho rozumovo zatriediť.

Keď tretiak dostane päťku z čítania… Aké to
má následky? Možno ho doma vyhrešia. Možno
pochopia. Možno  pocíti  silnú  krivdu  –  veď  on
čítať vie a tak sa snaží – neprávom ho posúdili,
odsúdili. Možno sa nahnevá na učiteľku a pre-
stane spolupracovať a stane sa z neho zlý žiak.
Možno po niekoľkých päťkách uverí, že on je nič,
že je neschopný, že nič nedokáže.

Možno sa žiaci naučia, že dôležité je to, čo je
na  úradnom  papieri  –  a nie  to,  čo  skutočne
vedia.  Naučia sa podvádzať,  klamať papierom…
Ani  im potom nepríde,  že  robia  niečo zlé,  keď
v dospelosti spreneveria štátny majetok, keď vy-
tunelujú  podnik  –  veď  na  papieri  je  všetko
v poriadku. Všetko je v súlade so zákonom.

Nie  všetky  deti  sa  stanú  znechutenými –
niektoré týmto školstvom úspešne prejdú, stanú
sa  uzavretými  a  bezcitnými…  Stanú  sa  z nich

možno práve takíto úradníci  a učitelia,  ktorí  to
celé  spôsobujú,  ktorí  prenášajú  svoje  duševné
choroby ďalej, na deti ďalšieho pokolenia.

„Naše  školstvo  je  bezohľadne  presiaknuté
povinnosťami, ktoré ‚musíme‘. Veľa z týchto zásad
pochádza  z dávnej  minulosti  a pre  dnešok  je  ne-
vhodných: 

• strach a posudzovanie, 
• podriadenosť a poslušnosť, 
• nútené prispôsobenie. 

Druhá  zásada  pochádza  priamo  z vojenských
kasární. Hierarchická štruktúra školstva bola totiž
prebraná priamo z armády 19. storočia. Hierarchia
je  závislá  na  kultúre  podriadenia.  Inak  by  vojaci
nezabíjali a nevystavovali sa nebezpečiu smrti.

Poslušnosť  je  základným  pravidlom  v škole
a mentálny program, ktorý je takto inštalovaný, je
asi  takýto:  ‚Som  bezmocný‘.  Pud  sebazáchovy  ti
vtedy hovorí:  ‚Sprav ako pán (učiteľ,  doktor,  mini-
ster) káže! Nie si schopný rozhodnúť sa samostat-
ne.‘  Naozaj  MUSÍME  byť  poslušní,  aby  sme  sa
ľudsky vyvíjali a učili??“

– Thomas Pedroli. Schule im Digitalen 
Zeitalter / School in digital era.

http://www.docdroid.net/ezqr/thomas-pedroli-school-in-digital-era.pdf.html
http://pedroli.de/Beitraege/2012.12.12%20%20Schule%20im%20Digitalen%20Zeilalter.pdf
http://pedroli.de/Beitraege/2012.12.12%20%20Schule%20im%20Digitalen%20Zeilalter.pdf
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Jablká a Internet

„Tie jablká sú bežne striekané aj  desať-dvadsať
razí,  kým sa k tebe dostanú,“ spomenie len tak
medzi  rečou  vyučený  ovocinár.  Potravinársky
priemysel toho veľa zmenil – a môžeme byť na to
hrdí. Potraviny sú pre nás zabezpečované stroj-
mi,  postrekmi,  hnojivami.  Ovocie  sa  reťazcami
dostane k zákazníkom aj v zime – a akékoľvek!

Má to aj odvrátenú stránku? Áno, ale tá nás
moc  netrápi.  Uvedomujeme  si  ju  vôbec?  Dlho
nás učili veriť v dobro jednej strany – a v „dobrej
viere“  tak  nevidieť  iné  stránky.  Už  ten  kňaz
v kostole z jednej strany káže a všetci v tú stranu
pozerajú. Učiteľ v škole v tom len pokračuje.

Iné stránky? Že potraviny stratili na cene je
asi dobre. A čo roľníci, ktorí stratili na cene a šli
do tovární? Ale však dnes už ani tam byť nemu-
sia, máme samočinné roboty... Len práce nieto!
Peňazí nieto... Keď z ceny jablka ostane pestova-
teľovi  len  pár  percent  –  a stromu nič?  Ani  len

prostá vďaka, všetko zhltnú tie reťazce.
A čo  jedy  a  postreky  a umelé  hnojivá?

Potraviny dnes obsahujú už asi len jednu pätinu
minerálov  a vitamínov  oproti  stavu  pred  šesť-
desiatimi  rokmi.  Taká  slabá  je  už  Zem,  naša
matka živiteľka. Len berieme – a oplácame čím?
Kyslými dažďami,  ktoré rozpustia a spláchnu aj
to málo, čo ostalo? 

Nejako nás tá zem už vlastne ani netrápi. Už
na  nej  nemusíme  pracovať  ako  naši  roľnícky
predkovia. Zíde z očí, zíde z mysle – teraz hľadí-
me zväčša do obrazoviek. Dívame sa na ten náš
prevratný Internet.

Majú  aj  počítače  odvrátenú,  tienistú  a ne-
videnú stránku? Ako študent informatiky som ju
dlho nevidel. Musel prísť chlap z Ameriky, kňaz
kmeňa Cherokee, aby nás na to upozornil.

Všetko  sa  totiž  zdá  výborné.  Internet  ľudí
spája.  Ešte  nikdy  nebolo  také  ľahké  a lacné
vzdialene sa porozprávať, získať údaje či zdieľať
poznatky. Skoro okamžite, skoro neobmedzene –
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je to zázrak, čo sme dokázali!
To, že wi-fi žiarenie spomaľuje rast stromov,

to sa vie. Aj to, že mobilný telefonát ovplyvní čin-
nosť tvojho mozgu na celú ďalšiu hodinu – to sa
vie tiež. Ale čo je to oproti tým výhodám? Oproti
tým ziskom telekomunikačných spoločností?

Všetci  komunikujeme,  rýchlo,  hromadne...
Chápeme sa však? Cítime sa? Slová tvoria len pár
percent  z celkovej  medziľudskej  komunikácie.
Zúžil Internet našu spoločenskosť na pár percent
niekdajšieho stavu?

Môj známy má dospievajúceho syna – chalan
má prvú  priateľku.  Každý  deň  si  dlho  do  noci
spolu píšu. Prvá láska je veľká vec, cítiť  však aj
veľkú  krehkosť.  Ani  jeden  nechce  nič  pokaziť.
Vymieňajú si smajlíky – stále nie je dosť. Snažia
sa,  stále  to  však  ešte  nevyjadrili,  stále  sa  im
nepodarilo dať to do slov... Dať údermi klávesnici
to – čo môžu prejaviť jedine dotykom, pohľadom
z očí do očí, žiarou srdca...

„Vypnite  telefóny,  prichádzate  o ľudskosť,“

hovorí ten starec od Cherokeeov, ktorý vidí iné
strany. V ruchu rýchlej komunikácie ostáva pre-
počutý.

„V západnej kultúre sa stalo myslenie tak line-
árne a poznanie tak racionálne, že sme zabudli, že
každá vec je charakterizovaná svojím vzťahom ku
všetkému ostatnému. Napríklad predaj dreva chá-
peme ako číselne určenú, čisto komerčnú záležitosť,
a tým strácame z dohľadu, že naše obchodovanie je
závislé na lesnom ekosystéme. Zatiaľ,  čo sme pro-
stredníctvom  vedy  poznateľne  pokročili  v  našom
porozumení prírode, potlačením hlasov našich sŕdc
a  následným  ochudobnením  citového  života  sme
stratili veľkú časť nášho spojenia s prírodou. Vlast-
ne prestávame vidieť aj sám les.“

– Chris Maser. Přeměněný les. Str. 16.

Poľovníci a štátnici

Nebola im dopriata pozornosť ako deťom. Už ako
bábätká  ležali  v pôrodnici  surovo  oddelení  od
matky, od tepla, od zdroja života. Cítia sa neúpl-
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ní,  neuznaní.  Teraz sú z nich už muži.  Stále  sa
však vnútorne cítia neľúbení, neprijatí, ukrivdení,
neuznaní… Veľmi by si tieto prirodzené potreby
chceli naplniť… Veľmi po tom túžia – po uznaní
svojho bytia, svojej bytosti. Túžia byť niekto. 

Sú v slepej uličke. Držia sa predstáv, držia sa
chladného  rozumu  –  toho  jediného,  čo  mohli
rozvíjať. Ale je to obmedzený rozum: ten pocit,
ktorý  ich  ovláda,  rozumom  uchopiť  nedokážu.
Snažia sa porozumieť, ale vytvárajú si len mylné
zámenné  predstavy.  Tá  bolesť,  tie  rany  vznikli
ešte  v dobre,  keď títo muži boli  nerozumnými,
ale o to viac cítiacimi bábätkami.

Ten pocit je taký silný,  že hýbe ich životmi.
Stále  im  niečo  chýba  –  bez  ohľadu  na  to,  ako
veľmi sa snažia si svoju bytostnú túžbu prenese-
ne naplniť v iných oblastiach. Pachtia sa za pred-
stavami plnšieho zajtrajška: za mocou, peniazmi,
vplyvom,  majetkom,  pozornosťou,  za  uznaním.
Uspokojenie je prchavé: sú neukojiteľní. Ako deti
ostali  nedokojení,  nevychovaní.  Bez  detského

naplnenia sa nedokážu posunúť ďalej.
Ich vnútorné dieťa, ktorému nebolo zadosťu-

činené, im bráni posunúť sa v životnom kolobe-
hu a dospieť duchom na mužov. Ostávajú  deťmi
v mužských telách... Veľkými ufňukanými a ukriv-
denými  deťmi.  O to  viac  si  mužnosť  potrebujú
dokazovať – v jej najkrajnejšej podobe. 

Natlačili sa do politiky, do parlamentov, stali
sa z nich rôzni úradníci či profesori na univerzi-
tách. Stali  sa z nich poľovníci.  Robia viac škody
ako úžitku.  Vládnu, riadia a úradujú – rozumne,
bezcitne,  bezohľadne – nie pre spoločné dobro
nás všetkých, ktorých nás zastupujú, ale pre svo-
ju úpenlivú vnútornú sebeckú detskú potrebu.

Kým si nepriznajú, že myšlienková predstava
chlapa, s ktorou sa stotožňujú, je len ustrašená
pretvárka a oni v skutočnosti nedospeli... Kým sa
budú  brániť  vlastnej  skutočnosti...  Kým  nenad-
viažu spojenie s Matku, so Ženou, so Zemou, so
skutočnosťou – nestanú sa mužmi. 
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„Jestvuje približný vzorec vývoja behom rozo-
znateľných období ľudského duchovného života: 

• obdobie I – chaotické a antisociálne, 
• obdobie II – formálne a inštitucionálne, 
• obdobie III – skeptické  a individuálne, 
• obdobie IV – mystické a spoločenské. 

Väčšina  malých  detí  a  snáď  jeden  z  piatich  do-
spelých spadá do obdobia I. V zásade je to obdobie
nevyvinutej  spirituality.  Nazývam ho antisociálne,
pretože  dospelí, ktorí sa v ňom nachádzajú zrejme
nie sú schopní prijímať a milovať ostatných. Aj keď
to môžu predstierať (a dokonca si to o sebe myslieť),
ich vzťahy s ostatnými ľudskými bytosťami sú v zá-
sade manipulatívne a sebecké. Nazývam toto obdo-
bie  chaotickým, pretože títo ľudia nemajú zásady.
Často končia vo väzniciach alebo sa dostávajú do
iných spoločenských ťažkostí.  Niektorí  však môžu
byť celkom disciplinovaní, a ak to slúži ich osobné-
mu prospechu, môžu dosiahnuť pomerne prestížne
pozície  a moc,  dokonca sa stať prezidentmi alebo
významnými kazateľmi.“

– Scott M. Peck. V jiném rytmu. Vzorce 
transformace. Str. 141. 

Zdravie odborníkov

Som študent. Môj obor je nový, interdisciplinárny
a s dobrými vyhliadkami. Venujem sa riadeniu,
inováciám a informatike.  Očakáva  sa,  že  sa  zo
mňa  stane  zamestnanec  –  že  budem  v  živote
zamestnaný  prácou,  kódom,  nariadeniami,  po-
vinnosťami a úlohami. Bude zo mňa odborník.

Vedľa mňa sedí môj spolubývajúci. Aj on je
študent a aj on má zatiaľ veľa voľna. Peťo však
našu dočasnú voľnosť zdanlivo nevyužíva. Študu-
je astrofyziku. Je ňou pohltený. Aj mimo štúdium
sedí  nad papiermi a počíta.  Bude z neho lepší
odborník ako zo mňa – ja sa zaoberám kadečím.

Poznám  ten  pocit,  keď  som  vtiahnutý  do
čiastkovej  oblasti,  čiastkovej  úlohy.  Stalo  sa mi
to, keď som písal a programoval bakalárku. Je to
pekný pocit,  robiť niečo dokonale. V niečom sa
vyznať. V malilinkej úzkej oblasti, ktorá sa stáva
celým tvojím svetom. Už nie si človek. Si odbor-
ník. Si pán v tej malej časti, ktorú ovládaš.
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Pokrok. Deľba práce. Rast. Samé dobré veci.
Spoločnosť sa rozrástla. Nadchli sme sa analytic-
kým  myslením  a roztriedili  sme  celý  svet  do
malých veľkých oblastí. Veda, náboženstvo, príro-
da… Právo, medicína, pedagogika, informatika…
Zrazu  sme  všetci  odborníci  –  všetci  sme  malí
bohovia. Kto bohom nie je – je nič. Môže zametať
ulice  a šraubovať  skrutky  v zmenách  nad  vý-
robnou  linkou.  Takýto  otrok  nemá  odbornosť,
nemôže do ničoho hovoriť, v ničom sa nevyzná.

Ak nemáš odbornosť,  možno máš ľudskosť.
Nie si malým bohom – si veľkým človekom. Za
predpokladu, že si si zachoval voľnosť – že si svoj
život  nezapredal.  Alebo  si  sa  nechal  uplatiť?
Vymieňaš väčšinu tvojho času za peniaze a pra-
cuješ  ako  stroj?  Vzdal  si  sa  snov?  Vyhol  si  sa
svojej  životnej  úlohe?  Nahradil  si  ju  zamest-
naním? Tráviš zvyšky svojho voľného času tým, že
si túto ujmu vynahradzuješ? Spotrebou? Telkou?
Dovolenkou? Dokazovaním svojej hodnosti pred
druhými?  Drahý  mobil,  značkové  oblečenie,

správne názory, veľké auto… Ukazuješ všetkým,
že  si  sa  úspešne  zapredal.  Si  niekto.  Kto?  Si
človek?  Si  stále  človek,  keď  si  sa  svojho  života
vzdal?  Keď  si  vôľu,  voľnosť  a voľbu  zapredal?
Teraz si len výsledkom okolností...

Dobre. Tak sme sa všetci vzdali celku – preto-
že celok života sa tak rozrástol a rozdrobil, že nie
je v silách jednotlivca sa v ňom vyznať. Právo sa
rozrástlo tak, že mu rozumie pár ľudí v republike
– a ešte aj  tí  sa pri  tom pohádajú… Neznalosť
zákona neospravedlňuje  –  našťastie  nám môžu
pomôcť  odborníci.  Každý  máme  svoju  malú
oblasť špecializácie – a veríme a dôverujeme, že
pre  všetko  iné  tu  bude  niekto  iný,  kto  nás
zastúpi, kto nám pomôže…

Chceš naučiť svoje deti všetkému potrebné-
mu? Daj ich do školy, odborníci sa o to postarajú.
Ochorieš? Odovzdaj sa lekárom! Tí ťa rozložia na
orgány a nájdu tú čiastočku, ktorú v tebe treba
opraviť. Dokonalé?

Zdanlivo je všetko v poriadku. Deľba práce.
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Analýza. Sme na seba pyšní. Všetko ovládame…
Dôverujeme  odborníkom. Dôverujeme,  že  po-
traviny, čo jeme, sú v poriadku. Veríme, že naše
deti sú vychovávané a učené správne. Vzdávame
sa svojej zodpovednosti v prospech úradníkov vo
verejnej správe. V dobrej viere sa odovzdávame
lekárom a lekárnikom… Vzdávame sa budúcnosti
v prospech  neviditeľnej  ruky  trhu.  Veríme,  že
všetko máme pod kontrolou. 

Často  premýšľam.  So  záujmom  pozorujem
seba a spoločnosť.  Kladiem si  otázky a hľadám
odpovede.  Školu  možno  trochu  zanedbávam.
Štúdiu riadenia a informatiky venujem len toľko
z môjho  života,  koľko  je  nutné…  Budem  horší
odborník? Možno. Možno budem rozhľadenejší.
Možno  zamestnanie  odborníka  a zapredanie
života  za  peniaze  dokonca  úplne  odmietnem…
Možno  sa  nevzdám  samého  seba  –  a možno
niečo zo seba obetujem. Som súčasťou spoloč-
nosti. Som súčasťou celku – a záleží mi na tom,
aby bol celok zdravý.

Nedávno  som  čítal  knižku  o zdravotníctve.
Prekvapila. Knižka sa prelieva cez hranice svojej
malej  oblasti  a zaplavuje  celok  spoločnosti
príjemne dráždivými,  ba až  hrozivými  vlnami  –
oslovila ma. Knižku napísal Jan Hnízdil, v Českej
republike už celkom známy. Ako lekára ho zauja-
lo, ako je možné, že sa mu pacienti stále vracajú?
Prečo je  napriek  pokroku v zdravotníctve  stále
viac  chorých  ľudí?  Prečo  majú  šarlatáni,  ho-
meopati  a liečitelia  naopak  v uzdravovaní  ľudí
také dobré výsledky? Veď by nemali mať žiadne…
A prišiel  na zaujímavú odpoveď.  Je  to  o príbe-
hoch...  O časti  a celku.  O miere  medzi  odbor-
nosťou a ľudskosťou?





Hospodárstvo peňazí

Úrad práce

Plná chodba ľudí. Nezamestnaných ľudí. Zjav ako
z absurdného divadla. Pozerám sa na to uchvá-
tený. Je to vtip?

Každý predsa pracuje. Niekto sa stará o deti
a pomáha im rozvíjať sa. Iný sa stará o záhradku.
Ďalší  robí  ovocné a zeleninové šťavy a rozváža
ich  ľuďom.  Iný  píše  blog.  Jedna  dievčina  tvorí
obraz  nového sveta.  Takého sveta,  kde prírodu
nebudeme chrániť, ale chápať ako našu súčasť.

Ako je možné, že sú ľudia nezamestnaní? Veď
v skutočnosti všetci niečo robíme. Nie?

Ale  veď  ti  nikto  neplatí  za  tie  články,  čo
z dobrej vôle píšeš... Za tú záhradku, ktorej dávaš
lásku a pozornosť. Nikto ti neplatí za ten zmyslu-
plne  a radostne  strávený  čas  s deťmi.  Nikto  ti

neplatí  za  čas  strávený  záchranou  posledných
prirodzených lesov, za prácu na petícii za slobod-
nú  voľbu  spôsobu  pôrodu…  Jestvuje  svet,  kde
takáto práca nie je prácou, kde nie je hodnotná.
Tento svet ale nie je skutočný. Je  virtuálny.

Je to virtuálny priestor peňazí, úradov, hos-
podárstva,  spotreby  a kriviek  ekonomického
rastu. Tu je prácou iba taká práca, ktorá je me-
rateľná peniazmi a jestvuje tu iba to, čo  možno
posúdiť,  zaškatuľkovať,  onálepkovať  cenovkou,
rozoznať zákonom a vytvoriť pre to zodpoveda-
júci úrad…

Predstav si, že sedíš za počítačom. Pracuješ.
Zrazu  ti  počítač  zamrzne.  Musíš  čakať.  Si  bez
práce.  Si  podráždený.  Bezmocne sedíš  a hľadíš
do zaseknutej obrazovky… Ale veď si môžeš vziať
knihu. Môžeš sa vynoriť z virtuálneho priestoru
počítača  a ponoriť  do  iného  priestoru.  Do
Tolkienovej  Stredozeme  napríklad…  Alebo  sa
môžeš vynoriť a zamerať na hmotný svet, ktorý
ťa  obklopuje.  Ísť  poliať  kvet,  uvariť  si  čajík.
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Nemusíš prijať  úlohu odpadu. Ale môžeš. Je to
tvoja voľba.

Čakal  som  na  úrade práce.  Ľudí  bola  plná
chodba.  Mohol  som  nadávať  a strácať  tu  čas.
Mohol som si môj čas nechať úradníkmi vziať.

Nespravil som tak. Ponoril som sa do seba.
Do svojich  pocitov.  Spomienok.  Preciťoval  som
včerajší  rozhovor.  Snažil  som sa otvoriť  slovám
dievčiny,  ktorá mi nedávno rozprávala o jej  sil-
nom zážitku na prahu smrti.

Nachádzal som v sebe stuhnuté miesta – vo
svete citovom. Čistil som sa a cítil som, že robím
dobre.  Cítil  som  radosť  a prúdenie,  uvoľnenie
a prijatie. Nadchlo ma to.  Obzrel som sa okolo.
Čakajúci ľudia. Bol to podivný pohľad. 

„Často bezvýchodiskovú tragédiu mladých vy-
jadruje fenomén Hokikomori (dobrovoľná  izolácia
hlavne  mladých  ľudí  od  spoločnosti,  často  v izbe
v dome rodičov), fenomén hromadných samovrážd
v Japonsku  či  obchodu  s ľudskou  závislosťou  na
legálnych aj  ilegálnych drogách,  ktorý má údajne

po obchode so zbraňami najväčší obrat. Za ním už
údajne nasleduje obchod s ľuďmi a ľudským ‚odpa-
dom‘.  Jeho  súčasťou  je  privatizácia  väzníc,  ktorá
vyvoláva dopyt po väzňoch.  Veľké percento spolo-
čenského  ‚odpadu‘  tvoria  práve  ‚neprispôsobiví‘
mladí  ľudia,  hľadajúci  zmysel,  pre  ktorý  by  sa
oplatilo žiť a nielen sa navzájom používať.“

– Robo Jankovich. Prebúdzanie draka. 
O zanikaní a znovutvorení komunít 
a lokálnych vzťahov. Stret finančno-
ekonomických síl s prírodnými, 
spoločenskými silami. Str. 33.

