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Tak som sa zamyslel ..............
..... nad poslaním človeka počas pobytu na Zemi. Nie je to najľahšie zamyslenie, ba dokonca by som povedal, že je to
zamyslenie nad moje sily, ale napriek tomu sa pokúsim popasovať sa s navodenou myšlienkou. Nebude to z hlboko filozofického poznania, ale z prostého vnímania okolitého sveta, všedných bežností dennodenného prostého života. Života, ktorý nám bol daný a života, ktorý by sme mali prežiť zmysluplne, s určitým poslaním. Nemyslím si, že by to
malo byť iba z pohľadu reprodukcie, ale prispením napĺňania dobra, rozsievaním lásky a pohody. Väčšina pekných
a užitočných vecí sa predsa zrodila z čistej lásky, za pozitívneho myslenia a duševnej pohody. Je jednoznačné, že človek musí byť pozitívne naladený, lebo aj tie veci, ktoré posudzujeme ako náhodne objavené, nie sú dielom náhody, ale
vopred naladenia sa hľadanie riešenia určitého problému, ktorý sa dostal do spodného šuplíka mozgu. A práve ten mozog má zafixovanú pozitívnu myšlienku, ku ktorej mimo nášho vedomia hľadá najoptimálnejšie riešenie. Hľadať však
môže iba vtedy, ak sme ho niekedy pred zadaním problému, zásobili informáciami, mnohokrát sa javiacimi ako zbytočnými. Nevieme si poriadne predstaviť, ako to prebieha v našom mozgu, ale určite tam nastane „frmol“ a skúšanie
prepojenia, kombinácie väzieb, variácie, či permutácie a podobné vzťahy.
Predstavte si však, že takýto „frmol“ nastane i v prípade negatívneho naladenia mozgu. To nastanú také výplody, že
ostatní sa nestačia diviť, ako také veci mohli jedného zdravého a navonok normálne sa javiaceho človeka, vôbec napadnúť. A taký človek potom zaťaží okolie jednak výplodom negatívneho myslenia, ale i zamýšľaním sa nad dotyčnou
osobou, čo ju vlastne viedlo k tomu, aby vo svojom najbližšom okolí zaujala takýto postoj.
Viem, sme rôznorodí, máme rôzne myslenie a rozličné pohľady na svet. V jednom by sme si mali byť však rovní,
a to v čistom myslení a pohľade na svojich partnerov a to či už zo súkromného prostredia alebo z prostredí zamestnania či iného spoločenského vyžitia. A tu prichádzam opäť k úvodnej myšlienke predurčeného pozitívneho poslania
nášho života. Že sa to mnohokrát nevydarí, môže mať korene v pradávnej minulosti, po povýšení ľudského poslania,
tak odlišného od ostatného zvieracieho – reprodukčného, keď sa myslenie zvrhlo v jednej oblasti na závisť. Medzi
zvieratami platí právo silnejšieho jedinca a tým sa vyriešia všetky ostatné záležitosti života skupinky. Ďalšiu šancu
majú všetci ostatní, ktorí sa cítia prebrať post najsilnejšieho, po uplynutí pravidelne sa opakujúcich cykloch.
U človeka, ak neobstojí, sa spúšťa mechanizmus závisti, ktorý aktivuje negatívne myslenie a hľadanie cestičiek, ako
sa dostať na vyhliadnutú pozíciu. Nie je to pravidlom, ale stačí pár jedincov a lavína sa spustí. Tak ako snehovú, tak
ani takúto lavínu, keď už je v pohybe, nedokážeme zastaviť. Môžeme sa jej iba vyvarovať, predvídať ju bočiť od
miest, kde sa môže spustiť.
Potvrdenie základnej myšlienky cítim i v rokmi zaužívaného príslovia o zasadení stromu, postavení domu a splodení syna. Tá reprodukčná časť myšlienky je až na poslednom mieste a myslím si, že to nie je bezvýznamné. Pri zasadení
stromu, keď strom predstavuje niečo mohutné, silné, pevné a spoľahlivé, ktoré však nadobúda spomenuté vlastnosti
až postupom času a získava ich postupne, potrebuje k tomu čas, si osvojuje človek vzťah k zemi a prostrediu,
z ktorého vzišiel. Učí sa, že plody práce prídu až po čase, že na svoju úrodu si musí počkať, že sama nepríde, že sa
musí o ňu zaslúžiť a nie čakať so založenými rukami, vytvára sa v ňom pozitívne nabitý potenciál. U opačnej skupiny
ľudí s negatívnym potenciálom, sa aktivuje už spomínaná závisť a snaha dostať sa k plodom práce toho aktívneho.
A je to ako v oblasti fyzickej, ta i v oblasti duševnej práce.
Postav dom, to je ďalší pozitívny aspekt poslania nášho života. Samozrejme, že tým nie je úplne myslené postavenie
domov, lebo za chvíľu by sme sa na našu planétu nezmestili. Je tým myslené vybudovanie niečoho užitočného
a prospešného. Nemusí to pritom byť ani nič fyzické, môže to byť napríklad Klub sclerosis multiplex, futbalové mužstvo, počítačová zostava, hudobná skupina, hudobná skladba, socha, obraz, vyšľachtenie plodiny či živočícha, konštrukcie, objavy a tak ďalej. Všetko však v prospech prírody a človeka ako jedného z jej súčasti a to ešte všetko tak,
aby to neblížilo jemu a samozrejme ani celej prírode.
Váš Tony
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Stretlo sa nás pomenej, zato sa veľké množstvo ospravedlnilo. Asi tomu predchádzala rekondícia v Dudinciach.
Trochu sme preprali prádlo a vyjasnili si niektoré sporejšie náhľady na život klubu a objasnili sme si aj cesty do bu-
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dúcna. Prehodnotili sme rekondície v Hokovciach a v Malých Bieliciach a to ako po finančnej stránke, tak i po pobytovej. Hokovce sú jednoznačne najdrahšie, ale skupine, ktorá tam bola nevadilo i zvýšenie účastníckeho poplatku, ktorý vraj vyváži