Peniaze

Kde je  hodnota,  tam je  cena  –  presviedča nás
dravý kapitalizmus. Uverili sme? Čo nemá cenov-
ku, je bezcenné? Nič sa nestane, keď sa to zničí,
stratí, prehliadne... Je to prirodzene nedocenené.
Neoceniteľné?

Dôstojnosť?  Ľudskosť?  Minúta  ticha?  Šum
stromov?  Koľko  stojí  priestor,  ktorý  ti  umožní
niečo povedať?
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Liečiteľ  sedí a rozpráva o svetelných bytos-
tiach – on je vraj len skromný prostredník... Dve
hodiny  nám  prednáša,  kde  bol,  čo  dokázal...
Hodina osobného liečenia ťa uňho vyjde na 20
Euro. Veď to za to stojí.  Vďaka tejto cenovke si
uvedomíme, akú má duchovná práca váhu, dô-
ležitosť, cenu...

Na Orave sú doteraz babky bylinkárky, ktoré
od  teba  za  svoju  pomoc  nič  nezapýtajú...  Nič
o sebe nepovedia.  Veď na čo? Nepotrebuješ to
vedieť. Nepotrebuješ vedieť, aké „energie“ k nám
zajtra  z vesmíru  dorazia  a aký  zázrak  sa  udial
včera – aj babka sama to len tuší – a netúži kriviť
skutočnosť slovami.

Táto práca pre zmysel a nie pre zamestnanie
a  úplatu  –  práca  dobrovoľná  –  ostáva  často
nerozoznaná.  Je  to  dar.  Je  zadarmo?  Cenovka
vzťah rozväzuje – sme si „kvit“ a rozchádzame sa.
Čo urobí so vzťahom dar?

Lacné

Zaujali  ma dierkované okuliare.  Vraj  dokážu za
pár týždňov zlepšiť zrak. Žeby som ich vyskúšal?

V slovenských internetových obchodoch sto-
ja tak 20 €. Niekto sa dobre nabaľuje na kúsku
plastu – pomyslel som si. Pozerám na Amazone.
Nachádzam dierkové okuliare za 1,50 € vrátane
poštovného na Slovensko. Okuliare majú zväčša
kladné hodnotenia,  vyše 100 ľudí sa vyjadrilo...
Hm. No nekúp to!

Niekto by sa potešil, aké sú lacné. Moja teta
by  ich  bez  váhania  kúpila  a ešte  mala  dobrý
pocit,  že  dáva  prácu  niekomu  v Číne.  Niekto
v Anglicku by tie okuliare kúpil, aby tak pomohol
svetovému  hospodárskemu  rastu  a zároveň
nejak  minul  peniaze,  čo  sa  mu  každý  mesiac
kopia na účte.

Prečo  váham?  Čiže,  niekto  vyťaží  z hĺbky
zeme  ropu,  tá  je  prepravená  na  druhý  koniec
Zeme,  kde  je  v petrochemických  závodoch
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chemickými pochodmi zmenená na plast a nie-
koľkonásobne viac  jedovatého odpadu.  Plast  je
potom  poslaný  zasa  na  iný  koniec  Zeme,  kde
z neho  niekto  vylisuje  okuliare.  Tieto  prejdú
rukami neviem-koľkých robotníkov, sú zabalené
a poslané zasa na iný koniec Zeme – odkiaľ by sa
potom s trochou šťastia dostali na môj nos.

Celá táto „sranda“ stojí jeden a pol Eura. To
nemôže byť celá cena. Ani nie je.

My platíme –  ale  nie  peniazmi.  Peniaze sú
tam skôr len pre zastretie, pre odvedenie pozor-
nosti od toho, čo sa v skutočnosti deje. My platí-
me našim odobrením. Naším súhlasom, že si tú
vec a celú tú „srandu“ okolo berieme na zodpo-
vednosť.  Že  na  seba  berieme  ťarchu  toho,  že
Zem  je  trávená.  Že  prírodná  zelená  krajina  je
menená na púšť, že ľudia sú z nej honení do fab-
rík,  kde  často  už  ako  deti  pracujú,  aby  si  ako
novodobí nevoľníci mali za čo kúpiť jedlo a vodu.
A niekto má tú drzosť povedať, že my im dávame
prácu, tým ľuďom, že my im nesieme pokrok…

My platíme našou dušou. Do našej  duše si
berieme  bremeno  toho,  že  niekto  koná  proti
životu, proti prírode a všehomiernym zákonom.

Jemu sa nič  nedeje.  Vládne si  ďalej.  Zotro-
čuje, vykorisťuje a ničí ďalej… „Boh ho potresce.
Božie mlyny melú pomaly ale isto“, povedala by
možno moja prastarká. 

Áno, čo dáš sa ti vráti. Taký je prírodný zákon
kruhu. Otrokárovi sa to ale nevráti, keď my do-
brovoľne preberáme to jeho bremeno, keď mu to
my  všetci  odobrujeme  –  svojím  stvrdením  tej
„srandy“ naším nákupom.

Vráti sa to nám všetkým, ktorí sa podieľame,
v rovnakej  miere. My  všetci  budeme  niesť
následky. Už nesieme následky… Sme chorí, osa-
melí,  prázdni,  duševne, vnútorne špinaví… Toto
je jediný dôvod,  prečo sa toto celé deje,  prečo
civilizácia ešte beží...

Ak prestaneme nakupovať,  tovar ostane na
skladoch, bremeno ostane na tých, čo ho vytvori-
li.  Položí  ich.  Nebude to kríza ale  hospodárske
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vyslobodenie.
Je jedno, či tie okuliare stoja dve Eurá alebo

dvadsať.  Deje  sa  to  v oboch  prípadoch  –  pri
dvoch Eurách je to ale nápadnejšie.

Nenabádam ťa teraz, aby si nekupoval nič. Ja
si tie okuliare možno kúpim. Možno zvážim, že
možné zlepšenie zraku mi za to bremeno stojí.
Predtým sa ale pokúsim si také okuliare vyrobiť
z papiera.  Hovorím  o uvedomení  toho,  čo  sa
deje. O uvedomení si,  ako platím a čím platím.
Nabádam k starostlivému zváženiu každej kúpy,
každého odobrenia.

Nadávame na politikov,  akí  sú úplatní,  ako
zapredávajú  našu krajinu  za  pár  zvyškov.  Sami
ale zväčša robíme to isté… Naším každodenným
nakupovaním.  Za  „lacné“  zapredávame  našu
matku Zem. Uvedomujem si to.  Stačilo.  Nepra-
jem si toto ďalej robiť. 

„Zlyhanie  trhu  odzrkadliť  skutočnú  cenu  sa
dobre  ukazuje  na  príklade  benzínu.  Keď  zrátame

mnohé  nepriame  spoločenské  náklady,  od  zmeny
podnebia a vojenských nákladov na zaistenie rop-
ných zdrojov, cez daňové úľavy ropného priemyslu,
ropné  havárie  a  úniky,  liečbu  chorôb  dýchacích
ciest spojených s výfukovými plynmi – dohromady
to vychádza približne na 12 dolárov za galón. Ak
pridáme túto vonkajšiu cenu k tým približne trom
dolárom za galón benzínu v USA – benzín by stál 15
dolárov za galón. Toto je skutočná cena. Niekto ju
zaplatí. Ak nie my, tak naše deti.“

– Lester R. Brown. World on the Edge. 
Saving Civilization. Str. 184.
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Prospech

„Najväčšou chybou bolo, že sa zrušili družstvá,“
povedal mi raz môj inak mlčanlivý starký. Vedel,
čo hovorí… Boli časy, keď sa ľudia sami podieľali
na správe podniku, v ktorom pracovali. Dnes to
tak už nie je. Zo západu nám po prevrate totiž
nahovorili,  že  družstvá  sú  „neefektívne“.  Po
slovensky povedané: že sú neúčinné. Možno, ak
by nám to prosto a slovensky povedali, trklo by
nás, že je to hlúposť...

Družstvo  nie  je  neúčinné.  Je  možno menej
„orientované na profit“, prosto a slovensky pove-
dané: menej zamerané na zisk, na prospech, na
osoh… Naozaj? Veď je to tiež hlúposť! Vlastne nás
oklamali  cudzími  slovami…  Tými,  ktorými  sa
teraz skoro všetci pod vplyvom módy a médií tak
oháňame a čím ďalej tým viac sa strácame.

Tendencia,  devalvácia,  rešpekt,  limit,  eko-
nomika, energia, stres…

Sklon,  znehodnotenie,  úcta,  obmedzenie,

hospodárstvo, sila, tlak… 
O čo viac nám tieto slová toho hovoria. O čo

viac si uvedomíme, čo to vlastne počujeme, čo to
hovoríme… A možno by sme inak hovorili a inak
konali – nenechali by sme sa oblbnúť…

Družstvo  nie  je  neúčinné.  Je  účinné  –  len
neobmedzuje  prospech  na  peniaze.  Družstvo
vytvára prospech celistvejší – spoločenský. Čo ale
ak  družstvo  sprivatizovali?  Teraz  podnik  vlastní
súkromník, ktorý v ňom nepracuje a ktorému ide
predovšetkým o peňažný a majetkový zisk.  Iný
prospech totiž  nie je presne merateľný.  Hlavne
ale – iný zisk si nie je majiteľ podniku schopný
jednoducho prisvojiť. Investor nevníma prospech
citový,  vzťahový…  Nevidí  a nepočíta  prospech
celistvý – spoločenský. Ten akoby nejestvoval. Aj
ekonómovia o ňom akoby ani nevedeli.

Čo k šťastiu, k prospievaniu potrebuješ? Žeby
živly a vzťahy? Dýcham Vietor, Vzduch. Jem dary
Zeme,  pijem  Vodu.  Prijímam  silu  Ohňa,  Slnka.
Som človek – som tvor spoločenský – potrebu-
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jem  spoločnosť,  priateľov,  rodinu  –  zdravé
vzťahy.  Vtedy  som  šťastný.  Vtedy  môžem ďalej
rásť. Spoločne môžeme prekvitať.

Nie  je  zdravé obmedzovať  prospech len na
peniaze.  Trpia  potom  živly.  Trpia  vzťahy.  Voda
a Vietor sa špinia, trávia jedmi. Oheň sa zneuží-
va. Zem sa vyťažuje.  Ľudia sú vykorisťovaní. Sú
pod tlakom. Vzťahy trpia.  Rast  peňažného hos-
podárstva, rast HDP, je priamo úmerný rozpadu
spoločnosti.

Pred  pár  dňami  som  bol  na  čaj  u mamy
jedného môjho priateľa.  Rozprávala mi,  ako jej
syn vyčítal, že mu nedala lásku. Ako povedal, že
jej nedokáže odpustiť. Nedokáže jej odpustiť, že
ho dala na psychiatriu…

Bolo  to  pred  desiatimi  rokmi.  Po  rozvode.
Ostala  sama  s tromi  deťmi.  Pracovala  na  dva-
násť-hodinové zmeny. Uvedomovala si, že to nie
je  dobré  –  pre  zamestnávateľa  to  však  bolo
„efektívne“. Ledva sa stíhala tomu najmenšiemu
trocha povenovať a niečo málo si pospať… „Veď

to  robím  pre  deti“,  hovorila  si.  Peniaze  treba,
bývať a jesť  treba.  Rozumovo si  to odôvodnila:
„Robím to pre náš prospech.“

Dospievajúci  najstarší  syn  sa  s ňou prestal
rozprávať. Poznala sa s dobrou psychologičkou,
doviedla syna k nej. Syn skončil na dva mesiace
zavretý  v ústave.  Prečo?  Povedal,  že  sa  chce
poliať benzínom a podpáliť a že mu bráni len to,
že benzín je drahý. Vyhlásili ho za schizofrenika
a zavreli ho. On ale nebol chorý. On len už nedo-
kázal  znášať  ten  tlak,  tú  osamotenosť…  To,  že
všetci sa od neho odvrátili,  nikto mu nedal po-
zornosť a lásku, ktorú ako dieťa tak potreboval,
nikto mu nedaroval  skutočný celistvý  prospech
rodinný, spoločný. Matka stratila syna.

Možno  sa  znova  nájdu.  Vtedy,  keď  mama
prestane  po  synovi  chcieť  nájomné  za  bývanie
doma. Vtedy, keď ho nebude tlačiť do hľadania
práce. Vtedy,  keď mu daruje ten zisk tak trpko
vykúpený rozpadom rodiny a znečistením, zne-
užitím živlov… 
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„Prírodné bohatstvo pôvodne pre ľudí zname-
nalo vzájomné obdarovávanie – ľudia dávali Zemi
a Zem dávala ľuďom. V dnešnom slovníku sa však
z prírodného  bohatstva  stali  zdroje,  zdroje  pre
ľudskú  spotrebu,  verejný  majetok  štátu  alebo  sú-
kromný  majetok  jednotlivcov,  ktorého  predajom
možno  získať  peniaze.  Najprv  túžme  po  tom,  čo
Príroda  vytvorila  a jej  výtvory  nazveme zdrojmi.
Potom tieto zdroje prehlásime za svoj majetok a na-
koniec  čo  najväčší  podiel  Prírody  premeníme  na
peniaze. Účinnosť, s ktorou Prírodu premieňame na
peniaze sa dokonca stala meradlom nášho úspechu
a známkou nášho ‚ľudstva‘.  Premieňame tak dary
Prírody na bezživotný tovar určený k obchodovaniu
a v úlohe tovaru sa nakoniec ocitáme aj my, pred-
stavujúc tzv. ‚ľudský zdroj‘. 

– Chris Maser. Přeměněný les. Jaké 
myšlení, takové hospodaření. Str. 66.

Ukájanie sa

Dlho som onanoval. Niekto fajčí. Iný sa prejedá.
Ďalší  nakupuje,  pozerá  telku...  Vlastne  je  to
normálne. Lekári k onánii nabádajú. „Nehanbite

sa!“  hovoria.  Fajčí  z nich  skoro  každý  druhý.
A nezdravé  jedovaté  jedlo  je  bežným,  dokonca
ho predpisujú deťom v školských jedálňach.

Škodíme  si  a robí  nám  to  dobre.  Prečo?
Prečo som dlhé  roky  onanoval?  Ukájal  sa,  aby
som pustil semeno a ostal potom vysilený, slabý,
ľahostajný?

Muž tým, že pustí semeno, stratí až tretinu
svojej  sily.  Ak  tak  robí  denne,  je  vyžmýkaný.
V semene je sústredená životná sila.  Semeno je
sústredený zhustený život – ohromné množstvo
malých bičíkatých bytostí.  Tieto bytosti sú ľudia
v inej podobe, ako sme zvyknutí...

Všetko v živote prebieha v kolobehoch. Jar,
leto, jeseň, zima. Deň, noc. Cez „deň“ sme ľudia.
Naši  potomkovia  sú  ale  tieto  „nočné“  prvoky:
spermia a vajíčko. Až ich spárením, vzniká zasa
človek.  Tieto  medzipokolenia  nájdeme  v celej
rastlinnej a živočíšnej ríši. U paprade je dokonca
tá  „nočná“  podoba  tá  bežná,  a tú  „dennú“  si
skoro nevšimneme. Tak, ako si nevšimneme, že
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spermia je živá.
Vlastne  som  sám  seba  podvedome  chcel

oslabiť,  chcel zničiť,  keď som onanoval. Detstvo
končilo a vzbudzovala sa vo mne veľká sila. Sila
dospievania  a plodnosti.  Sila  sebauskutočnenia
a samostatnosti. Sila samostatného objavovania
tohto sveta, v ktorom som sa ocitol.

Keď sme deti, svet prijímame. Učíme sa tak,
že odpozorovávame, napodobňujeme. Až neskôr
sa tvorí vlastný úsudok, začíname sa učiť vedome
a utvárame samých seba.

Naša spoločnosť  ale  brzdí tento prirodzený
vývoj. Školstvo a často aj sami rodičia držia čers-
tvých mladých ľudí v pomyselnej klietke – umelo
nás  držia  v detskom  stave  napodobňovania.
Bránia nám skutočne sa učiť,  odrádzajú nás od
robenia  chýb,  od  skúšania  a  skúmania.  Bránia
nám prejaviť sa. Keď vytŕčaš, je to zle. Učitelia ťa
karhajú, napomínajú. Oni s tebou husi nepásli, ty
si sopliak a čakaj, kým vyrastieš. Čakaj, až budeš
mať  50  rokov  a potom  si  otvor  hubu.  Všetky

prevratné a hodnotné myšlienky však v minulosti
prišli  od  mladých  ľudí.  Aj  Einstein  si  uvedomil
podstatu relativity, keď mal dačo cez dvadsať.

Bránia nám prejaviť  sa. Bránia nám tvorivo
použiť úžasnú životnú silu, ktorá sa v nás prebú-
dza. A už vôbec nám nedajú návody, ako s touto
silu pracovať. Výsledok? Nevieme, čo so sebou.
Hádže to nami. Narážame do tesných medzí. „To
je  normálne,  je  v puberte“,  povedia.  Vyrastie
z toho. Stane sa suchým strojom ako my. Podvolí
sa a ostane slepo detsky  napodobňovať  spolo-
čenské správanie, nikdy plne nedospeje, vekom
síce hej, duševne však nie...

Mladý človek je duchovne bitý dovtedy, kým
sa svojej sily nevzdá – kým ju dobrovoľne nezač-
ne zahadzovať. Aby zapadol do školy, do spoloč-
nosti, musí byť totiž zlomený a vyhorený. A vôbec
sa nepatrí mať vlastný názor, a nedajbože, ak je
na ňom niečo pravdy... Takéto chovanie je v cho-
rej  spoločnosti  založenej  na  klamstvách  akoby
všeobecným ohrozením. Všetci sa do teba oprú. 
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My sa podvolíme. Svoju silu odhodíme skôr,
ako sa s ňou naučíme pracovať. Začal som ona-
novať.  Iní  sa  opíjajú.  Ďalší  sa  prežierajú  a sú
z toho tuční a tupí. Niektorí sa pustia do mentál-
nej onánie a stanú sa z nich páni „vedci“.

Niektorí  však napriek tomuto neutešenému
stavu nájdeme cestu von. Aj ja som našiel.

Keď  som  sa  prvý  raz  veľmi  zaľúbil  a vzťah
nám nevydržal ani týždeň – uvedomil som si, že
je so mnou niečo veľmi v neporiadku. Začal som
to skúmať. Trvalo rok, kým som si vyjasnil, čo sa
za ten krátky týždeň vlastne odohralo. Prečo som
si hodil  poleno pod nohy...  Prečo mi vlastné či
cudzie myšlienky všetko prekazili.

Začal  som sa sám nachádzať  a uzdravovať.
Učil  som  sa  znovu  otvárať  svetu,  učil  som  sa
spolužiť  s ľuďmi.  Spolunažívať  v prirodzenom
spoločenstve, nie v tom formálnom školskom ani
inom. Pomohla mi krčma, kde sme sa ľudia ako
ja každý piatok stretávali a alkohol nám pomáhal
otvoriť  sa  jeden  druhému.  Pomáhali  sme  si

navzájom. Znova sme sa nachádzali a spoznávali
sa ako tvory spoločenské.

Prešlo ešte veľa rokov, kým som si uvedomil,
že kameňom úrazu je môj návyk onanovať... Že
závislosť na onánii je dôvodom, prečo som slabý,
prečo som výbušný, prečo som uzavretý, prečo si
nedokážem nájsť babu.  Čím viac onanuješ, tým
viac ti klesá sebavedomie. Toto vedeli už Taoisti
v starej Číne.

Prečo to nevieme my? Nie je v záujme civili-
zácie a ani nedospelých detí, ktoré ju riadia, aby
sme dospeli.  Nie  je  v ich  záujme,  aby  sme sa
o nás samých dozvedeli čokoľvek podstatné. A už
vôbec, aby sme sa s našou mysľou, naším telom
a našou silou naučili pracovať. Aby sme zvládali
samých  seba  a stali  sa  plnohodnotnými  ľuďmi
schopnými  ďalšieho  stupňa:  spoločenstva.  Nie
formálneho umelého uniformného spolku – ale
prirodzeného  spoločenstva:  takého,  kde  všetci
jeden druhého ctíme a dopĺňame sa v rozmani-
tosti. Kde sa všetci môžeme prejaviť.
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Prestal som onanovať – a zrazu som sa ne-
poznával.  Začínal  som  byť  sám  sebou.  Našiel
som stratené sebavedomie. Ľahostajnosť, nechuť
a lenivosť  zmizli. Po  dvoch  týždňoch  som  si
našiel babu, zaľúbil som sa a bolo to nádherné.
Bola  taká,  ako  som  si  vysníval,  a bolo  to  vzá-
jomné.  Už  som  si  nebránil,  nerobil  sám  sebe
podrazy. Nechal som svoju silu, nech pôsobí. Už
som  mal  nejaké  skúsenosti  a už  som  nebol
v škole ani doma, kde by ma utláčali – bol som
v druhom ročníku na výške a mal som zrazu veľa
voľnosti.

Táto moja milá mala rada sex, milovali sme
sa veľmi  často.  Strácal  som semeno,  ale  neos-
labovalo  ma to  tak  veľmi  ako onánia  –  sila  sa
totiž v spojení aj tvorila. Milovanie nás aj posilňo-
valo. Aj keď sme s touto novou podobou životnej
sily zväčša nedokázali pracovať. Nikto nám nikdy
nepovedal, že sa to vôbec dá. 

Bolo to v pohode, kým som neochorel. Po-
tom zrazu začala byť tá pravidelná strata semena

neudržateľná, mojej milej som však chcel dopriať
a navyše som si  nebol  vedomý,  že  som chorý.
Uvedomoval som si len slabosť a nevedel som,
čo  je  príčinou.  Podvedome som  vzťah  ukončil.
Začal som sa chovať ako blbec a ona ma nechala.
Nič jej nezazlievam.

Zasa som si potom dlho v duchu snažil ujas-
niť,  čo sa vlastne stalo.  Náhodou sa mi do rúk
dostala knižka od taoistického majstra Mantaka
Chia. Táto veľa objasnila. Po pár úvodných kapi-
tolách je to hlavne praktický návod ako pracovať
s plodivou a tvorivou silou, ktorá sa v nás v obdo-
bí  dospievania  vynára.  Väčšina  neduhov  našej
spoločnosti bola vysvetlená práve ako následok
nedostatku vedomostí o tom, ako pracovať s tou-
to silou. 

Začal  som  skúšať  cvičenia  opísané  v tejto
knižke.  V tomto  období  som  sa  cez  jedného
priateľa dostal aj k Reiki. Predtým som  pochy-
boval,  že  by  nejaké  „energie“  vôbec  jestvovali.
Veď hádam nie sú naši múdri lekári takí slepí, že
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by tieto sily  západná medicína nevidela?  Tento
môj priateľ mi otvoril pramene sily, ktoré som si
pod tlakom spoločnosti niekedy dávno nevedom-
ky uzavrel. Bol to veľmi silný zážitok a stále tú
zmenu cítim.

Začal  som  skúšať  s touto  silou  pracovať.
Výsledok?  Už  bývam  zriedkakedy  chorý,  myseľ
mám jasnejšiu. Som sebavedomý. Ide mi učenie,
vlastne mi ide skoro všetko, do čoho sa pustím.
Otvárajú sa mi možnosti.  Otvárajú sa mi dvere
všade,  kde  sa  pozriem.  Stávam  sa  slobodným
dospelým človekom. Tvorím si svoj život a napĺ-
ňam ho. Som šťastný. Radostný. Nadšený. Silný.
Som človekom.

Mám  priateľku.  Už  sme  spolu  dlhšie,  ale
semeno  som  pri  nej  ešte  nestratil.  Telesný
pohlavný  styk  mi  vôbec  nechýba  –  objímame
a bozkávame  sa  a vymieňame  si  životnú  silu,
dopĺňame sa. Obohacujeme sa navzájom. Ľúbi-
me sa navzájom. Zatiaľ sa na dieťa nechystáme –
nemá  teda  zmysel  púšťať  semeno.  Šetríme  si

životnú silu na samotné plodenie. Možno o pár
rokov ju dokážeme odovzdať dieťaťu.

Často po vzrušených hrách s priateľkou poci-
ťujem tlak v semenníkoch, veľkú citlivosť, možno
až  trochu bolesť.  Niekedy  som naschvál  púšťal
semeno, aby som sa tomuto pocitu vyhol. Teraz
už  viem  s touto  surovou  silou  nahromadenou
v semenníkoch  pracovať.  Dá  sa  vytiahnuť  cez
kostrč hore chrbticou a posilní ducha. Po ceste
sa táto sila zjemňuje a je možné ju uskladniť pri
viacerých orgánoch.

Včera sa stalo, že bolo tejto sily už priveľa, až
som to nezvládal. Pomohol mi veľký strom v par-
ku. Poprosil som ho. Poďakoval som mu. Svet je
čarovný a riešenia sú všade dookola.

„Tvorba spermií spotrebuje až tretinu denného
výdaja mužovej energie a výrazne zaťažuje mužský
žľazový a imunitný systém. Straty energie po dlhšej
dobe oslabujú psychické zdravie muža a môžu viesť
k nevedomému  emocionálnemu  hnevu  voči  že-
nám, postupne  ho  okrádať  o  vyššiu  myseľ  ducha
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a o schopnosť sám seba omladzovať.“
– Mantak Chia, Michael Winn. Rozvíjení 
mužské sexuální energie. Str. 27.

„Systém nás tlačí do výroby ‚zisku‘ zmnožovan-
ím potrieb, ktoré vznikajú rozpadom vzťahov, rodín
atď.  a následným nárastom našej  odkázanosti  na
ponuku trhu a uspokojenia všetkých (teda aj spolo-
čenských)  potrieb  trhom.  Zabezpečenie  spoločen-
ských  potrieb  blízkosti,  tepla,  lásky  atď.  sa  deje
prostredníctvom  ich  náhrad,  počnúc  prostitúciou,
hygienickými  silikónovými  milencami,  končiac  fil-
mami,  čokoládou,  tabakom,  alkoholom  a ďalšími
drogami zaplňujúcimi vzťahovú prázdnotu v našich
dušiach.“ 

– Robo Jankovich. Prebúdzanie draka. 
O zanikaní a znovutvorení komunít 
a lokálnych vzťahov. Erózia vzťahov 
a ďalšie príčiny šíriacej sa krízy. Str. 31.

Podielací rozpočet

Sedíme  pri  dvoch  stoloch.  Za  jedným  sú  ľudia
z mestského úradu – nejaké úradníčky, jeden po-

slanec  a  hospodársky  námestník.  Za  druhým
stolom sú niektorí občania – takzvaná uvedome-
lá  verejnosť.  Sú  pestrou  zbierkou  ľudí,  ktorých
spája dobrovoľnosť. Radi by sa podieľali na tom,
aby veci boli dobre.

Poslanec sa hneď spýta:  „Čo je to ‚dobre‘?“
A bude sa s ostatnými hádať, pretože pre každé-
ho je dobré niečo iné. Jestvuje však aj  spoločné
dobro – dobro, na ktorom sa všetci zhodneme.
Ako sme tak spolu my občania pri stole sedeli,
zhodli sme na tomto:
• Bolo by dobré, keby mali občania časti mesta

či  jednej  ulice  možnosť  niekde  sa  spoločne
stretnúť a nie len sa tam rozprávať a dohado-
vať, ale hlavne spoločne žiť. Miesto so spoloč-
nou kuchynkou, záhradkou – miestne stredis-
ko, kde  sa  nestretneme  len  ako  besedujúci
zástanci a odporci toho či onoho – ale ako živí
skutoční ľudia – ľudia súcitiaci a uskutočňujúci.

• Bolo  by  dobré,  keby  sme  my  občania  mali
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možnosť a právomoc uskutočniť to, čo cítime,
že  chýba,  a je  v  našich  silách  to  napraviť...
Napríklad posadiť ovocné stromy okolo domov
na  sídlisku  či  vytvoriť  miesto,  kde  sa  môžu
mladé mamičky spoločne stretávať.

• Bolo by dobré – keby nám v tomto mestské
papierovanie  nebránilo.  Keby  nám  úradníci
nebránili tým,  že  sa  im musíme doprosovať,
a tým, že hľadajú len dôvody, prečo sa to nedá,
namiesto  toho,  aby  nám pomohli  nájsť  spô-
sob, akým to pôjde.

Prečo to  títo  úradníci  a poslanci  vlastne  robia,
prečo nám bránia? Možno sa nás boja. Boja sa
nás,  pretože  sme  „nekompetentní“.  Nevieme,
ako  to  „na  meste“  chodí.  Ešte  stále  máme
nadšenie, chuť a spoločný obraz lepšieho sveta.
Nevidíme  tie  prekážky,  nedostatok  peňazí,  ob-
medzenia predpisov, mocenské záujmy podnika-
teľov  a osobné  záujmy  našich  „zastupiteľov“.
Neuvedomujeme si bezmocnosť úradnej moci…
Sme naivní?

• Bolo by dobré  –  keby  sme my občania  mali
možnosť  priamo sa  podieľať  na rozdelení  čo
i len jedného percenta z peňazí, ktoré tečú cez
mestský úrad.

Prečo? Dalo by nám to priestor. Nie len ten pe-
ňažný – peniaze často ani nie je až tak treba, ak
je chuť, nadšenie a dobrá vôľa. Dalo by nám to
predovšetkým priestor  v mysliach  úradníkov.
Dalo by nám to moc – kompetentnosť. Nemuseli
by sme my, občania, ktorí chceme niečo spraviť
pre  toto  mesto,  postupne  vyhárať  pri  zápase
s nechuťou brániacich sa úradníkov. Bola by to
cesta – malá štrbinka, ktorou by sa pomaly mohli
začať  presúvať  právomoci  –  smerom  k vyrov-
naniu. Pretože  moc z hora, z rozumu, z úradu –
je rovnako dôležitá ako moc zdola  – od citu, od
života – od nás občanov žijúcich v tomto meste.

Pretože,  ak  je  moc  len  hore,  len  v rukách
úradníkov a rozumu a myslenia – sme bezmocní.
Z voľby nespočetne veľa možností medzi dvoma
krajnosťami ostala kliatba krajnosti jednej.  Sme
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nemocní.  Nemáme  moc  –  nemáme  možnosť
sami si určovať svoju budúcnosť. Sme predurčení
systémom, ktorý sme si vymysleli. 

Úradníci vnímajú svoju bezmocnosť – a veľmi
sa boja… Zbabelo  a nevedome zakrývajú svoju
nemoc  a predstierajú.  Nevedome  útočia  na
občianske  skupiny,  ktoré  by  rady  prevzali  časť
právomocí, časť moci… Úradníci sa boja, že prídu
o moc, ktorú majú skoro všetku a teda zároveň
skoro žiadnu – bránia sa. 

Je  to  začarovaný  kruh.  Riešením  je  práve
uvoľnenie, presun moci, hoc cez malú štrbinku –
smerom k stratenej miere, rovnováhe a zdravej
zdieľanej  moci.  Len  potom  objavíme  skutočný
význam vôle – slobodnej vôle,  keď máme prie-
stor  si  sami  určiť  to,  čo  si  prajeme,  a spraviť
spoločne to, čo je pre nás dobré…
• Dobré by bolo, keby sme si znova začali vážiť

skutočné hodnoty – zdravé ľudské vzťahy, cno-
sti ako úcta, dôvera a zdravá moc – možnosť
sa  spoločnými  skutkami  naplniť  radosťou zo

zdieľania toho dobrého. 
Je veľká škoda, že si to úradníci prestali uvedo-
movať – a je na nás ľuďoch, aby sme im to pripo-
menuli  svojím  príkladom.  Tým,  že  sa  spoločne
zhodneme,  že  to  malé  jedno  percento  peňazí
participatívneho  rozpočtu  použijeme  na  veci
dobré.

„Vypadáme,  ako by sme sa nechali  očariť  vý-
robkami,  tovarom,  číslami,  ziskom;  neustále  sa
snažíme viac vyrábať,  a pritom zabúdame na ľud-
skú dôstojnosť. Žiaľ, je to práve táto zanedbávaná
oblasť ľudskej dôstojnosti, ktorá je meradlom nášho
skutočného blahobytu.  Ťažkosť  je  v tom,  že ťažba
a výroba tovaru je hra čísel, zatiaľ čo ľudskú dôstoj-
nosť,  založenú na duchovnosti,  intuícií,  tvorivosti,
snoch a skúsenostiach nemožno číslami vyjadriť.“

– Chris Maser. Přeměněný les. Předmluva. 
Str. xiv.

Lenivosť

Je  taká myšlienka – myšlienka porovnateľná so
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zrušením  nevoľníctva  a následnými  veľkými
zmenami  v novovekej  spoločnosti.  Ľudia  vtedy
získali čas.  Už nepracovali  ako nevoľníci od ne-
vidím  do  nevidím.  Objavili  sa  koníčky,  záujmy,
spolky  okrášľovacie,  umelecké,  telovýchovné...
Ľudia začali novonadobudnutý voľný čas zmyslu-
plne využívať.  Táto prevratná myšlienka hovorí,
že  by  mal  mať  každý  občan  právo na bezpod-
mienečné  zabezpečenie  základných  životných
potrieb. Už by si nebol nútený pracovať,  aby si
prežil.  Mal by si  základný ničím nepodmienený
príjem, už len preto, že si.

Kde by sa nabrali potrebné peniaze? Peniaze
sú. Slovensko je v celosvetovom meradle jednou
z  bohatých  krajín.  Stačilo  by,  aby  sa  životný
„štandard“  a  spoločenská  hodnosť  prestali
odvodzovať od pýšenia sa majetkom, od veľkosti
domu,  množstva  zjedeného  mäsa  a  plochosti
mobilu... Prostriedky tu sú, stačí prestať plytvať. 

Avšak, u množstva ľudí narazím na prekvapi-
vý  odpor:  „Veď bez  práce  nemôžu byť  koláče!“

Tento odpor prichádza zväčša od zamestnaných
ľudí – od tých, ktorí pracujú za peniaze. Títo ľudia
tvrdia, že ak by sme mali všetci občania zabezpe-
čené živobytie,  zrazu by nik nepracoval… Všetci
by  sme  chodili  po  výletoch,  spotrebovávali,
leniveli…

Prečo  sa  boja  lenivosti?  Lenivosť  je  odpor
voči  tomu,  že ťa  do niečoho nútia,  že seba do
niečoho nútiš. Nútený musíš byť do niečoho, čo
pre teba nie je prospešné, čo vnútorne cítiš, že
robiť nemáš. Väčšina platenej práce je práve toh-
to  druhu.  Je  to  robota.  Človek  sa  do nej  musí
nútiť. Dokonca platí, že čím je táto činnosť menej
prospešná, tým je lepšie zaplatená: Práca v ban-
kovníctve  (založenom  na  úžere),  práca  vo
farmaceutickom priemysle (vytváranie dlhodobo
chorých pacientov závislých od umelých patent-
ných  „liekov“),  práca  v politike  (vyťažovanie
spoločenského  kapitálu).  Týchto  zamestnancov
to stojí  veľa síl  a  vnútorného zapretia seba sa-
mých,  aby  prekonali  prirodzený  ľudský  odpor
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svojej duše. Zapredávajú svoj vlastný život a čas.
Vlastne sami seba obetovali výmenou za moc pe-
ňazí a spoločenskú majetnícku „hodnosť“. To je
dôvod, prečo neznesú, ak by niekto dostal niečo
zadarmo – čo i len príspevok v hmotnej núdzi.

Oproti robote či zamestnaniu stojí práca ako
povolanie a poslanie. Cítiš, že práca má zmysel,
si  nadšený,  že  spravíš  niečo  prospešné  a  máš
z toho radosť. Spolutvoríš hodnoty. Takáto práca
človeka vnútorne  napĺňa a rád ju  koná dobro-
voľne.  Ostáva  ale  nespravená. Ľudia  sú  nútení
kvôli  peniazom na zabezpečenie živobytia  robiť
prácu neprospešnú. Veľa z nás by rado záhrad-
níčilo, chránilo lesy, venovalo sa deťom, skúmalo
a tvorilo, pomáhalo a venovalo sa medziľudským
vzťahom.  Veľa  ľudí  by  sa  venovalo  zlepšeniu
fungovania nášho štátu, duchovnej obrode a zve-
ľaďovaniu životného prostredia – pretože takáto
práca robí ľudí šťastnými. 

Je  zarážajúce,  že  za  súčasných  neblahých
podmienok  takúto  prácu  vôbec  nejakí  ľudia

robia, a to často dobrovoľne a nezištne. Nikto im
to nezaplatí a často ani neuzná. Títo dobrodinci
sú na okraji  spoločnosti,  často zápasia s nedo-
statkom prostriedkov, s nepochopením zo strany
úradníkov a „bežných pracujúcich“. Je ich málo.
Málokto je  dosť  silný  a  odvážny,  aby  šiel  proti
prúdu  v systéme,  ktorý  skutočnú  prospešnú
prácu nepodporuje a vlastne jej bráni.

Náš systém dokonca preventívne zabíja v ľu-
ďoch nadšenie. Už v deťoch naše školstvo zabije
chuť robiť niečo prospešné. Ako? Donucovaním.
Musíš  sedieť.  Musíš  počúvať.  Musíš  chodiť  do
školy  –  aj  keď  ťa  tam  duševne  znásilňujú. Zo
školy  prídeš  zničený,  znudený,  bezduchý...  Ešte
že to môžeme zvaliť na lenivosť. 

Nútenie je podstatou nášho systému. Ako sa
z tohto dostať von?  Ako systém premeniť?  Cez
nepodmienený  príjem  to  asi  nepôjde.  Väčšina
ľudí totiž  pracovala pridlho na úkor seba. Súdia
podľa seba a chybne predpokladajú, že podstata
človeka je byť lenivým. 
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A  čo  tak  skrátiť  pracovnú  dobu?  Tí,  čo  sa
dnes do práce nútia a cítia odpor a lenivosť – tí
by  pracovali  menej.  A menej  by  aj  odporovali
druhým. Menej by bránili zmenám a prospešnej
činnosti.  Časom by sa lenivosťou nasýtili  a  po-
stupne by si možno uvedomili, že práca nie je iba
tá nútená a platená peniazmi…

“Ľudia  by  mohli  byť  zamestnaní  len  na  po-
lovičné  úväzky  a užívať  si  viac  času  s blízkymi.
Množstvo  zdrojov  a množstvo  práce,  ktoré  na  to
potrebujeme, je celkom malé. Odhadujem, že v sú-
časnosti menej než jedno percento. Takže myšlien-
ka,  že  každý  potrebuje  usilovne  pracovať,  aby
uspokojil ľudské potreby, skrátka nie je pravdivá. Je
veľký nesúlad medzi tým, čo skutočne k šťastnému
životu potrebujeme, a tým, čo robíme – to je dôvod,
prečo sme tak zamestnaní ničením životného pro-
stredia.“

 – La  rry Page, zakladateľ   G  oogle-u

http://www.zive.sk/clanok/97018/zakladatel-googlu-zrusme-40-hodinovy-pracovny-tyzden
http://www.zive.sk/clanok/97018/zakladatel-googlu-zrusme-40-hodinovy-pracovny-tyzden
http://www.zive.sk/clanok/97018/zakladatel-googlu-zrusme-40-hodinovy-pracovny-tyzden
http://www.zive.sk/clanok/97018/zakladatel-googlu-zrusme-40-hodinovy-pracovny-tyzden


Spoločenstvo

Divadlo

Ako súvisí divadlo s dívaním sa a s divákom? Je to
vopred prichystaná a nacvičená zostava, na ktorú
sa divák príde podívať? Alebo súvisí divadlo viac
s divom? S podivuhodnou vnútornou premenou,
ako diváka, tak aj divadelníka?

V poslednej dobe sme si v umení zvykli  na
jednoznačné oddelenie tvorcu a spotrebiteľa. Je
to asi dôsledok novodobého náboženstva spotre-
by a prehnanej deľby práce. Stávame sa odbor-
níkmi  obmedzenými  na  úzku  úlohu.  Strácame
svoju ľudskú celistvosť…

Divadlo  však  pôvodne  vôbec  nemalo  jasné
ohraničenie medzi divákom a hercom. Napríklad
ľudové divadlo – do dnes zachované obchôdzky
s Mikulášom, anjelom a čertom – pôvodne snáď

s duchom  predkov  (dedom),  duchom  nebies
(vtákom), duchom zeme (turom) a s množstvom
ďalších postáv. Námet bol vopred daný – bola to
oslava jedného bodu kolobehu života – Vianoc,
Turíc či iného sviatku. Diváci boli súčasťou pred-
stavenia,  čert  vzal  gazdinú  do  tanca.  Každý
mohol zohrať svoju úlohu, keď cítil vhodný čas –
a mohol ustúpiť do úzadia a dívať sa – a utvoriť
tak priestor iným z kruhu.  Divadlo našich pred-
kov bolo z časti dané obyčajou, obradmi, piesňa-
mi a bájami – ale v podstate bolo voľné. Nebolo
vopred  nacvičované  a nemalo  pevný  rozpis.
V rámci medzí sa improvizovalo.

V piatok večer som dorazil na chatu v Morav-
skom  krase.  Koná  sa  tu  tvorivá  dielňa  im-
provizačného divadla. Priateľ ma zavolal. Vraj to
bude  dobré.  Váhal  som.  Hranie  a divadlo  mi
nikdy  veľmi  nešli.  V týchto  oblastiach  sa  cítim
stuhnutý, ako by som sám sebe prekážal a nejde
mi to. Hádam práve preto by som tam mal ísť –
pomyslel som si. Možno je pohodlné ostať v ulite
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–  nie  treba  mi  to  prelomiť,  idem  ja  na  dielňu
improvizácie.

Na mieste sme sa zišli desiati. Zoznámili sme
sa.  Spoločne  sme  si  posadali  a spoločne  jedli
z toho, čo kto priniesol. Dielňu začíname hrami
v kruhu na vzájomné vnímanie a na postreh. Po-
tom  blúdime  po  miestnosti.  Vnímame  priestor
a pohyby druhých. Cieľom je zladiť sa ako skupi-
na: vstávame a líhame si – vždy však môžu byť na
zemi  len  dvaja  naraz… Takéto  a podobné  hry.
V divadle totiž nie som sám – rovnako ako ani
v živote – je to spoločná súhra.

Máme za úlohu telom vytvárať písmená a na-
písať  tak  svoje  meno.  Nacvičíme  si  to  každý
zvlášť. V trojiciach predvádzame za zvuku hudby.
Zrazu som prekvapený z oživenia, zo spoločného
prúdu. Tancujeme traja spolu, každý svoje meno,
svoje písmená – samo nás to ale ťahá vzájomne
sa zohrať  a ladiť  jeden s druhým a zároveň aj
s hudbou. Z nudy písmen povstáva príbeh, cítiť
cit, vzťahy… Každý si robíme svoje a zároveň sa

prepájame...
Keby sme tam len tak mali niečo zohrať – bez

hudby  a bez  obmedzenia  na  písmená  svojho
mena – asi by to nešlo. Trápne by sme postávali.
Vo voľnosti by sme boli stratení… Uvedomil som
si, že obmedzenia sú dôležité. 

Čo som si ešte odniesol? Pochopenie, že bez
zreteľného  vyjadrovania  a jednoznačnosti prú-
denie viazne.  Ťažko na druhého nadviazať,  keď
robí niečo neisto a napol. Strácame niť. Divadlo
sa rozpadá. Je teda dobré mať vzťahy na poriad-
ku – smelo a jasne sa vyjadriť – komunikovať –
len tak  sa môžeme prepojiť  do komunity  –  do
spoločenstva, do spoločného prúdu.

Je sobota večer. Voľná improvizácia. Hocikto
môže vstať a do hry sa zapojiť či z nej zas odísť,
keď uzná za vhodné. Vstávam. Hrám: som v par-
ku.  Je  ráno,  cvičím.  Ďalší  sa  zapájajú  a v po-
myselnom parčíku sa stretávame. Zívame, preťa-
hujeme sa a nenútene sa rozprávame. Do deja
prichádza  robotník  s papierom  v jednej  ruke
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a s motorovou pílou v druhej.  Ide píliť  stromy
v našom  parku.  Jeden  z nás  sa  telom  postaví
chrániť strom. Napätie stúpa a robotník privolá-
va  posily  z mestského  úradu.  Hádka.  Žiadna
strana sa  nechystá  neustúpiť.  Bude tu  aj  ďalej
park?  Alebo  nová  diaľnica?  Príbeh  viazne.  Pre-
šľapujeme. Pokúšame sa nájsť rozuzlenie. V zá-
konoch? V ďalšej osobe, ktorá nečakane zvonka
zasiahne?  Spustí  sa  dážď  –  trvá  to  už  pridlho.
Udrie do stromu blesk? Zabije všetkých? Príbeh
by  sa  zničil.  Takýto  zásah  nie  je  zaujímavý,
nemalo by to zmysel,  bolo by to o ničom. Ako
ďalej? Tak veľmi by sme chceli ujsť od našej úlo-
hy, ktorej čelíme. Skúšame to, či ono. Ani nová
postava  babky  so  zúrivým  psom  útočiacim  na
zriadencov mesta nič nerieši. Sme v koncoch.

Priateľ stále odhodlane objíma strom určený
k  výrubu.  Prichádza  k nemu  jeho  manželka
s dcérkou: „Do kedy tu chceš chrániť ten strom?“
jeho milá sa naňho pozerá ustarostene, vyčítavo,
smutne:  „Stále  niečo zachraňuješ...  Kedy si  na-

posledy objal nás?!“ Zrazu sa vynára medziľudský
vzťah,  nie  len  akési  úlohy.  Už  to  nie  je  o tom
strome. Rozuzlenie nečakalo niekde vonku – bolo
vnútri duše hlavných hrdinov – v ich vzájomnom
vzťahu…  Došlo  k prerodu.  So  slzami  v očiach
ochranca  prírody  ustúpil.  Prijal  svoju  slabosť
a zlyhanie. Aj v úradníkoch a robotníkovi sa niečo
pohlo.  Boli  sme  dojatí.  Až  keď  sme  prestali
utekať mimo a vnorili sa dovnútra k jadru veci –
príbeh sa zavŕšil.

Neutekáme často aj v živote? Pred sebou sa-
mými? Pred svojou životnou bytostnou úlohou?
Pred vzťahmi? Radšej si pustíme seriál, radšej sa
necháme ovládať  vonkajšími  okolnosťami… Nie
a nie prijať vlastný príbeh, vlastnú zodpovednosť,
vlastný život v súvislosti vzťahov… Nie a nie prijať
seba,  aký  som,  prijať  svoju  neistotu,  slabosť  či
pochyby. Chýba mi dôvera? Smelosť? Schopnosť
obete? Ochota prijať obraz, ktorý mi svet zrkadlí?
Len takto sa však môžem poučiť a zmeniť sa. Len
tak môže môj príbeh, náš príbeh, napredovať.
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Putá našich zvykov, návykov a starých vzorov
padajú.  Stereotypy  sa  rozpúšťajú.  Začarované
kruhy – po ktorých sme v príbehu kráčali a znova
a znova sa vracali  na rovnaké bezvýchodiskové
miesto, sa pretrhávajú. 

Deje  sa niečo zvláštne.  Sme na posvätnom
mieste – na chate uprostred lesa. Prišli sme sem
s ochotou obetovať kúsok seba a svojho času pre
ostatných – pre celok, ktorého budeme dva dni
súčasťou.  Sme  akoby  mimo  čas,  mimo  bežný
priestor. Tu sme chránení. Tu máme priestor byť
sami sebou. 

Tu  môžeme  skúmať  rôzne  úlohy  a hľadať
riešenia našich vzťahov. Bezpečne – cez divadlo.
Sadáme si do kruhu k spoločnému jedlu. Vlastne
je  to  slávnosť.  Dívame sa  jeden  na  druhého –
nadväzujeme, oživujeme vzťahy. 

„Ded mal v slovanskom vedomstve a duchovne
podobu  dobrého  starca,  cteného  hospodára.  Jeho
Vynútená premena na postavu Mikuláša  je  v slo-
venskej  a slovanskej  obradovosti  viditeľná.  Na
slovenské dediny obchôdzky s Mikulášom prenikli
až  na  rozhraní  19.  -  20.  storočia.  Dovtedy  teda
slovenské  dediny  Mikuláša  v podstate  nepoznali
a predslnovratové obchôdzky boli dovtedy pôvodné.
V nich boli  obradné masky Deda ako ducha pred-
kov, Medveďa, postava podobná Turoňovi a muž so
ženskou podobou na chrbte.“

– Miro Žiarislav Švický. Návrat Slovenov 
v duchu a slove. Ded, baba. Str. 148.

„Tradičné  svadobné  obrady  je  možno  nazvať
skutočným divadlom s dejom, dialógom, premenou,
dramatickou kompozíciou a napätím, ale  bez obe-
censtva, pretože všetci svadobčania sa hry aktívne
účastnia.“ 

– Rudolf Žatko. Československá vlastiveda 
III. Slovenská lidová kultura. Lidové 
divadlo. Str. 626-627.
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Koleso

Ak cítime vzájomné vzťahy, ak si nie sme cudzí –
ak sme rodina, priatelia, spolupracovníci, ak sme
pár, ak sme v tom spolu… Spolu sme v jednom
kole – v jednom celku sa vzájomne vyvažujeme.

Keď ja zatlačím hore, niekto iný pôjde dole.
Robíme si vlastne „prieky“. Navzájom sme si opa-
kom. Koleso má veľa priečok – všetky ho spoloč-
ne držia a vzájomne sú si priečne.

Ten priečny „protivník“ mi vlastne robí služ-
bu – tým, že má iný názor. Má iný pohľad z iného
bodu v kruhu. Ukazuje mi, že to môže byť aj inak.
Možno  mi  jeho  odlišnosť  vadí,  možno  ma
zneisťuje – vlastne mi však pomáha. Pretože tá
jeho protivná chyba, to, čo jemu chýba – je to,
čoho  ja  mám  priveľa.  Vymieňame  si  spätnú
väzbu, sme si zrkadlami. Vzájomne si ukazujeme
mieru. 

Spolu sme v jednom celku. On je v mojich
očiach preto lenivý, že ja sa príliš nútim do práce.

To ja preto pôsobím neústupne, lebo on je príliš
poddajný... V spoločnom kole prirodzene naberá-
me takú úlohu, aby sme ho vyvážili. Ak sa jeden
snaží a tlačí tak kolo do nerovnováhy – druhý za-
váži  opačne.  Vzdialime sa od seba a od miery.
V nepohodlnej  krajnosti  sa  vzájomne  držíme
akoby v začarovanom kruhu. 

Je to povaha, čo nás drží? Je to náš zvyk či
znamenie zverokruhu? Čo ak sme to my sami, čo
sa  pútame,  keď  sa  so  svojou  polohou  stotož-
ňujeme? Ak sa stotožním s tým, že som pomalý
alebo  rozumný  –  sám  sa  ukracujem,  keď  mi
potom  všetko  trvá  dlho  alebo  som  necitlivý,
neúctivý. Som to ja, kto má svoju moc, možnosť
voľby a na dosah ruky slobodu.

Keď sme si vzdialení a zároveň vo vzťahu – je
medzi nami rozpor a veľké napätie. Podobne ako
sa  opačné  póly  magnetu  priťahujú,  aj  nás  to
k sebe priťahuje. Naše názory sa stretávajú, my
sa potýkame.

Nemusíme sa nenávidieť – môžeme sa pre-
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stať brániť – môžeme sa zmieriť. Môžeme prijať
toho druhého, uctiť ho takého, akým je. Vlastne
tak prijmem tú časť toho druhého, ktorej som sa
sám bránil a ktorá mi chýbala… Ak som pohodl-
ný  –  prijmem a uznám jeho usilovnosť.  Už  mi
nebude  vadiť  –  a ja  nebudem  vadiť  jemu.  Je
dobré, že sme rozdielni – môžeme sa dopĺňať. 

Stretneme sa bližšie pri sebe – bližšie k osi
nášho kola.  Bližšie  k stredu nášho spoločného
sveta  –  bližšie  k posvätnému miestu  prúdenia,
slobody a sily. Spoločne sa dopĺňame a oboha-
cujeme, ako celok v pohybe nachádzame mieru,
vratký mier.

„Štyri  ramená  kríža  predstavujú  aj  štyri  prí-
rodné živly. Dva živly sú ženské (zem a voda), dva
mužské (vietor, oheň). Prakríž znamená aj skríženie
dvoch protichodných síl, spojenie mužského prvku
so  ženskou  podstatou,  skríženie  sveta  hmoty  so
svetom duchov.“

– Miro Žiarislav Švický. Návrat Slovenov 
v duchu a slove. Kríž. Str. 198. 

Spoločne v kruhu

Aké by to bolo, sadnúť si so svojimi blízkymi, so
svojou rodinou a priateľmi, do kruhu a tri dni sa
rozprávať? Aké by to bolo, rozprávať sa, držiac si
druhých v úcte? Rozpráva sa tak, že by:
• hovoril naraz iba jeden z nás,
• každý by mohol kedykoľvek požiadať o minútu

spoločného ticha,
• ak by si potreboval na chvíľu odísť, ostatní by

mlčky čakali, kým sa nevrátiš,
• hovoril by si iba za seba a o sebe, nie za skupi-

nu, nie všeobecne, nemudroval by si,  nesúdil
a neodsudzoval,

• nesnažil by si sa v dobrej viere druhých „liečiť“
a meniť dobre mienenými radami,

• nevylieval by si si svoje city mimo našu skupi-
nu, neutiekal by si sa vyplakať, vyžalovať sa či
uľaviť si mimo kruh,

• nerozprával by si o veciach skupiny mimo ňu,
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• nepožíval by si počas spoločného sedenia látky
výrazne  meniace  vedomie  a vnímanie  (kávu,
tabak, alkohol, mäso…),

• prehovoril by si v okamihu citového pohnutia,
podnietenia či vnútorného popudu – aj keby si
rozumovo nevedel, čo ideš povedať – a reč by
si  začal  svojím  menom,  aby  si  sa  spojil  so
sebou samým,

• a bol by si duchom prítomný, pozornosťou za-
meraný na skupinu.

Jedna vec je tieto vety rozumovo pochopiť a uz-
nať. Úplne iná vec je vedieť ich dať do života. Nie
sú to poučky, ktoré sa naučíš a potom sa zrazu
budeš vedieť s ľuďmi dohodnúť. Skutočnú vedo-
mosť  získaš  len  zážitkom,  len  tak,  že  to  skúsiš
a prežiješ. Pravidlá sú plytké. Vedomosť je hlboká
–  mení  nás.  Už  nie  sme  tí  istí  ako  pred  tým.
Skutočné učenie je malou smrťou toho, čo sme si
mysleli,  smrťou  toho  vzoru,  ktorý  nás  viedol.
Predstavy ustupujú pravde. Je to obeť. Je to vnú-

torný prerod.
V  podstate  nemusíme  mať  pravidlá  –  stačí

dôvera v kruh a úcta – práve táto nám však dnes
tak veľmi chýba. Bez úcty k odlišnostiam sa ťažko
tvorí  spoločenstvo,  ťažko  sa  spájajú  časti  do
celku.  Bez  vedomia  celku  je  zasa  ťažké  ctiť  si
druhých.  Ak  mi  robí  ťažkosti  neskákať  do  reči
a počúvať a prijímať toho druhého – možno by
mi boli práve takéto pravidlá veľkou pomocou. 

Nože si ako rodina sadnime do kruhu. Roz-
právajme sa dlho. Môže to byť príjemné. Možno
to bude zo začiatku nuda, potom zrazu napätie,
bolesť,  zmätok,  slzy,  boj.  Potom  dlhé  ticho…
Scelíme sa? Zahoja sa naše vzťahy?

Spoločenstvo  je  ustavične  prebiehajúci  po-
chod.  Je  to  príbeh.  Každá  zmena,  vnútorná  či
vonkajšia, každý nový krok, každý príchod a od-
chod,  prinesie niečo nové a náš celok dočasne
naruší. Kolo života sa krúti, voda prúdi a príbeh
nekončí. Dokážeme si na seba spraviť čas? Doká-
žeme  sa  porozprávať  sa  tak,  aby  nič  neostalo
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zadržané?  Dokážeme  postaviť  naše  spoločné
vzťahy, našu celistvosť a spoločné duševné zdra-
vie na prvé miesto, pred všetky ostatné ciele?

„Skupiny ľudí, ktoré sa zišli preto, aby spoločne
vytvorili  spoločenstvo,  prechádzajú určitými typic-
kými fázami a to v uvedenom poradí: 

• pseudospoločenstvo (náš dnes bežný stav),
• chaos (zmätok, hádky, boj),
• prázdnota (zmierenie, vzdanie sa predstáv), 
• spoločenstvo (celok s novou kvalitou).

Zažijeme veľa bolesti a smútku, ale aj mnoho rados-
ti  a smiechu.  Tiež  uvidíme  veľa  sĺz.  A potom  sa
stane niečo výnimočné. Nastane neobyčajné uzdra-
vovanie a premena, a to práve teraz, keď sa o to nik
nesnaží. Zrodí sa spoločenstvo. Je to podobné, ako
keď sa človek zamiluje. Obvykle to nepôsobí veľké
ťažkosti,  ale je vhodné, aby si spoločenstvo uvedo-
movalo svoj obrovský potenciál lásky a aby sa situ-
ácia nevymkla z rúk. 

V záujme  udržania  spoločenstva  je  potrebné
prijať rad zásadných rozhodnutí.“

– M. Scott Peck. V jiném rytmu. Vytváraní 
spoločenství. Str. 88-108.

Slávnosti a zvyky

Prečo  sa  takto  v kruhu  –  otvorene,  úprimne
a s úctou – už bežne nerozprávame? Prečo sme
posunuli náš spoločný príbeh na vedľajšiu koľaj?
Prečo si ho už neuvedomujeme? Možno sú tu iné
podstatnejšie  záležitosti. Možno  je  nutnejšie
zháňať jedlo, byť v zamestnaní, zarábať peniaze...

Má zmysel jesť, keď tvoje trávenie nepracuje
správne? Má zmysel  honiť  sa za peniazmi,  keď
ich nedokážeš využiť vo svoj prospech? V pros-
pech rodiny, života, spoločenstva?

Čas sú peniaze. Čas meníš na peniaze. Čo si
kúpiš? Dovolenku,  televízor? Veľký dom, kde sa
každý  zavrie  do  vlastnej  izby?  Kupuješ  si  útek
pred sebou samým? Pred spoločnosťou?

Spoločný kruh sme však ešte nestratili. Ešte
stále je súčasťou našej kultúry, aj keď už zväčša
len nevedome. Stretnutia v kruhoch, spoločenské
stretnutia,  kde  sa  rozprávame,  kde  spoločne
slávime,  tu  ešte  sú.  Stratil  sa  len  ich  zmysel.
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Ostali nevedomé zvyky.
Stretávame sa  na svadbách –  niekedy  celé

rody, dnes častejšie už len pár ľudí. Stretávame
sa, keď sa niekto narodil, dospel či umrel. Sú to
zásadné  životné  udalosti  –  došlo  k zmene.
Zmena  časti  je  aj  zmenou celku,  celý  celok  sa
musí  preusporiadať  a  znova  vyladiť.  Zmena
v tvojom živote je vecou celého spoločenstva –
celá rodina sa schádza, aby spolu s tebou tento
prechod oslávila. Aby sme sa všetci spolu s tebou
posunuli príbehom. 

Moja rodina sa stretáva pri obede. V kruhu
pri stole. Na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, na
Dušičky  sa  zvykneme  ponavštevovať,  sadnúť  si
spolu  okolo  stola.  Prijímame  nový  čas,  nové
obdobie,  nové  spoločenské  úlohy.  Spoločne
prechádzame  zmenami  kola  života  a  preko-
návame nárazy vĺn osudu. V prepojení sme silní. 

Celok  je  niečo  omnoho  viac  ako  len  súčet
jeho častí – divotvorne viac. 

Návrat z boja

Jestvujú dva základné stavy, v ktorých sa divé tvo-
ry  môžu  nachádzať:  v stave  pohody  a v  stave
ohrozenia.  Bežný  stav  je  stav  pohody,  keď  si
krkavce  lietajú  ako  cítia,  zháňajú  si  potravu
a spoločensky žijú.  Stav ohrozenia je stav výni-
močný. Napríklad, keď sa kuna snaží vykradnúť
ich hniezdo. Alebo sa na oblohe nad krkavcom
zjaví jastrab – ktorý síce krkavcov bežne neloví,
ale čo ak.

V stave  ohrozenia  sme  pod  tlakom.  Sme
v napätí. Je dôležité sa rozhodnúť rýchlo – útok
alebo útek, bojíme sa alebo bojujeme. Riadenie
preberá  pud  sebazáchovy  a jeho  čiernobiela
dvojková logická sústava – áno alebo nie – dobre
alebo zle. Dôležité je prežiť nasledujúce okamihy.
Rozhodujem  sa  teda  krátkozrako  –  dlhodobo
výhodnými a trvalo udržateľnými riešeniami  sa
nezaoberám.

Jastrab síce krkavcov bežne neloví – ale čo ak
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zbadá,  že  som  chorý?  Predstieram.  Toto  divé
tvory bežne robia – nedajú na sebe poznať, že sú
oslabené  –  pretože  možný  dravec  by  to  hneď
zbadal  a šiel  by  po  nich.  To  je  jeho  úloha:
odstraňovať choré bytosti z kruhu života a takto
nás  posilňovať. My  sa  ale  ľahkou korisťou  stať
nechceme –  takže  predstierame,  že  sme v po-
riadku , až kým nepadneme od vyčerpania.

V stave ohrozenia spoločensky nežijeme. Je
však  výhodné  zomknúť  sa  do  skupiny. Pred-
stierame teda, že sme skupina – aj, ak v skutoč-
nosti  plnohodnotným  spoločenstvom  nie  sme.
Navonok  sa  tvárime,  ako  sa  máme  radi,  ako
spolu  držíme a ako sme všetci  jednomyseľní  –
myslíme skupinovo. Nie je dôležité zhodnúť sa či
útek alebo útok – dôležité je okamžite sa nejako
zachovať – a konať jednomyseľne. Ak sa niekto
protiví, ak má iný názor ako väčšina – ohrozuje
skupinu. Oberá nás o drahocenný čas. Súc ohro-
zení  a  pod  tlakom,  toto  si  nemôžeme  dovoliť.
Buď  sa  „protivník“  s iným  názorom  podriadi

a prispôsobí skupine či jej vodcovi – alebo je zo
skupiny vylúčený – často je tak vlastne obetova-
ný, pretože dravec zaútočí pravdepodobne práve
na neho, nakoľko je sám.

Núdzovým  spôsobom  rozhodovania  takejto
predstieranej  skupiny  je  teda  tyrania  väčšiny,
poprípade diktatúra jednej strany či vodcu. Keď
je už nejaké rozhodnutie spravené, je dôležité ho
čo najrýchlejšie nariadiť  všetkým členom skupi-
ny. Ale čo ak je skupina pomerne veľká a všetci
jej členovia nie sú priamo vo vzťahu s vedúcou
podskupinou?  Tu  nám  príde  vhod  hierarchia.
Minister  školstva  rozhodne,  prikáže  riaditeľom
škôl, tí prikážu učiteľom a tí zasa žiakom… Žiaci
sú  nútení  to  prijať.  Sú  dokonca  hodnotení
známkami  a poznámkami,  podľa  toho,  akí  sú
prispôsobiví  –  do  akej  miery  sa  podriadili
skupinovému mysleniu a svojmu nadriadenému
„učiteľovi“.

Na prepnutie do núdzového stavu často stačí
časová tieseň, napätie a príkazy. Veľa spraví tiež
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zastrašovanie.  Strach  a  napätie  sa  šíria  pod-
vedome: „veď keď ostatní sú v núdzovom stave,
niečo teda asi aj mne hrozí…“ Často je využívaný
aj  strach z vylúčenia zo skupiny a strach odlú-
čenia od matky – je to detský smrteľný strach.
V týchto  podmienkach  začíname  samovoľne
predstierať, že sme jednomyseľní, že patríme ku
skupine, že podporujeme rozhodnutie „väčšiny“
či  vládnucej  strany...  Prirodzene teda začíname
ohovárať a útočiť na tých, čo majú iný názor –
pretože  prezrádzajú,  že  naša  jednota  je  pred-
stieraná – a ohrozujú tak celú skupinu.

Povinná  školská  dochádzka  nás  vlastne  učí
takémuto stavu – vedie nás k predstieraniu, k po-
tláčaniu rôznosti názorov a našej vlastnej vnútor-
nej  rôznorodosti.  Naša  rôznosť  by  nás  mohla
v stave pohody obohacovať  –  veď je  dobre,  že
každý je dobrý v niečom inom a každý má iný
pohľad a takto sa vzájomne dopĺňame. Dokonca
platí, že viac očí viac vidí, hlavne ak sa pozerajú
rôznymi smermi. Veľa rôznych pohľadov a názo-

rov dokáže včas zachytiť prípadné zmeny či hroz-
by. V stave bezprostredného ohrozenia však na
to nie je čas – ide o prežitie – a preto je vhodné,
aby  spoločenský  život,  naša  celistvosť  a rozvoj
vzťahov spoločenstva šli načas bokom.

Je  dobre,  keď  sme oboznámení  so  stavom
výnimočným.  Povinná  školská  dochádzka  nám
tento  stav  ale  prestavuje  ako  jediný  možný.  Je
nám zamlčané, že jestvuje aj stav pohody – ktorý
by mal byť bežným stavom. Školstvo je vlastne
založené na umelom vytváraní stavu ohrozenia,
stavu  núdze.  Tomuto  učíme  naše  deti?  Ako  sa
báť? Ako sa správať vyplašene, stádovo? Skratovo
a bezcitne? Ako predstierať, že som taký istý, ako
ostatní, taký, ako sa očakáva? Učíme ich potláčať
samého  seba  v strachu  pred  hodnotením,
v strachu pred vylúčením zo školy? Slepo poslú-
chať  príkazy  nadriadených  „učiteľov“  či  príkazy
„demokratickej“  väčšiny?  Naozaj  chceme  naše
deti  viesť  k bezduchému prispôsobovaniu  sa  –
k obave  vyjadriť  svoj  vlastný  názor,  k strachu
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prejaviť sa tvorivo, odlišne od suchého čiernobie-
leho rozumovania väčšiny? Naozaj chceme naše
deti  držať  ochromené  strachom,  nepoznajúc
pocit pohody a bezpečia?

Pamätáme  si  ešte  vôbec  na  náš  niekedy
bežný  stav  mieru?  Možno  sa  ti  už  ani  nechce
veriť, že tento stav vôbec jestvuje. Príliš dlho sme
boli umelo držaní v strachu.

Možno si už tento pohodový stav zažil. Mož-
no si spomínaš na „bezstarostné“ detstvo, keď si
bol u starkej a spoločne si sa hral s inými deťmi
z ulice. Možno sme sa dotkli  tohto stavu počas
spoločného oddychu v prírode…

Naším  miestom  pohody  a zdravia  a sku-
točného  skupinového  prepojenia  je  bezpečné
miesto.  Je  to  kruh,  ktorý  nás  chráni.  Takýmto
miestom je svet, to vnútro kruhu osvetlené na-
šou žiarou, to jasné a poznané – až za hranicou
kruhu,  za  krajom  sveta  sa  začína  nebezpečný,
temný priestor… Teraz sme ale  v kruhu a sme
chránení. Tu sa môžeme prejaviť a ukázať sa takí,

akí naozaj sme. Tu sa nemusíme báť, že nás ne-
prijmú,  nemusíme  predstierať,  nemusíme  sa
prispôsobovať názoru skupiny.  Sme prijatí,  pre-
tože  sme. Môžeme  sa  otvoriť  jeden  druhému
a vzájomným prijatím sceliť a zahojiť naše citové
rany z bojov. 

Utvorme si takýto bezpečný priestor – kde sa
môžeme  prestať  brániť  a prestať  predstierať!
Tvorba  spoločenstva  je  v našej  prirodzenosti  –
naše  vzťahy  sa  prirodzene  samovoľne  začnú
uzdravovať a silnieť. My žijeme a celenie, hojenie
je samotnou podstatou života – aj keď otvorenie
a vyčistenie starých rán a strachov bolí.

Stačí,  ak  to  umožníme,  ak  sa  uvoľníme,
odovzdáme a prestaneme sa brániť.  Prestať  sa
brániť – ľahko sa to povie, pomyslí… Ťažšie sa to
spraví – veď tak dlho sme žili v pocite ohrozenia
a bránenia  pred  cudzími  názormi,  v zajatí
predstáv  skupinového  myslenia.  A teraz  mám
prijať  seba  takého,  aký  naozaj  som?  Pustiť  sa
očakávaní  a predstáv a skupinových myšlienok,
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s ktorými som sa tak dlho stotožňoval?
Môžu nám pomôcť pravidlá či vedomé pozo-

rovanie svojho stavu. Môžu nám pomôcť cnosti –
úcta,  dôvera,  súcit…  Je  to  práve  cit,  ktorým sa
riadi  chod spoločenstva.  Cítime jeden druhého
a podľa  pocitu  sa  vzájomne  prepájame,  dopĺ-
ňame  a vyvažujeme…  Podľa  citu  nachádzame
mieru, zlatý stred – nachádzame vnútorný mier
a pohodu. Uvedomujeme  si  dôležitosť  toho
spoločného,  uvedomujeme  si  zodpovednosť  za
spoločenstvo a zároveň vlastnú jedinečnosť. Ni-
kto nás nevedie – a zároveň sme všetci vodcovia.
V posvätnom kruhu sa dopĺňame. Cítime naplne-
nie. Cítime tú spolunáležitosť a radosť, ktorá nám
predtým tak chýbala.

Vraciame  sa  z boja.  Späť  domov.  Tu  sme
v bezpečí, tu sme prijímaní, tu sme chránení… Tu
sme  v pohode.  Tu  sme  diví  –  v  tom  dobrom,
slobodnom zmysle. Tu sme svorne a spoločne –
ľuďmi. Takto to má byť.



Pokrivené náboženstvo

Kolobeh vedenia

I prišla matka za vedmou: „Starká naša, odnauč-
te môjho syna jesť sladkosti.“ „Príďte o týždeň,“
odpovedá starenka. Matka zarazená odíde a uká-
že  sa  so  synom  za  sedem  dní:  „Tak  povedzte,
starká,  Mirkovi,  aby  nejedol  cukríky.“  Vedma
pozrie na chlapca a povie mu: „Nejedz cukríky.“
„Prečo  ste  mu  to  neriekla  už  vtedy?“  pýta  sa
prekvapená matka. „Lebo vtedy som ešte slad-
kosti  jedla.  Nemôžem kázať  o niečom,  čo som
neskúsila. Nevedela by som, čo hovorím. Len by
som si niečo myslela. Ako by som mohla čakať,
že to pochopíte správne?“

Veď ty sám to možno nechápeš správne. Ak
to nemáš odskúšané, zažité. Tým, že to,  o čom
hovoríš, zažiješ alebo použiješ, uvedomíš si to –

prevedieš to do vedomosti. Vlastne taký je kolo-
beh vedenia: sloviť – skúsiť – sloviť – skúsiť… Je to
kolobeh myšlienky a skutočnosti, kolobeh pred-
stavy a života. Slová a myšlienky sú ohraničené,
obmedzené – sú to len odkazy.  Keď ich použi-
jeme,  získame  skúsenosť,  vedomosť,  múdrosť.
Táto je ale súvislá, nevysloviteľná a nezapísateľ-
ná. Ak ju chceme niekomu poskytnúť, musíme ju
zasa  previesť  na  slovo.  A tak  dookola.  Teória
a prax. Ak druhú dobu preskakuješ a poznatok
podávaš ďalej bez toho, aby si ho použil či skúsil,
tak sa v slovách čím ďalej tým viac vzďaľuješ od
skutočnosti života. Vedomie sa stráca.

Toto je dôvod, prečo sa  učenia duchovných
učiteľov, ako Ježiša či Budhu, tak zvrhli v priebe-
hu  tisícročí.  Spôsobili  vojny  a vykorisťovanie.
Stalo sa tak, pretože tí, čo šírili tieto učenia ďalej,
nimi nežili. Začali učenie využívať pre vlastný zisk
či mocenské ciele. Takto sa do „svätého písma“
dostalo veľa nepochopenia, mylných výkladov, až
zámerných a nebezpečných klamstiev. 
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Múdrosť  je žitá  vedomosť  –  je  to poznatok
daný do života a overený skúsenosťou. Akákoľvek
kniha – je len polka cesty. 

„Základom (kresťanskej tradície) je ‚akt viery‘.
To  platí  v  menšej  či  väčšej  miere  pre  väčšinu
‚vysokých‘  náboženstiev,  vôbec ale  nemožno tento
model použiť pre ‚náboženstvo‘ archaických spoloč-
ností.  Archaickému  svetonázoru  je  úplne  cudzie
naše delenie života na nezávislé oblasti, hospodár-
sku  a myšlienkovú,  súkromnú  a  verejnú,  svetskú
a posvätnú, právnu a náboženskú. Tu bolo posvätné
bez  rozdielu  všetko  to,  čo  prekračovalo  rámec
všednosti, všetko, čo malo nejaký zmysel, počínajúc
obradným obrábaním polí, cez obradné jedenie, až
po zákony a spoločenský poriadok. 

Vesmír,  svet a ľudská spoločnosť tvorili  nero-
zlučný celok,  držaný pohromade ani  nie  tak neja-
kým ‚učením‘, podobným kresťanskému, ale akýmsi
obecným povedomím večného poriadku.“

– PhDr. Dušan Třeštík, CSc. Od pohanství 
k   christia  nizaci Slovanů.

Viera

Veriť  v niečo?  Veriť  tomu,  čo  ti  niekto  povie?
Vedci? Cirkev? Rodičia? Niečo viem a v niečo ve-
rím. Vedieť – vedomie – veda.

Vlastne je to s vedou rovnako ako s cirkvou.
Ľudia  sú  veriaci  v „pravdy“.  Vierovyznaním  je
rovnako  kresťanstvo  ako  ateizmus  a  novodobá
veda.  Väčšina  vedeckých  predpokladov  je  už
prekonaná – bývalé pravdy sú dnes nepravdivé.
Ako je to s tými dnešnými? 

Veda  alebo  napríklad  aj  moderný  kapitali-
zmus  sú  dokonca  v istom  zmysle  aj  nábo-
ženstvami.  Zbožňovanie  rozumu,  racionalizmu
a vedeckej metódy, zbožňovanie kapitálu, peňazí.

Jestvuje pravda? Viem vôbec niečo? Viem, že
nič neviem. Ba. Viem, že žijem. Viem, že dýcham.
Viem, že svet  sa krúti  v kolobehoch.  Deň,  noc.
Jar, leto, jeseň, zima. Zrodenie, život a smrť a zro-
denie... Viem, že mám vedomie. Som si vedomý
života v sebe.  Vidím. Počujem. Som si  vedomý

http://voltaire.netkosice.sk/archive/nabozenstvo/Od%20pohanstvi%20k%20christianizaci%20Slovanu.doc
http://voltaire.netkosice.sk/archive/nabozenstvo/Od%20pohanstvi%20k%20christianizaci%20Slovanu.doc
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svojich vnemov a tieňov. Vonkajších, zmyslových.
Vnútorných, pocitových.

Preciťujem vnútro. Vtedy, keď ujdem „prav-
dám“, čo sa na mňa zovšadiaľ hrnú. Keď ujdem
vieram,  ruchu  kníh  a umelých  priestorov.  Keď
upokojím myseľ, ktorá sa chce každou „pravdou”
prehrýzť... Vtedy započujem svoje vnútro. Uvedo-
mím si, že vnútri toho veľa viem.

Vedomie sídli vo mne. Pravda je v nás. Vieru
nepotrebujeme. My vieme – teda, kým nie sme
zamotaní vo vierach. Vieme, kto sme a že sme
sem  kvôli  niečomu  prišli.  Vieme,  že  to  máme
ukryté v sebe, vo vnútri duše.

Boli časy, keď naši predkovia nemali kultúru
vier,  škôl  a učení.  Mali  kultúru  vedomia.  Mali
vedu v pravom slova zmysle. Utvorili jazyk, kde
veda súvisí s vedomím, nie s vierou.

Kde sa berie tá pravda v nás? Nie sme sa-
mostatní  jedinci.  Sme  súčasťou  kruhu  živých
bytostí.  Sme súčasťou krajiny,  na ktorej  žijeme.
Keď sa prechádzame lesom, sme súčasťou lesa.

Keď zjeme černicu a nadýchneme a vydýchneme
svieži  voňavý lesný vzduch. Keď sa nám pohnú
črevá, čupneme si a lesík pohnojíme. Sme súčas-
ťou lesa. Sme súčasťou Zeme. Všehomieru. Sme
vždy súčasťou niečoho, čo nás presahuje. Rozjí-
mame. Putujeme do hĺbky a šírky duchovného
sveta. Sveta nášho ducha a duše. Všetko to, čo je
a čo bolo,  je v nás – je to práve prítomné. My
sme toho výsledkom. Putujeme k pravde. Odha-
dzujeme viery a predstavy. Vieme.

Náboženstvo otrokárov

Nedávno  som  bol  prvý  raz  v kostole  na  omši.
Ostal  som  hlboko  otrasený.  Kde  je  to  sväté
miesto lásky? Kde je ten divotvorný prameň sily?
Kde je to svetlo, ten stret ducha a duše?

„Pán, pán, pán...“ opakovali veriaci. Pán kňaz
im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice.
Boh  asi  naozaj  trpí,  pri  pohľade  na  tento  zjav
určite.  „Ľudia,  trpte,  čím  viac,  tým  lepšie,“  asi
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taká bola správa, „trpte to zlo.“
Čo  sa  stalo?  Kedy  sa  zmenilo  náboženstvo

lásky  na  náboženstvo  otroctva? Nikto  o tom
nehovorí.  Všetci  trápne čušia.  Aj  v učebniciach
dejepisu tento kúsok chýba...

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci... V zápa-
doeurópskych  jazykoch  sa  vyskytuje  podobné
slovo:  esclave,  Sclavus,  slave  –  s významom:
otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v našom
mene.  Sloven je  otrok  –  aspoň pre  obyvateľov
západnej  Európy.  Táto  časť  Európy  bola  v ran-
nom stredoveku už kresťanská.  Naše slovenské
územie bolo vtedy ešte z veľkej časti „pohanské“.
Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“.

Vierozvestci k nám nechodili šíriť lásku, Boha
a slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem.

Priniesli  písmo.  Šírili  hlavne  písané  zákony
zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané záko-
ny zakázali našu kultúru, zakázali naše slovenské
duchovno. Pod akým trestom? Hádajte...

„Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť

o Božej pravde. Preto svätý Konštantín v prvom
zákone  napísal  a povedal  takto:  Každá  dedina,
v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské,
nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým
majetkom, ktorý patrí ľuďom v tejto dedine. Tí,
ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa preda-
jú so všetkým svojím majetkom a získaný výnos
nech sa dá chudobným.“ – Konštantín a Metod,
Zákon sudnyj ljudem, 9. storočie.

Hodil si mincu ako obetu duchu studničky?
Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá-
šil si sa s milou vo svätoháji pod stromom tvojho
rodu? Prisahal  si  na  posvätný  kameň?  Budiš
predaný do otroctva! Ty a celá tvoja dedina! Tak
káže slovo pánovo! Tvoj majetok nech je rozdaný
nám „chudobným na duchu“ – nám kresťanom!

„Ste  ovce.  Nasledujte  Pána,  vášho  pastiera
a spasiteľa,“ v kostole čítal z knihy kňaz, „modlite
sa k šibenici, modlite sa k modle Pána, ktorý chu-
dák  za  vás  trpí!  Ste  vinní!  Pán  vás  súdi!  Teraz
plaťte, slúžte, pykajte...“

http://www.hradiska.sk/2011/04/zakonnik-velkwj-moravy-zakon-sudnyj.html
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Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké
je. Že náš štát je taký, aký je...

Áno,  všetci  vidíme,  že  páni  trpia.  Pretože
konajú  zlo,  vykorisťujú,  zapredávajú,  klamú,
zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je
prirodzený  boží  zákon.  Oni  teda  trpia.  Cítia  sa
zle.  Nepriznajú  si  ale  chybu,  nepoučia  sa.  Na-
opak. Zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme
všetci!  Kážu:  „Verte  nám!  Viera!“  Pokrytecky  sa
kryjú Bohom. Rúhajú sa: „To nie my, to kniha, to
písmo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie
zodpovednosť  za  naše  konanie.“  Oni  nič,  oni
muzikanti... Napísal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div  je,  že  tu  ešte  stále  sme.  My.  Slováci.
Sloveni. Je v nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme
tu napriek zákazu vytrvali.  Napriek svätej  vojne
proti  nám  vedenej,  napriek  nevoľníctvu,  vraž-
deniu a predávaniu...

Strom  života  je  silný. Slnko  je  silné.  Naše
slovo  je  silné.  Nože  sa  očistime  od  kostolných
bludov. Rozpamätajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš

učil. Cesta srdca, obete. V prostote a úprimnosti,
v otvorenosti a zraniteľnosti je sila.

Spomeňme  si  na  našich  predkov,  na  naše
pôvodné silné duchovno. Je tu stále.  Len si  ho
pre  vrstvu  špiny  už  neuvedomujeme.  Očistime
sa! Stretnime sa v kruhu. Boh nepatrí cirkvi – je
nás všetkých! Je to náš stred, náš svet – náš mier.

„Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto
používané  v druhotnom  význame,  pretože  veľa
Slovanov bolo predaných do otroctva dobyvateľmi.
Tento vývoj je dôsledkom križiackych vojen Ota I.
Veľkého a jeho nasledovníkov proti Slovanom.“

– Online Etymology Dictionary.

„Pre panovníkov a im podriadených biskupov
a kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predovšetkým
mocenský a hospodársky význam. Používali  často
tých najkrutejších prostriedkov zjavného násilia.“ 

–  PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc. 
Slované. Kresťanské mise. Str. 239.

http://www.etymonline.com/index.php?term=slave
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Povesť o upíroch

Na našom území sa to začalo približne za čias
Sama. Bola to pohnutá doba úsvitu civilizácie –
doba  franských  vojnových  ťažení  a  avarských
vpádov.  V tom  čase  sa  náš  slobodný  národ
slovenský delil  na kmene, občiny,  dediny, rody,
rodiny  a jednotlivcov.  Čeliac  ohrozeniu  sme
vytvorili nadkmeň – kmeňový zväz.

V dobe pred niečo vyše tisíc rokmi sa stalo,
že na našom území v takomto kmeňovom zväze
prebehol prevrat. K jeho vedeniu sa dostali ľudia,
ktorých zámerom nebolo blaho svojho národa,
ale  moc  a ovládanie  druhých.  Rovnako  ako
nedávna  nežná  revolúcia,  aj  tento  prevrat  bol
podporovaný  zo  zahraničia.  Z krajín,  kde  sa
budovala cirkev a hierarchické zriadenie. Z krajín
vedúcich totálne vojny a križiacke vyhladzovacie
ťaženia. Táto choroba moci sa už dlho rozpínala.
Teraz sa dostala aj k nám.

Začalo  sa  to  nenápadnými  misiami  akože

kresťanských  kňazov.  V skutočnosti  títo  „viero-
zvestci“ nešírili Ježišovo učenie, ale semená náka-
zy.  Podarilo  sa  im  nakaziť  niektoré  kniežatá.
Niektorí  slabší  jedinci  podľahli  chorobe  moci-
chtivosti  a sebeckosti.  Zapredali  dušu. Prisahali
vernosť franským kráľom, byzantskému cisárovi
či pápežovi. Vzdali sa svojej krajiny, svojich rodín,
rodičov,  predkov.  Rodiny  ich  oplakali  ako  mŕt-
vych. Tieto kniežatá vymenili to najcennejšie, čo
mali.  Vymenili  svoju  dušu  a ducha.  Vymenili
svoju kultúru, rodinu, krajinu. Vymenili skutočný
divý raj pozemský – za peniaze, moc a akési sľú-
bené posmrtné kráľovstvo nebeské.

Tieto nakazené kniežatá začali  našu krajinu
odvrchu nadol rozkladať.

My sme ale silný národ. Choroba postupova-
la pomaly. Nedali sme sa. V našej kultúre, našom
rodnom  pôvodnom  duchovne  máme  lieky  na
túto  chorobu. To  je  dôvod,  prečo  bola  naša
pôvodná kultúra násilne zakázaná. To je dôvod,
prečo  aj  Konštantín  a Metod  zakázali  naše
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pôvodné rodné duchovno.  Títo páni  nepriniesli
kresťanstvo.  To sme už  poznali  a nepriečilo  sa
nám. Bratia solúnski a im podobní, skrývajúc sa
za Ježiša Krista,  priniesli  lži,  hierarchiu a zotro-
čujúce písané zákony. Dali cirkvi moc nad nami
a našou krajinou.

Vyrubovali  sväté  háje,  sväté  lesy.  Kradli  ľu-
ďom silu, okrádali ich o krajinu. Naši predkovia
krajinu nevlastnili. Ani vzduch ani vodu ani pôdu
ani zem totiž vlastniť nemôžeš – môžeš ich len
dočasne obhospodarovať. Vlastniť môžeš iba to,
čo ti je vlastné, svoju kultúru či vlasy napríklad.
Cirkev  zaviedla  vlastníctvo  pôdy,  aby  pohotovo
mohla  zhabať  zem  spod  nôh  každému,  kto  sa
previnil voči jej zákazu pôvodnej rodnej kultúry.

Boli sme silný národ a cirkevné zákazy sme
odmietali uznať.  Nenechali sme si zakázať naše
duchovno a naše sviatky. Nenechali sme si vyrú-
bať  všetky  naše  lesy.  Nenechali  sme si  vysušiť
celú krajinu. Rozklad ale tisíc rokov postupoval.
Čoraz  viac  ľudí  nákaze  podliehalo.  Rozpadli  sa

kmene.  Rozpadli  sa  dediny.  Rozpadli  sa  rody.
Rozpadajú sa rodiny. Ostávajú slabí jednotlivci.

My ľudia sme spoločenské tvory. Silne spolo-
čenské. Keď sú naše väzby a vzťahy popretŕhané,
trpíme. Navyše, ako odrezaný chorý jednotlivec
nemáš prístup k Zdroju životnej  sily.  Sila,  hod-
nota  a  bohatstvo  totiž  vznikajú  vzájomným
hlbokým  prepojením,  vzájomnou  nezištnou
pomocou,  dobrovoľnou  spoluprácou.  Čím  viac
bytostí je prepojených, tým mocnejšie sú. 

Sám  jednotlivec,  ktorý  sa  zriekol  spojenia
s rodinou,  rodom,  krajinou a prírodou,  prístup
k Zdroju nemá. Je odkázaný na kradnutie životnej
sily  iným: stáva sa odkázaným na zotročovanie
iných, na donucovanie a na znásilňovanie.

Keď sa knieža nechalo „vierozvestcami“ po-
krstiť,  odrezalo  sa  tak  od  zdroja  života.  Na
oplátku  získalo  podporu  od  cirkvi  a pápeža.
Vojenskú podporu a peniaze. „Na čo sú mi teraz
ale  vojaci  a peniaze,  keď  som  nemocný  a  bez
života?“
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„Máš vojakov, aby si si mohol sily nakradnúť,
koľko  chceš,“  znela  odpoveď,  „máš  prostriedky
na  vybudovanie  siete  otrokov,  ktorých  môžeš
ovládať  a rozkazovať  im. Pretože  práve  tak  sa
kradne životná sila: tým, že niekoho donútiš do
niečoho, čo sám nechce. Tým, že znásilňuješ, zo-
tročuješ. Staneš sa mocným a silným kniežaťom.“

A knieža si potom začalo budovať hierarchiu
poddaných, pričom samé bolo súčasťou hierar-
chie a väčšinu nakradnutej sily zasa odovzdávalo
vyššie,  svojmu  pánovi.  Tomu,  kto  ho  pokrstil
a poskytol prostriedky.

Prešlo tisíc rokov odvtedy a choroba už po-
stúpila. Už nie sú nakazení iba „urodzení“ páni.
Už  sme  chorí  skoro  všetci.  Skoro  všetci  sme
v hierarchii. Nútime sa navzájom a kradneme si
silu. 

„Kmeňové  zhromaždenie  chránilo  vzájomnú
rovnosť  jedincov,  ich osobnú slobodu aj  ich maje-
tok. Kmeň tak bol prostredníctvom svojho orgánu

garantom  slobody  a vlastníctva  svojich  prísluš-
níkov,  bol  vlastne  akousi  asociáciou  rovných
a slobodných vlastníkov pôdy, germánskeho odalu
a slovanskej dediny.

Čo to teda znamenalo pre  ‚pohanov‘ stojacich
pred  otázkou,  či  prijať  kresťanstvo  alebo  nie?
Predovšetkým to, že každý, kto sa pri krste odriekol
‚diabla‘,  to jest pôvodných bohov, nezriekal sa len
ich, ale všetkého toho celku, ktorého byli súčasťou,
celého mieru (sveta) a pravdy,  vrátane nároku na
svoju slobodu a vlastníctvo. Oddeľoval sa od kmeňo-
vého  spoločenstva  (a  od  rodu,  rodiny  a predkov)
a stával sa vlastne dobrovoľným vydedencom.“

– PhDr. Dušan Třeštík, CSc. Od pohanství 
k   christia  nizaci Slovanů.

„Koncom 6. a na počiatku 7. storočia dal pápež
Gregor základ novej cirkevnej ideológii: Boh (Kris-
tus) bol mocným a hrozivým vládcom, ktorý kruto
trestal  všetky  previnenia  proti  sebe  a  zosielal  na
ľudí choroby, vojny a katastrofy. Boha bolo možné
uzmieriť darmi a príhovorom, ktoré sprostredková-
vala cirkev, kňazi a kláštory.“

– PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc. 
Slované. Z historie kresťanství. Str. 238.

http://voltaire.netkosice.sk/archive/nabozenstvo/Od%20pohanstvi%20k%20christianizaci%20Slovanu.doc
http://voltaire.netkosice.sk/archive/nabozenstvo/Od%20pohanstvi%20k%20christianizaci%20Slovanu.doc
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Civilizácia

Civilizácia je úzko spätá s hierarchiou. Hierarchia
doslova znamená „vláda veľkňaza“. Náboženstvo
môže  byť  človeku  prospešné  –  hierarchicky
usporiadaná cirkev však nie. Takáto cirkev je vo
svojej  podstate  nástrojom,  ktorý  zneužíva
náboženstvo  pre  vlastné  súkromné  mocenské
ciele.  Hierarchia,  to  je  nástroj  vysávania  a sú-
streďovania  životnej  sily  do  rúk  jednotlivca  či
skupiny  jej  na  vrchu.  Naša  civilizácia  bola  po-
stavená na základoch katolíckej cirkvi a je vlastne
jednou veľkou hierarchiou, ktorej vrchol je dakde
v oblakoch.

Čo tí na vrchu robia s toľkou mocou? Letmý
pohľad stačí na to, aby nám bolo jasné, že týchto
pár  ľudí  sa  už  načisto  pomiatlo.  Priveľká  moc
človeka  zničí.  Títo  ľudia  sú  duševne  chorí.
Prostriedky,  ktoré  vysávajú  z celého  ľudstva
a Zeme – využívajú na to, aby si moc ešte viac
upevnili... Aby ešte viac ľudí zotročili, viac Zeme

zabrali, vykoristili, zničili...
Si  slobodným  človekom? Najlepší  otrok  je

v skutočnosti ten, kto si nie je vedomý toho, že
otrokom  je. Títo  mocipáni  na  to  idú  celkom
prefíkane.  Dlhodobo  pôsobia  a  robia  ľudí  ne-
vedomých – aby sme si neuvedomili jednoduchú
prostú pravdu.

Ako  to  robia?  Majú  dve  zásady:  „rozdeľuj
a panuj“ a „kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva“. Toto
všetci poznáme – len málokto z nás je stále do-
statočne vedomý na to, aby si tieto dve múdrosti
spojil dokopy a porozumel im.

Pre jednoduchosť začnem týchto ľudí z vrchu
hierarchie nazývať  úbožiakmi. Sú úbohí, pretože
to už nie sú ľudia – sú to stroje. Sú to programo-
vané bioroboty,  ktoré už len plnia dávno pred-
pripravenú úlohu. Keby mali nad svojím konaním
moc – prestali by s ničením všetkého živého. Títo
ľudia sú ako alkoholici,  ktorých ovládol alkohol,
a takto by sme k nim mali pristupovať.

Títo úbožiaci vždy financujú a podporujú dve
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proti sebe stojace strany. Pravdu ignorujú, nie je
v ich záujme na ňu upozorňovať. Oni vždy pod-
poria  dve,  či  viac,  protichodných  poloprávd  či
klamstiev. Šíria ich naprieč kultúrami a národmi.
Na všetkých úrovniach. Podporujú spolky skepti-
kov a ateistov rovnako ako sekty a cirkvi.  Pod-
porujú  moslimských  teroristov  rovnako  ako
vojnychtivých  amerických  politikov.  Podporujú
rovnako  strach-naháňajúce  konšpiračné  teórie
ako aj  bežné spravodajstvo v médiách.  Podpo-
rujú romantické filmy rovnako ako porno.

Títo úbožiaci jednoducho ľudí rozdeľujú a po-
štvávajú ich  proti  sebe  navzájom.  Ľudia  sú
potom  zameraní  na  svojich  „nepriateľov“  –
a v nenávisti  si  neuvedomia,  že  je  tam  ešte
niekto iný, kto to celé z hora vytvára. Tento tretí
je ten, kto zatiaľ vyhráva. 

„O akých vyhliadkach (perspektívach) nás naše
mienkotvorné médiá nechcú informovať? O tom, že
najvplyvnejší a najbohatší nemôžu opustiť potápa-

júci sa ‚Titanic‘, ktorého zdroje už použili na vlastné
obohatenie a boja sa potopenia? O tom, že prešli
z plánu A – opustiť planétu, na plán B – ako Zem
ochrániť  pred  premnoženým  ľudstvom?  A čo  tak
plán C, začať spolupracovať? Presne tá trápna mož-
nosť,  ktorá  umožnila  ľuďom  prežiť  milióny  rokov
a umožnila narodiť sa aj im?“ 

– Robo Jankovich. Prebúdzanie draka. 
O zanikaní a znovutvorení komunít 
a lokálnych vzťahov. Vízia a nerastové 
uvedomenie elít. Str. 55.

Slnovratka

Chytám do ruky knižku. Prostonárodné rozpráv-
ky. Detské? V mladom veku sme otvorení – ľahko
sa učíme a ľahko prijímame. Nevedome vstrebá-
vame obrazy, pocity, vzory, vzťahy...

I narodilo  sa  do  veľmi  chudobnej  rodiny
dievčatko. Chuderke jej za kmotru nikto z dediny
nechcel  ísť.  Vydal  sa  teda  smutný  otec  krstnú
matku vo svete hľadať. Koho že nenašiel? Striga
sa  mu ponúkla  a hneď  aj  meno malej  dávala:
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„Slnovratkou budeš.“ Otec oľutoval – nebolo to
totiž zadarmo. V trinástom roku si po Slnovratku
striga prišla, že ju k sebe vezme do dohodnutej
služby. A či do učenia? 

Ťažko bolo Starým v pohnutom stredoveku –
ťažko  bolo  prechovávateľom  nášho  pôvodného
duchovna.  Hlavy  im  cirkev  stínať  chcela,  do
otroctva  by  ich  predávala...  Museli  sa  skrývať
v horách.  Nasledovníkov,  ktorým  by  dávne
bohatstvo  nášho  pôvodného  prírodného  vedo-
mia odovzdali, ťažko hľadali.

Veľa smelých bratov mala Slnovratka, podu-
jali  sa ju oni zachrániť a strigu zmordovať. Kde
tkvela  sila  strigy  starej?  Vo  vlasoch!  Každým
stromom, ktorý  bratia  v strižnom háji  vyrúbali,
praví sa v rozprávke, vypadol vedme jeden vlas.
Každým sekom slabla jej sila.

Chradla  nielen  striga,  ale  prírodná  a pri-
rodzená sila celého nášho národa a krajiny...

Tvorenie je v spojení

Veľa ľudí má dnes pocit, že zvieratá majú človeku
slúžiť. Dokonca by sa dalo povedať, že civilizova-
ný človek delí zvieratá na tri skupiny:

• Spoločníci – domáci miláčikovia: psíky, koní-
ky, mačičky… Týchto staviame zarovno s ľuď-
mi.  Ctíme  ich  a priznávame  im  práva  a aj
vedomie. Nepáči sa nám, keď ich niekto týra.

• Služobníci – hospodárske a poľovné zvieratá:
prasatá, sliepky, srny, bažanty… Tieto jedno-
stranne zotročujeme. Tu sa ocitá aj veľa ľudí,
ako u nás  tak  hlavne  v „rozvojových“  kraji-
nách.

• Škodce –  všetky  ostatné  zvieratá:  medvede,
komáre,  lykožrúty,  vrany,  pavúky,  myši,  do-
morodci,  cigáni… Dýchajú náš  vzduch a nič
z nich nemáme. Ešte horšie, ak nám nechtiac
ukazujú, že sa mýlime, že niečo robíme zle.

Takýto jednostranný pohľad je v súlade s jednou
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dnes  veľmi  rozšírenou  myšlienkou:  antropo-
centrizmom  –  myšlienkou,  že  človek  je  pánom
tvorstva a že ostatné bytosti majú človeku slúžiť. 

Pod  vplyvom  tejto  myšlienky  nám  zvieratá
slúžia v podmienkach nie nepodobných koncen-
tračným táborom. Zdá sa nám úplne v poriadku,
keď  celé  živočíšne  a rastlinné  druhy  hynú  –
vlastne sme im nenašli  uplatnenie. Boli vlastne
nepotrebné. 

Táto  podradnosť  zvierat  je  vlastne  podrad-
nosťou bytostí odlišných od teba – bytostí iného
názoru,  iného  tela.  Táto  myšlienka  sebe-
strednosti  a vyvolenosti  vedie  k otroctvu  a ku
genocídam. Viedla k zotročeniu väčšiny  ľudstva
hŕstkou  „vyvolených“  a  k  stavu,  keď  asi  osem-
desiatpäť jednotlivcov ovláda polovicu bohatstva
Zeme.  Antropocentrizmus  viedol  ku  genocíde
západných Slovanov, lebo títo odmietli otroctvo.
Vedie ku práve prebiehajúcej kultúrnej genocíde
národov  zeme,  keď  sú  tisícročiami  prenášané
rodové vedomosti nahradzované štátnou indok-

trináciou  pod  „humanitnou“  hlavičkou  „každé
dieťa do školy“. Viera v našu nadradenosť vedie
ku genocíde prírody: každých pár minút vymiera
ďalší druh.

Zamysli sa teraz. Zdá sa ti v poriadku, ak za-
biješ hmyz, čo ti vletí do miestnosti? Máš pocit,
že ty si dobrý a niektorí iní sú zlí? Máš pocit, že ty
si na strane dobra a Amerika, či židia, či cigáni, či
luteráni… sú  na  strane  zla?  Máš  pocit,  že  tvoj
názor a tvoje predstavy, ktoré si prijal od rodičov,
z médií a zo školy – sú pravdivé? Správne?

Možno je to vlastne inak. Možno sú si v sku-
točnosti  všetky  bytosti  rovné.  Pomáhame  si
navzájom – je to všestranná výmena. Nie jedno-
stranná služba. Všetky zúčastnené bytosti tvoria.
Žiadna nie je vyvolená. Tvorca však nie je bytosť,
je  to  vzťah  vzájomnej  pomoci.  A čím  je  vzťah
hlbší a je vzťahov viac, tým je tvorenie mocnejšie
a bohatšie. Sila je vo vzťahoch, v obojstranných,
v mnohostranných vzťahoch – nie vo vyvolených
jednotlivcoch.  Veriť,  že  som  vyvolený,  je  síce
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príjemné pre jastvo – je to ale polopravda, ktorá
zavádza. Vedie k lživej predstave. Skutočnosť je
iná: všetci živí sme vyvolení. 

Jastrab je v kruhu života rovnako dôležitý ako
vrabec,  strom,  pleseň  či  baktéria.  Keď  jastrab
uloví z kŕdľa vrabcov najslabšieho jedinca – robí
vrabcom službu: udržuje ich v sile a v rovnováhe.
Keď nejaký onemocnie,  je  odstránený,  ulovený,
pretože  zaostane  a nevládze.  Keby  jastrabov
nebolo, tak by sa vrabce časom možno všetky na-
kazili a uhynuli alebo by ich množstvo presiahlo
únosnosť prostredia a vyčerpali by si potravinové
zdroje. 

Jastrab  vrabcov  cielene  prerieďuje  a zís-
kaným mäsom nakŕmi svoje mladé. Mŕtvy vrabec
takýmto spôsobom poslúži jastrabovi. A poslúži
aj  veľa  ďalším  bytostiam,  ktoré  nájdu  poživu
v jastrabích výkaloch a nedojedených zvyškoch.
Plesne a baktérie ich rozložia a pripravia z nich
pôdu pre rastliny. Stromy v spolupráci s hubami
tieto  živiny  vytiahnu  z pôdy,  spájajú  so  silou

Slnka a vytvárajú kyslík, ktorý jastrab dýcha. Kruh
vzťahov  nekončí.  Je  to  kolobeh života,  kolobeh
ustavičného  tvorenia  a premeny.  Vrabce,  jas-
traby  aj  stromy  rastú,  pária  sa  a plodia  nový
život. Sú prepojení nespočetnými vzťahmi a po-
máhajú si navzájom k prekvitaniu. 

Aj samotné počatie života je vzájomnou po-
mocou.  Muž prispieva  tým,  čoho má dostatok:
svojím semenom a to dá žene. Žena prispeje va-
jíčkom,  ktorých  má zase  ona  dostatok  –  touto
vzájomnou výmenou v úzkom spojení lásky vzni-
ká nový život. Vzájomná služba je plodná. Rodí sa
kvet  života,  rodí  sa  najväčšia  hodnota  v živote
muža  a ženy.  Zdrojom  bohatstva  je  vzájomné
prepojenie – vtedy sme blízko Bohu – nie však k
„pánu bohu“  ale  k Bohu ako prírodnému javu.
Nedošlo  tak  využitím  jedného druhým.  Muž  aj
žena sa na tvorení podieľajú rovným dielom. Ich
vzťah, ich láska je tvorením. 
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„Čítal  som mnoho výkladov  o tom,  kto  je  to
ochranca prírody a nemálo som ich sám napísal,
avšak obávam sa, že ten najlepší nie je napísaný pe-
rom, ale sekerou. Dôležité je, čo má človek v úmys-
le,  keď  seká  alebo  sa  rozhoduje,  čo  bude  sekať.
Ochranca  prírody  je  človek,  ktorý  si  s pokorou
uvedomuje, že sa každým svojím úderom podpisuje
na  tvár  svojej  zeme.  Podpisy,  či  sú  už  písané
sekerou  alebo perom,  sa  prirodzene  líšia  a práve
tak to má byť.“ 

– Walter Clay Lowdermilk. Conquest of the 
land through seven   thousand   years.

Dve tváre čohokoľvek

Bavím sa  na Internete  s ľuďmi  nadšenými  pre
slovanstvo. Často sa v pohľade na naše duchovné
dedičstvo a dejiny zhodneme – niekedy však nie.
Niekedy poviem niečo – a ty máš pocit,  ako by
som ťa ohrozil. Akoby som chcel podkopnúť tie
základné kamene, na ktorých staviaš svoj život.
Toto vôbec nie je príjemné – a ty sa prirodzene
brániš.  V duchu si  ma onálepkuješ  –  v lepšom

prípade ako pomätenca, v horšom prípade ako
nepriateľa. Možno ma dokonca začneš osočovať.

Veď je to len názor! Prečo sa tak brániš? A to
všetko len preto, že som povedal, napríklad, že
biblia v súčasnej podobe je podvrh, ktorý nepo-
chádza od boha, ale že ju zostavil Pavol a neskôr
bola prepracovaná otrokármi na Nikajskom kon-
cile  s cieľom  duchovne  zlomiť  ľud  a pripraviť
pôdu pre feudalizmus.

Alebo  ma  odsúdiš  za  môj  názor,  že  starí
Sloveni  vlastné  písmo  v dnešnom  ponímaní
nemali. To, že dnes sme tak posadnutí písanými
textami podľa mňa vôbec neznamená, že aj naši
dávni duchovní predkovia boli posadnutí. Spolo-
čný duch nemusí stáť na knihe – naopak – on je
oveľa silnejší a životaschopnejší, keď stojí na žitej
skutočnosti, na ľudskosti a prirodzených zákoni-
tostiach sveta a Všehomieru. Napríklad na živých
spievaných piesňach, na obradoch, na žitých ľud-
ských príbehoch spojených zo Zemou a Slnkom,
a nie na „faktoch“ zakliatych v knihách...

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1043789.pdf


POKRIVENÉ NÁBOŽENSTVO      101

„Lužeš,  si  jasný  biorobot,  ktorý  je  na  zlej
strane,  na  strane  temna,“  odpovedá  na  moje
názory ďalší nadšený Sloven. A celkom sa trafil!
Naozaj je to o dvoch stranách – o strane svetla
a strane temna.

Svet je svetlý. Všehomier je mierový a mier-
ny.  Aj  tvoj  duch  je  svetlý,  ak  stavia  na  pri-
rodzených zákonitostiach sveta a Všehomieru, ak
je v súlade so skutočnosťou a životom. Toto je
dobrý svet. Nie náhodou boli starí Sloveni známi
ako národ Slnka a svetla. Kde je teda tá temnota?
Tá zlá strana?

Čo  ak  staviaš  svojho  ducha  na  sprostred-
kovanej  skutočnosti?  Nie  priamo  na  zážitku
sveta, ale na jeho odrazoch? Čo ak si zakladáš na
viac  či  menej  krivých  odrazoch  svetla  sveta,
zrkadlených  cez  iných  ľudí,  cez  knihy,  filmy,
učenia a ideológie?

Aký je to pocit, stavať svoj život na odrazoch
v zrkadlách? Možno vnútri  cítiš vratkosť a neis-
totu – a o to viac sa možno presviedčaš o sku-

točnosti  a pevnosti  obrazov.  Ony  sú  však  od
podstaty  krehké  a klamlivé!  Tak  ako  na  fotke
vlastne nie je fotený človek, je tam len jeho od-
raz,  obraz  pokrivený  objektívom  a obmedzený
perspektívou,  uhlom pohľadu,  vlastne názorom
fotografa.

Čo  ak  sa  tvoj  duch  s takýmito  čarovnými
klamlivými odrazmi stotožní? Čo ak si bol od det-
stva vzdelávaný k tomu, aby si im veril?

„Cigáni sú súčasťou našej krajiny – ak nenáj-
deme  cestu,  ako  sa  vzájomne  prijať  a vyliečiť
ranu nenávisti, bude to so Slovenskom len a len
horšie – zničíme sa navzájom,“ hovorím. Nepo-
čúva  sa  to  príjemne.  Kde  je  to  čisté  vysnené
Slovensko?  Kde  je  tá  pohodlná  monokultúra
jedného názoru, jedného ducha, jedného bieleho
vzhľadu a jedného dobra?

„Lužeš, si posadnutý zlým duchom, si najatý
agent...“ zasa počujem. Ešte že je medzi nami In-
ternet,  inak by som už hádam mal  aj  zlomený
nos... Takže kde je tá podstata zla a násilia?
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Je  tam  rozpor  v našom  súčasnom  sloven-
skom duchu – je tam hlboká rana – rana medzi
predstavou a životom – je to rana medzi ideoló-
giami a skutočnosťou, medzi umelým priestorom
predstáv a svetlým svetom skutočnosti.

Je to hlboká rana zaťatá do stromu života, do
tohto ústredného znaku nášho slovenského du-
chovna.  Je  tam  dávny  nepriznaný  sek  v kmeni
nášho spoločného života. Táto rana bolí a ľahko
sa podráždi... Rozpoltenosť, neúprimnosť, strach,
neistota,  napätie,  odsudzovanie,  osočovanie,
bránenie sa – toto všetko sú jej príznaky...

Ak  je  tvoj  život  postavený  na  krivých  od-
razoch, je len pochopiteľné, že sa brániš a bojíš
pravdy  života.  Ten  strach  je  obrovský  –  veď
ohrozuje  tvoju  samotnú  podstatu  bytia.  Je  to
strach zo smrti – pod jeho vplyvom sme násilní,
dokonca dokážeme vraždiť...  Nie je to však tvoj
strach – je to strach krivého ducha odrazov, ktorý
ťa posadol. 

„Vynikajúcim ukazovateľom, že skupina schop-
nosť  byť  realistickou  stráca  (a že  prepadá  strhu-
júcej,  extatickej  dynamike  skupinového  myslenia
a tvorby  kultu)  je  jej  odpoveď  na  oznámenie
niektorého účastníka, že chce odísť. Ak skupina túto
správu  prehliadne,  alebo  jej  venuje  neprimerane
malú pozornosť a účastník odíde, je to znamenie, že
skupina  stratila  schopnosť  spoločného  vnímania
a postavila si  za vyššiu hodnotu nejakú ideu,  než
sama seba – ‚sama seba‘ v zmysle vlastnej hodnoty
a celistvosti.“

–  Robo Jankovich. Prebúdzanie draka. 
O zanikaní a znovutvorení komunít 
a lokálnych vzťahov. Zostúpenie ducha 
komunity. Str. 163.

Kolo sa krúti

Rúbeme stromy, pralesy... Prečo to robíme? Aký
bol náš sen? Náš zimný, zemný, nočný, praveký
sen?  Aké  boli  naše  predstavy?  Aký  bol  obraz,
s ktorým sme začali stavať veľké kruhové svargo-
vé svätyne? S ktorým sme začali obrábať pôdu,
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hájiť svätoháje?
Završuje  sa  už  doba  ohňa  a suchej  zeme,

doba  priemyslu  a pálenia,  doba  chcenia,  mys-
lenia a vyťažovania zdrojov – doba hromadenia
prostriedkov.  Prečo  tieto  prostriedky  hromadí-
me? Nevieme? Nespomíname si? 

Možno sa len nedokážeme sústrediť. Tušíme
ten  sen?  Sme  rozptýlení,  stále  nás  niečo  ruší
a zamestnáva...  Je  tento práve módny „-izmus“
naozaj naším snom? Hltáme prúdy obrazov. Sú
vôbec naše vlastné? 

Slová sme ohraničili. Strom je už len strom,
už to nie je súvislosť.  Nie je to znak. Nie je to
pravzor, ktorému vďačíme za život. Hranice a vy-
medzenia  sú  však  len  v našej  mysli. Vesmír  je
súvislý...  Vlnenie je  spojité...  Vymedzili  sme sa.
Oddelili sme prírodné a umelé. Preťali sme kolo-
behy. Duch blúdi. Kríza. Je to križovatka? Zabudli
sme,  že  náš  život  je  kolobeh,  ktorého  každé
obdobie  je  dôležité.  Prerušili  sme  kolobehy
prírodné.  Vyrobili  nevyužiteľný  jedovatý  odpad.

Zapredali  sme svoju budúcnosť v hospodárstve
moci  a peňazí,  ktoré  nepočíta  s prírodnými
zákonmi. Stratili  sme vedomie, zabudnúc na cit
a úctu, na živu a život, na ducha a dušu...

Sme na križovatke. Nájdeme v sebe silu ísť
vlastnou  cestou?  Vlastným  životom  a vlastným
osudom? Priznáme sa k svojmu dedičstvu a k se-
be samým? Dokážeme zdvihnúť zo zeme a oprá-
šiť obrazy naše, raz zašpinené a odhodené? 

Kolobeh,  vír,  závitnica,  vinutie  a vlnenie...
Spomínaš  si  na  jednotkovú  kružnicu?  Ako  sa
hadík v kruhu rozvinie do vlnky... Posvätné kolo.
Tu stojíš. Si duchom prítomný? Sústredený? Sám
si svojím stredom – stredom svojho sveta. Máme
aj spoločný stred. Veľa z nás však blúdi. 

Čo je v strede? Ťažisko. Bod vyváženia. Bod
miery. Miesto prieniku osí všetkých rozmerov.

Vesmír  je  Všehomier.  Všetkého  s mierou,
lebo všetkého veľa škodí.  Nachádzame mieru –
stred – srdce. Vo svojom srdci, vo svojej srdeč-
nosti, sme v rovnováhe, sme v mieri.
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Zober si do ruky palicu. Kde jej pohyb ovlá-
daš  najľahšie? V krajnosti,  na kraji?  Alebo v jej
strede?  Kde  ňou  točíš  najľahšie?  Zasaď  ju  do
zeme a sprav z nej kôl. Pozri sa navôkol od obzo-
ru po obzor. Toto je tvoj svet. Stojíš vzpriamene
ako strom? Ak sa nahýnaš, ak sa niečoho držíš
ako istoty, časom sa vysilíš a spadneš...

Svet je svarga. Zima – jar – leto – jeseň... Kríž-
kráž. Čas plynie a svarga sa točí.  Kríž v kruhu sa
na  ose  sveta  krúti.  Svarga  svorí,  svorne  spája
štyri  živly,  štyri  sily.  Štyri  svetové  strany,  štyri
polohy Slnka, štyri obdobia – nie len ročné... Štyri
pohľady a štyri názory – všetky sú pravdivé, ale
len čiastočne. 

V strede sveta rastie strom, strom života. Čas
plynie  rôzne.  Po zime sa strom znovuzrodí.  Už
v zime pripravil puky – pripravil svoj sen. Jarou
zelenie  a vlahu prijíma,  prúdi  a kvitne v láske.
Letom  sústredí  silu.  V  jeseni  oheň  dáva  do
plodov, semená a listy necháva vetru. Dôveruje –
necháva Všehomier, nech ten zavŕši jeho sen.



Plodné duchovno

Hora sveta

Cítiš  sa  byť  Slovák,  Slovenka?  Aké  pocity  sú
v tvojom vnútri? Aké je to, to slovenské? Ľudové
piesne? Roľnícky život našich predkov? Prostosť?
Pobožnosť? Úcta k slovu? Čestnosť? Je tam niečo
nástojčivé v našich pocitoch. Veľmi nástojčivé, až
tak, že je to nepríjemné. 

Radšej  skĺzneme  preč.  Utečieme  k pizze,
k cudzím piesňam... Kde sa berie ten nepríjemný
pocit?  Je  to  bolesť?  Určite  sú  tam  rany.  Rany
nášho ducha. 

Tento duch je mohutný. Je to hora. Ty stojíš
na vrchole s tvojím osobným duchovnom, s tým,
čo ctíš, s vzormi a pravzormi, ktoré ťa ovplyvňujú.
Pod tebou sú tvoji rodičia s ich duchovnom, pod
nimi štyria prarodičia, ôsmi prastarkí… 

Hora mohutnie smerom dole ku koreňom –
až sa spojí s inými horami, až oblapí celú Zem.
Popukaná je  naša hora:  rany,  násilné prevraty,
krivdy,  neúcta  k predkom,  popretie  ich  ducha
odmietanie našej socialistickej, nacistickej, kres-
ťanskej, roľníckej minulosti… 

Na  kráľovej  holi  stojí  strom  zelený.  Je  to
strom života. Ty si teraz živý. Ty rastieš na vrchu
hory, čerpáš živiny z koreňov, rastieš z dedičstva
tvojich predkov. Od nich, od mŕtvych čerpáš silu,
živu,  nadchnutie,  myšlienky,  nástroje  a hmotné
zabezpečenie, na ich odkaze staviaš… 

Strom  rastie  do  výšky,  do  šírky,  do  hĺbky.
Rastie z koreňov. Rastie zo svojho stredu. Držiac
sa vzpriamene vo svojom strede. 

Prijímam duchovo predkov. Aj to duchovno,
ktoré im bolo nanútené, aj to, ktoré naši starkí
prijali  nedobrovoľne.  Ale  prijali  ho.  A srdcom
premenili. 
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Divá deva

Dievča,  dievka,  deva  –  divá,  divoká  –  dívať  sa,
diviť sa, obdivovať. Cítim tam súvislosť. Stretáva
sa to – v dive. Avšak, rozumovo vzaté, z pohľadu
jazykovedy  tam  súvislosť  nie  je.  Súvislosti  však
rozum presahujú. Samodiva je víla – je to bytosť,
žena,  ktorá  sa  nám  dnes  javí  divná  a  nad-
prirodzená – dnes, keď sme sa v našom myslení
a  predstavách  tak  vzdialili  od  prirodzenosti
a prírody.

Diva sa stala nepochopenou a divnou. Stále
však žije v našom duchu, stále je v našej duši. Aj
keď tomuto obrazu nerozumieme – nemožno mu
totiž rozumieť.

Divá, nespútaná – tá, čo pustila putá. Tá, čo
odpustila.  Ona  odpustila  –  ale  my  nie.  My
rozumní.

Baba Jaga – že zlá čarodejnica – hovoria o nej
zlé jazyky. Tie jazyky,  čo nerozumejú? Koreňos-
lovie  napovedá  inak:  Jaga  ako  jagavá,  žiarivá...

Čarovná? Ani dobrá ani zlá?
Tak, ako v tebe je obsiahnuté dedičstvo tvo-

jich  predkov  –  tak  v  prítomnom  okamihu  je
obsiahnutá  celá  naša  minulosť.  Aj  náš  jazyk
v sebe nesie stopy činov dávno minulých.

Rozumní  kňazi  v  dobrej  viere šíriaci  svetlo.
Dobrí kňazi zatemňujúci svet. Ohňom a mečom.
Odsudzujúci  zem  a  ženu,  prírodu  a  minulosť,
sekajúc naše korene... Pre rozum sú ony temné,
neuchopiteľné,  neovládateľné,  divé  –  sú  však
našou bytostnou súčasťou –  prijímajúc ich,  na-
chádzame stratenú silu. 

„To pozemské je zároveň materiálne. Latinské
slovo ‚mater‘ (matka),  má v sebe rovnaký koreňo-
slovný základ ako slovo ‚matéria‘ (hmota). Nepria-
teľskosť voči ženám typická pre moderné duchovné
náboženstvo, usilujúce o oslobodenie sa od hmoty
skrz  ducha,  má  tak  svoje  dôvody  i vo  fakte,  že
ženstvo je  svojou podstatou protipólom ducha.  Je
zemité  a zmyslové  a kladie  tak  spiritualizácií
odpor. Na predobraze pohlavného aktu a plodenia
je však zrejmé, že ku stvoreniu patrí oboje. Jedine



PLODNÉ DUCHOVNO      107

v zemi je duch plodný, jedine so ženou stvorí muž
nový život. „Duchovno“ samo o sebe je rovnako tak
ako  mužstvo  samo  o sebe  úplne  impotentné.  Je
dobré leda tak k sebauspokojeniu. (Preto je väčšina
filozofických a teologických kníh tak málo účinná –
podnecujú čitateľov nanajvýš k vlastnému (pocho-
piteľne  duchovnému!)  sebauspokojovaniu,  ale  ne-
poskytujú mu ‚výživu‘, nie sú v pravom slova zmysle
‚tvorivé‘.“

– Wilfried Nelles. Muži, ženy a láska. 
Ženství. Str. 22-23. 

Väzba

Volá sa Katka. Traja sme – sedíme pri spoločnej
večeri.  Je  tomu rok,  čo  som sa  s ňou rozišiel.
Ľúbili sme sa – a potom... Teraz je Katka s Maro-
šom, mojím dobrým priateľom.

Stále medzi nami niečo väzí. Rozprávame sa
o menách: Katka znamená čistá.

Obaja sme vtedy boli vedeli,  že je to medzi
nami dočasné, že si takto vzájomne pomáhame –
toto však ostalo nepovedané. Bol som neúprim-

ný? Ťažilo to čím ďalej viac. Dralo sa to podvedo-
me  na  povrch.  Mojimi  nepríjemnými  poznám-
kami. Katka ma ľúbila – tušila – ale nechcela to
vidieť. Zrazu blesk. Rozchod.

Sedíme. „Katka, cítim, že stále to medzi nami
čisté nie je,“ hovorím. Katka sa začervená. Rozp-
lače sa. Cítim silné pohnutie v srdci.

Vedel som, že to príde. Prišlo to akoby samo.
Prejavilo sa to. Napadli ma slová – akoby neboli
moje – ale cítil som ich – slová našej spoločnej
duše, ktorá chce, aby sa celila. Zahojila.

Slová idú zo mňa sťažka. Šepkám: „Je mi to
ľúto. Vždy ťa budem mať v mojom srdci.“ Objí-
meme sa.  Hovorím  Katke  a Marošovi:  „Prajem
vám.“ V odpustení sme odpútaní. Cítime to: už sa
to rozväzuje a naša duša sa dáva do poriadku.
Očista. Teraz môžeme pokročiť ďalej.

Vzťah už nie je – väzba bude navždy – v láske.
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Kokot a piča

Čo  je  to  vulgarizmus?  Slovo  „vulgar“  pôvodne
znamenalo  „ľudový,  dedinský“.  Naša  pôvodná
kultúra,  ktorá  nás  spájala  s našou  krajinou,
zemou, so živými bytosťami okolo nás a s divo-
tvornými silami života – sa stala neslušnou. To až
odkedy sme „slušní“,  sme za pár sto rokov do-
tiahli  ekosystémy  našej  planéty  na  pokraj
zrútenia.  Spolu  so  stratou  ľudovosti  sme  prišli
o ľudskosť.

Skúsme odsunúť  bremeno toho,  čo si  spo-
ločnosť  myslí  a pozrime  sa  na  rozmnožovacie
časti  našich tiel  čistými očami.  Sú to nádherné
veci.  Súvisia  s láskou,  pôžitkom,  zmyselnosťou,
počínajú  nový život.  Na telesnej  úrovni  spájajú
muža a ženu, milovanie upevňuje lásku, dokáže
liečiť. Toto sme niekedy vedeli a tieto naše súčas-
ti  a úkony s nimi  súvisiace  sme oslavovali.  Na
niektorých miestach na Zemi, napríklad v Japon-
sku, sa to deje dodnes.

Uctievali  sme  milovanie  ako  dotyk  prapô-
vodnej sily, samotnej podstavy života. Milovanie
je tiež jednou z ciest vedúcich k uvedomeniu si
pravdy spojitej skutočnosti, k prekonaniu zábran
zložitých predstáv našich myslí. 

Naši  predkovia  stavali  máje.  Slávili  jarné
sviatky  plodnosti.  Veď máj  samotný,  ktorý  milý
stavia  svojej  milej,  je  oslavou  milostného sply-
nutia. Strom ako vztýčený úd prechádza vencom.
Stužky sú znakom bohatstva a čečina na vrchole
je radostným výbuchom. 

„Kokot“  a „piča“  sú  slová  z ľudu.  Prečo  sú
cenzurované,  neslušné,  špinavé?  Možno  preto,
že ich pokrytecká cirkev očierňovala a zakazova-
la,  tak,  ako  zakazovala  a potláčala  plodnosť
a život  a  ako  utláčala  a vykorisťovala  ľud
samotný. Je  toto  ale  dôvod,  aby  sme ich  stále
vyraďovali zo slovníkov? Aby sme sa stále tvárili
rovnako  povýšene  a neplodne  ako  tí  kazatelia
dakedy? 

„Do piči! Ty kokot! Kurva!“ Prečo takto nadá-
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vame? Prečo používame tieto slová pri slovnom
útoku? Útok je často vlastne obrana. Kokot a piča
sú čarovné obrazy veľmi silne späté so životom –
prirodzene sa teda používali  ako ochrana pred
zlými  silami.  Žeby  bolo  dnešné  nadávanie
vlastne úpadkovou podobou niekdajších ochran-
ných zariekavaní? Zanadávame a uľaví  sa nám.
Napätie sa uvoľní, uzemní. Hnevom sa však tieto
posvätné obrazy zároveň špinia – a my tak sami
sebe škodíme. Uvoľniť sa možno aj vhodnejším
spôsobom – priamym spojením so Zemou. Výdy-
chom. Obrazným vysraním sa – stačí v duchu. 

Kokot  (podobne  ako  v angličtine  cock)
znamená kohút. Kur domáci je v našom pôvod-
nom duchovne silne obrazne spätý s plodnosťou.
Príkladom sú aj veľkonočné vajíčka. Aj slovo kur-
va bolo pôvodne chápané skôr v posvätno-plodi-
vom a nie hanlivom význame. 

Piča je zasa spätá s pišaním – s močením.
Moja babka hovorila, že chlapci cikajú a dievčatá
pišajú. Veď z pišania či cikania máme pekné poci-

ty. Uvoľňujeme sa, vlastne sa prúdom moču spá-
jame s matkou Zemou a odovzdávame jej to, čo
máme navyše. Čistíme sa.

Naši predkovia neboli pokryteckí. Boli celis-
tví. Čo mysleli, to žili. Čo na srdci to na jazyku.
Oni  vedeli,  že plodnosť  je ich súčasťou a že je
žiadaná.  Obradne aj obrazne ju podporovali. Na
jar sa muž so ženou v prvej brázde milovali – aby
pole bolo plodivé. Vo sviatky plodnosti spoluzneli
s prirodzenou plodivou silou a oddávali sa jej –
stávali sa tak vyrovnanejšími ľuďmi – nič v sebe
nezapierali a nepotláčali.

Nože  sa  vráťme  k plodnosti.  Očisťme  sa.
Vráťme sa k našej podstate – vtedy budeme silní,
živí, plodní. Vtedy pretrváme.

Vulgar  (adj.)  –  zo  (stredovekého)  latinského
‚vulgaris, volgaris‘,  vzťahujúci sa k bežnému ľudu,
obyčajný, vulgárny, nízky, hrubý, zlý – pôvodne od
‚vulgus‘ s významom: obyčajní ľudia, prostý ľud, zá-
stup, dav. 

– Online Etymology Dictionary.

http://www.etymonline.com/index.php?term=vulgar
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Drak vo mne

Netreba mu stínať hlavy. Nie. Neverte stredove-
kej propagande pokryteckých kňazov.

Drak je dobrý. Drak je zlý. Drak je sila. Je to
okrídlený had. Je to spojenie Zeme a Neba. Je to
prúd – mocný prúd.

Ako v tej prostonárodnej rozprávke. Hádžem
ohlávku na draka. Krotím ho a smerujem. Sed-
lám ho a letím.

Drak vie byť ničivý. Vie ma zničiť. Vie vytrysk-
núť svoju silu. Výbuch a zo mňa je troska.

Pustil  som  semeno.  Kokot  ochabol.  Spolu
s ním  moje  sebavedomie,  moje  telo...  Pud  sa
vybil.  Drak  sa  vybil.  Naplnenie  nikde.  Zmysel?
Znova a znova až do umretia? Je jedno, či si sám
„robím dobre“ alebo či sa s priateľkou milujem...
Ak drak nie je ovládnutý – ak mnou hádže... Ak
mnou hádžu moje plazie pudy... Tratím silu. Drak
ničí mňa a vzťah dvoch milujúcich bytostí.

Posvätný pár.  Dva hady. Dve holubice.  Dva

draky. Ja a moja milá. Môj kohút a jej kunda. Nie-
kto  tej  sile  hovorí  kundalini...  Pracujem s ňou.
Vediem ju. Nie von do výbuchu – naopak. Doza-
du a hore. Obtáča sa stromom života. Utváram
pre  ňu  priestor  a sila  stúpa  –  hore  mojím
chrbtom, cez srdce či pery ju vediem ďalej – kolo
sa uzatvára. Dýcham oheň. Pomaly. Letíme.

„Kruh je znamenie spájané často so ženskou si-
lou.  Ženy  dobre  poznajú  mesačný  kruh.  Kruh  na
strome života – okolo vrcholca mája – predstavuje
ženskú silu, kým samotný strom ňou prechádzajúci,
často  označovaný  ako  ‚pierko‘,  predstavuje  silu
mužskú.  Dievčenské  venčeky  majú  pochopiteľný
význam.  Kruhové  čaro  má  aj  veniec  pripravený
pred  Zimným  slnovratom  so  štyrmi  červenými
(ohnivými) stužkami podľa vzoru starých slnečných
svätýň,  ktorý prenikol do kresťanského prostredia
v podobe venca adventného.“

– Miro Žiarislav Švický. Návrat Slovenov 
v duchu a slove. Posvätný kruh, čarovné 
kolo. Str. 204. 
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Sviatky jari

Akosi sa nám tie veľkonočné zvyky zvrhli. Dievča-
tá sa cítia  ukrivdené.  Možno až  duchovne zná-
silnené,  keď  sú  studenou  vodou  oblievané
a švihané  korbáčmi.  Muži,  často  podnapití,  im
dávajú  silne  pocítiť,  kto  je  tu  pánom. Je  toto
naozaj tá podstata nášho zvyku?

Pomládzka,  korbáč  z prútia  so  stužkami.
Voda.  Vajíčka…  Prichádza  jar  a toto  sú  znaky
mladosti,  rastu,  plodnosti. Korbáč  je  výhonok
stromu, ktorý prinesie kvety, plody. Šibú sa ním
dievčatá. Aby boli plodné – vlastne je to obradné
obrazné milovanie. 

Chlapec  dievčinu  poleje.  Čerstvou  vodou.
Živou vodou.  Obradne ju  očistí –  pretože  pred
počatím,  pred plodením treba zmyť všetko ne-
dobré,  ničivé,  pútavé,  ťaživé.  Voda  toto  všetko
zmyje, prečistí, oživí. 

Týmto  obradom  sa  oddávna  podporovala
plodnosť  a  prekvitanie, hojnosť  a  bohatstvo,

vlastne život samotný.
Dievka  uviaže  mládencovi  stužku  na  jeho

čarovný  prút.  Stužka  je  znakom  bohatstva.
Stužka je stužený farebný pásik plátna. Dakedy
sa plátnom platilo – vlastne je to obrad obety.
Obetujeme  trošku  bohatstva,  aby  sa  nám  veľa
vrátilo.

Obetujeme  trošku  zo  seba,  svoje  semeno
a vajíčko  –  a Boh,  Vesmír,  Všehomier  nám  dá
dieťa. Vlastne podporujeme nie len vlastnú plod-
nosť, ale celej krajine ideme príkladom. Podpo-
rujme plodivú silu prírody. Aby bola úroda, aby
sa  zvieratá  množili.  Tieto  sú  tým  bohatstvom,
ktoré získame. Málokedy si to už uvedomujeme.

Dievky  sa  pred  poliatím  skrývajú.  Zvyk  je
úpadkový a zneužívaný nevedomými mužmi. Kde
sa stala chyba? Čo chýba?

Úcta. Muži si prestali ženy ctiť. Ženy prestali
byť ctihodné. Väčšina žien je totiž odmala vedená
k potlačeniu svojej podstaty. Nosia rifle, hľadajú
si prácu a správajú sa ako muži. Odmala sa učia
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myslieť  ako muži.  A všetci  sa tvárime,  že  je  to
dobre, že takto sa ženy s mužmi zrovnoprávňujú.
Ženy  sa  preúčajú,  aby boli  rovné,  rovnaké  ako
muži. V nerovnováhe sme slabí.

A pritom to boli práve ženy, čo ešte donedáv-
na uchovávali tú prirodzenú múdrosť – napríklad
zvyk  dlhých  vlasov,  ktoré  nám  pomáhajú  cítiť
a tušiť, dávajúc nám tak prirodzenú slobodu.

Obrady sú silné. Máme veľké šťastie, že sme
si ich doteraz uchovali – nie sú to len nezmyselné
pozostatky akýchsi tradícií. Slávnosti začiatku jari
sú bránou do novej doby – do dospelosti, tak ako
milovanie je bránou k rodičovstvu. Sú to silové
body v čase – to, ako na ne zapôsobíme, ovplyvní
celé  naše  nasledujúce  obdobie,  náš  spoločný
život.  Čo  nám  bráni  obrady  očistiť?  Veď  sme
slobodní! S plodivou hravou radosťou sa na jar
oblievame!

Intimita

Dnes používame cudzie slovo na ten pocit blíz-
kosti,  ktorý  bol  dakedy  tak  vše-presahujúci,  že
sme ho nepotrebovali pomenúvať. Žijúc v malých
domoch a veľkých rodinách, nepoznali  sme sú-
kromie v dnešnom ponímaní. Žili sme pospolu –
bola to hmotná nevyhnutnosť a často to bolo ťaž-
ké.  „Niekoľkí  v jednej  posteli...“  rozprávala  mi
starká, ako žili na dedine, keď bola malá.

Ľudia,  ktorí  zdieľajú  životný  priestor,  pri-
rodzene vytvoria spoločenstvo – aj keď priebeh
vzájomného  prijímania  a zlaďovania  môže  byť
veľmi  namáhavý  a vyžaduje  osobné  obete:
zmeny  svojich  predstáv  či  vier  a zmierenie  sa
s (často nepríjemnými)  skutočnosťami.  Tvorí  sa
však  niečo  nové  –  niečo,  čo  jednotlivca  presa-
huje. Je to ako kruh, ktorý sa rozhrnie a namiesto
jednotlivca  zahŕňa  celú  skupinu  ľudí.  Vnútri
kruhu sme si zrazu neobyčajne blízki. Toto je tá
intimita.  Je  to  bytostné  vzájomné  cítenie  –
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ktorému  sa  nám  dnes  v dobe  individualizmu
a múrov mnohoizbových domov nedostáva.

Intimita  a blízkosť  úzko  súvisia  s ďalšími
slovami, ktoré dnes už ťažšie chápeme: s cnosťa-
mi,  so  srdečnosťou,  so  zdieľaním,  s láskou
a milovaním...  Tieto  pojmy  sa  akosi  vytratili
z našej  súčasnej  kultúry.  Akoby  sa  intimitu
nepatrilo  zdieľať.  Vlastne  ani  nie  je  príjemné
a bezpečné zdieľať  ju  mimo náš  kruh blízkosti.
Ale čo ak taký spoločný kruh nejestvuje? Čo ak si
v ňom sám?

Všeobecne  je  cítiť  akúsi  medzeru,  cítiť,  že
nám  v medziľudských  vzťahoch  niečo  chýba.
Našťastie  je  tu  trh,  ktorého  „neviditeľná  ruka“
samočinne  dopĺňa  a uspokojuje  všetky  naše
potreby – a nie len tie hmotné.

Chýba  ti  láska,  milovanie,  objatie?  Tak  po-
hodlné je sadnúť si pred romantický film či por-
no,  zjesť  koláčik  či  čokoládu...  Vlastne  väčšina
takzvaných  „drog“  –  tých  účinných  látok,  často
všeobecne  užívaných  a normálnych  ako  cukor,

tabak,  alkohol  –  nám  nejakým  spôsobom
vynahradzujú túto našu prázdnotu. O domácich
miláčikoch  nehovoriac.  Priemysel  sa  pustil
zachraňovať nás – a v skutočnosti končíme závislí
na  priemyselných  výrobkoch  a vnútorne  ešte
prázdnejší.

Prečo sme prestali zdieľať našu intimitu v na-
šej  vlastnej  ľudskej  kultúre  –  v prostých  kaž-
dodenných  prejavoch  našich  bytostí?  Prečo  už
vídame len jej umelé napodobeniny v konzumnej
koristníckej pseudokultúre „zábavného“ priemys-
lu? Možno sa bojíme... Bojím sa zdieľať svoju ľud-
skosť  a bytostnosť?  Chce  to  odvahu otvoriť  sa
druhému človeku  a ukázať  seba,  aký  skutočne
som, odhaliť svoje slabiny a prestať predstierať,
že som taký, aký by som v očiach iných chcel či
mal byť – sňať tú ochrannú masku svojbytného
samostatného individualistu...  Možno je za tým
strach  nakopený  celým  stredovekom,  keď  bolo
nutné  intimitu  skrývať,  pretože  cirkev  našu
prirodzenosť odsudzovala a trestala – a napriek



114       KRKAVEC.SK

tomu sme ju zdieľali. Aj keď nie priamo – často
napríklad cez pieseň – cez prostú ľudovú pieseň.

Je čas znova zaplniť túto prázdnotu – v cítení
aj  slovení. Dopĺňam svoju kultúru, svoje ľudské
duchovno a zdieľam blízkosť. Prečo nie prostred-
níctvom písma? Ide to niekedy sťažka a často sa
pri tom odkrývajú bolestivé miesta našich vzťa-
hov – cítim však: je to uzdravné a zbližujúce.

„Svadba u Slovanov, to bolo veľkolepé fantas-
tické  divadlo  s mnohými  desiatkami  i stovkami
zúčastnených v presne vymedzených funkciách a ro-
lách, ktoré mali vlastný scenár, dialóg a úkony, kde
sa  však  očakávali  improvizácie  a individuálne
rozhodnutia,  od  ktorých  často  závisel  ďalší  chod
a vývoj deja svadobného obradu. Početné svadobné
piesne  značne  zosilňovali  scénickosť,  zvyšovali
dramatickosť boja o nevestu. 

K  svadobnému  ceremoniálu  obyčajne  patrilo
uchádzanie sa o nevestu, dohoda rodičov (zásnuby),
zahaľovanie nevesty a jej obchádzanie okolo kulto-
vých predmetov v izbe – okolo kozuba (oheň), stola,
prenesenie nevesty cez prah, obhadzovanie nevesty
a ženícha plodmi symbolizujúcimi plodnosť,  boha-

tosť, uloženie dieťaťa neveste do lona pri príchode
do  domu  i slávnostné  uloženie  novomanželov  na
svadobné lôžko.“

– Viktor Timura. Slovienske kontinuá. 
Spoločensko-komunikativna funkcia 
zvykov a obradov. Str. 291.

Láska a strom života

Náš svet býval zeleným svetom. A mimo sivých
miest, priemyselných púští a pustej monokultúr-
nej poľnohospodárskej pôdy ešte na veľa mies-
tach je.  Zelená je  farba života,  zelenej  farby je
vrstva  medzi  Zemou  a Nebom.  Vrstva  siete
rastlín, húb a živočíchov. Zo zeme rastliny ťahajú
živiny, ktoré sú silou nebeského Slnka premieňa-
né – Zem a Slnko sa v tejto zelenej vrstve milujú
a ich dieťaťom je Život.

Dakedy  boli milovanie  a láska  posvätnými
a kokot ako nástroj spojenia bol niečím nádher-
ným. Tým, čím je kokot pri spojení muža a ženy,
je strom pri spojení Zeme a Neba. Semeno nie je
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to jediné, čo muž dáva pri spojení žene. Dáva jej
aj svoju silu, ktorá tečie prúdom. Rovnako žena
zapĺňa muža svojou ženskou silou. Tieto sily sa
miešajú  dovedna a nás  napĺňa  radosť,  láska,
pohoda, chuť do života, pocit krásy.

Slnko Zemi neposiela len fotóny – z celého
Neba,  Vesmíru,  prúdi  do  Zeme  sila  vesmírna,
a zo Zeme naopak plynie do Vesmíru sila Zem-
ská. Tieto sily je možné pripodobniť tým, ktoré si
vymieňajú  muž  zo  ženou.  Tieto  sily  sa  ne-
vymieňajú  rovnomerne  a plošne  cez  každú
plochu povrchu Zeme, ale bodovo. Podobne, ako
keď blesk udrie do toho vyčnievajúceho a vodi-
vého bodu, tak aj  to nebesko-zemské prúdenie
prechádza  cez  vodivé  miesta  krajiny.  Týmito
vodivými miestami sú vrchy hôr  a živé bytosti,
plody spojenia Neba a Zeme. Sú to stromy, sú to
zvieratá, sme to my ľudia. Len sa musíme otvoriť.

Obrazom tohto spojenia je v našom ľudovom
duchovne často práve strom – strom na vrchu
a pri  ňom  posvätný  pár,  dva  holúbky,  či  dve

hviezdy... Je to miesto sily, kde sa stretávame, je
to stred a os sveta – zdroj, slnko, svorivá svarga
a kvet života zároveň. Je to strom máj, obraz pera
prechádzajúceho vencom.

My civilizovaní  ľudia  sme väčšinou obrnení
a uzavretí –  sily  nami  neprúdia.  Je  to  dané
umelou pseudokultúrou plnou duševného nási-
lia, a tiež krajne neprirodzeným a neuzemneným
spôsobom života, ktorý vedieme. My tu nežijeme
ale živoríme, žijeme kultúrou, ktorá bola vytvore-
ná, aby otroci nepoznali, že sú zotročovaní. 

Mocichtiví  blázni  Európy  vzali  ľuďom  ich
prirodzené  myšlienkové  vybavenie,  ich  ľudovú
kultúru a nahradili ju svojím umelým výtvorom:
náboženstvom  a  mediálnou  pseudokultúrou.
Toto umelé duchovno ľudí oslabuje,  uvaľuje do
nepochopenia a neuvedomovania si sveta a seba
samých a robí ľudí nešťastnými. Šťastie je vždy
dakde za rohom – keď zmaturuješ, keď zarobíš
viac peňazí, keď si kúpiš to či ono...

Keď je  človek šťastným, vtedy ním sily voľne
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prúdia a miznú zábrany. Hlavne  pri  vedomom
milovaní k tomu dochádza a práve preto je znač-
ná  časť  pseudokultúry  zameraná  na  zničenie
a pokrivenie prirodzenej lásky a sexuality.  Milo-
vanie je  predstavované  ako  niečo  nebezpečné,
špinavé,  ponižujúce,  zvieracie  a láska  spojenia
mužského so ženským je nahradzovaná nefunkč-
nou  predstavou  romantickej  lásky,  neurčitou
láskou k „bohu“ alebo je zúžená len na „sex“. 

Práve  milovanie  je  totiž  pre  mocichtivých
bláznov nebezpečné,  je  to totiž  cesta k šťastiu,
a vyslobodenia sa z otroctva. Toto vedeli aj raní
Kresťania, Ježiš veľa hovoril o láske, jeho učenie
však bolo pokrivené a zneužité pre vybudovanie
inštitúcie,  ktorá  mala  na  šírenie  pseudokultúry
a ničenie prirodzenej kultúry dohliadať.

Nemusíš však na ich hru pristať! Buď kokot!
Staň  sa  tým  vztýčeným  údom,  cez  ktorý  sa
vymieňajú  jemné  sily  Zeme  a vesmíru,  buď
prostredníkom života! :) 

Náš  zelený  svet,  je  tým miestom,  kde  pre-

bieha spojenie pólov, spojenie chladného s tep-
lým, ženského s mužským, pokojného s hybným
– buď  v  jeho  strede!  Náš  hmotný  svet  je  tým
stredným zeleným pásom dúhy. Nie náhodou sa
srdce  spája  s láskou  a farbou  srdcového
prameňa našich tiel je zelená.

Milovanie

Čo ti  ostane,  keď  sa  vzdáš  istôt  systému?  Keď
prestaneš hrať podľa umelých pravidiel? 

Ostaneš  sám,  jednotlivec,  stratený.  Ustra-
šená ľahká korisť pre cudzích duchov... Zožerú ťa
strachy a myšlienky...  Chytíš sa viery – a zas si
zamotaný  v sieti  umelých  pravidiel  a pre-
svedčení...

Sám som stratený. Spája nás – láska. Čisté,
prosté milovanie. Spája nás navzájom – do pá-
rov, do spoločenstva, spája nás so zemou, s prú-
dom Rodu a Života... 

Čistá  plná  láska,  bez  umelých  gumičiek
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a predsudkov, bez dokazovaní si, bez bezcitnosti,
vypočítavosti,  predstierania a obchodu... Zbavu-
jem sa bremien hmoty, púšťam putá zložitostí...
Prosto – z duše. Duša vie. 

Pomaly,  postupne,  po  krôčikoch.  Trpezlivo
a zhovievavo.  Je  to  príbeh.  Nejde  o cieľ,  nejde
o naplnenie  predstavy,  nejde  o vyvrcholenie  –
ide o život. Príbeh je priebeh. 

Ľúbime sa. Telo na telo sa dotýka. Dýchame.
Vzdycháme. Spievame! Splývame. Púšťam sa do
prúdu... Obraciam ťah, hore chrbticou, cez srdce,
pery – a dookola! Z očí do očí. Žiarime a svet sa
mení.  Nite  osudu sa hadia,  vlnia a prepisujú –
prepisujú umelý NWO... Žiarime radosť a tkani-
nou  času,  priestoru  a osudu  sa  šíri  vzor...
Premenlivý a hybný vzor života – zmena je naša
jediná istota! 

Milujeme  sa  –  v láske  a odovzdaní  –  sme
malí,  sme  malé  súčasti  veľkého  Ducha,  veľkej
Zeme,  veľkého  Rodu  a Života.  Cítime  a ctíme.
Sme. Je to také prosté. Jednoduché. 



Doslov

Zmena.  Moja vnútorná nech je  teraz.  Teraz vy-
kročím. Tam, kam chcem ísť.

Nechcem predávať svoj čas za peniaze, ktoré
sú nástrojom zotročovania a sústreďovania moci.
Nechcem zomrieť v boji za slobodu ľudstva. Ten-
to boj tu bol odkedy sme neslobodní a slobodní
sme stále menej.

Chcem  slobodne  žiť.  Chcem  mať  v rukách
svoj život. Chcem byť plnou súčasťou spoločen-
stva  ľudí,  ktorých  si  vážim,  súčasťou  Zeme
a Vesmíru. Súčasťou kolobehov, časťou Vedomia.
Časťou tlčúceho vesmírneho srdca.

Chcem poslať život ďalej cez svoje deti a byť
si vedomý svojej duše, svojho tela, ducha, svojich
vzťahov,  vzorov  a  myšlienok,  ktoré  mnou víria.
Chcem si splniť svoju úlohu zvieratka v hre života
a zároveň život vedome cítiť.

Chcem  ľúbiť,  cítiť,  prijímať  a dávať.  Chcem

byť otvorený, vedomý. Chcem cítiť  a vedieť, nie
veriť „pravdám“ iných.

Prajem  si  venovať  sa  tomu,  čo  je  človeku
prirodzené  a robí  ho  ľudským.  Prajem  si  byť
telesne a duchovne silným. Prajem si byť šťastný,
v rovnováhe a zdravý. Prajem si odísť, keď príde
môj koniec a začiatok a mať pocit  že som hral
hru života naplno a užíval si ju.

Netúžim ďalej mrhať silami a časom v spo-
ločnosti a pre spoločnosť, ktorá bola prestavaná
tak, aby človeka oslabovala a ničila. Chcem byť
pre túto spoločnosť neviditeľným. Spoločnosť je
neprirodzená, prirodzené je spoločenstvo, kde sa
všetci poznajú a ctia si jeden druhého. Túžim žiť
v takomto spoločenstve.

Cítim,  že  to  spoločenstvo  sa  možno  práve
teraz  tvorí.  Prijímam  skutočnosť  takú,  aká  je.
Prijímam zem – prijímam to, čo je. Toto som ja.
Vykračujem.





Odporúčam

Dokumentárne filmy a prednášky:
• Zakázané vzdělávání
• Baraka
• Thrive
• Garbage Warrior
• Schooling the World
• Karel Plicka: Zem spieva
• Príbeh vecí
• TEDx: Jak se z   touhy učit se stane sberatelství 

známek
• OFF company: Soběstačný porod, Svoboda a 

svědomí v kočovnických botách

Animované a hrané filmy:
• Naušika z Větrného údolí 
• Muž, ktorý sadil stromy
• Wall-E

• Ame to Yuki (Vlčie deti)
• Avatar
• Into the West (Na západ)
• La Belle verte (Nádherná zelená) 

Knižky a časopisy:
• M. Scott Peck: V   jiném rytmu
• Jan Hnízdil: Mým Marodům 
• Miro Žiarislav Švický: Čaro prírody, Návrat 

Slovenov v duchu a slove
• Wilfried Nelles: Rodinné konstalace
• James Lovelock: Gaia
• Richard Rudgley: Vzkříšení pohanství
• Mantak Chia: Léčivá láska, Rozvíjení mužské 

sexuální energie
• Josef Reichholf: Žiť a prežiť
• Desmond Morris: Lidský živočich
• Peter Gray: Svoboda učení 
• Mesačník Zem & vek 
• Earth – Pleiadian Keys to the Living Library

https://www.youtube.com/watch?v=YsvN1rUWoz8
http://www.zemavek.sk/
http://www.svobodauceni.cz/clanek/kniha-svoboda-uceni1
http://www.ulozto.sk/xFGmjMG/tao-mantak-chia-a-jeho-ziaci-ebookz-rar
http://www.ulozto.sk/xFGmjMG/tao-mantak-chia-a-jeho-ziaci-ebookz-rar
http://www.ulozto.sk/hledej?q=Wilfried+Nelles
http://www.ulozto.sk/xbVZXTtg/komunity-m-scott-peck-kompletne-rar
http://www.novebohatstvi.cz/2011/07/nadherna-zelena-zakazany-film-spatruje.html
http://www.krkavec.sk/odporucam/film-na-zapad-west
file:///home/krahulec/Copy/Krkavec/Mu%C5%BE,%20ktor%C3%BD%20sadil%20stromy
http://www.offcompany.org/self-sufficiency-research/
http://www.offcompany.org/self-sufficiency-research/
http://www.offcompany.org/self-sufficiency-research/
https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs
https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs
http://udrzatelne.sk/pribeh-veci
http://vimeo.com/90543979
http://vimeo.com/21053594
http://vimeo.com/41028165
https://www.youtube.com/watch?v=KyY1w_qW54U
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• Chris Maser: Přeměněný les
• Robo Jankovich: Prebúdzanie draka

Podujatia a hudba:
• Radi s deťmi   intuitívne – Festival slobodného 

učenia
• Projekt život: Drienok
• Letná slávnosť na Sekierskych lúkach
• Slobodný vysielač
• Jano   Svetlan   Majerčík
• Horana
• Žiarislav

Weby:
• SlobodaUcenia.sk
• Ved.sk
• SietDobra.sk 

http://www.SietDobra.sk/
http://www.Ved.sk/
http://www.SlobodaUcenia.sk/
http://www.ved.sk/
http://horana.webnode.sk/
http://www.janomajercik.sk/
http://www.janomajercik.sk/
http://www.janomajercik.sk/
http://www.slobodnyvysielac.sk/
http://www.zajezka.sk/
file:///home/krahulec/Copy/Krkavec/Projekt%20%C5%BEivot:%20Drienok
https://www.facebook.com/radisdetmi
https://www.facebook.com/radisdetmi


Knižka v podobe 5.7, letný Slnovrat 2015

Vytvorené za použitia slobodného softvéru:

• LibreOffice – úprava textu a sadzba

• TypoJTB – doplnok pre typografiu

• AltSearch – doplnok pre vyhľadávanie

• Inkscape – vektorový grafický editor

• Krita, Gimp – tvorba a úprava obrázkov

• Ubuntu GNU/Linux – operačný systém

• Droid, PT – rodiny písma

• Drupal – tvorba a správa webu

• jPDF Tweak – príprava pred tlačou

• Sigil, Calibre – úprava elektronickej knihy

Obrázok na obálke maľovala Iv  ka z Bystrice 
(ivka zavináč krkavec.sk), ostatné maľby pisateľ. 

V tomto náklade výtlačok číslo:

http://skerkrou.deviantart.com/
http://skerkrou.deviantart.com/
http://www.krkavec.sk/
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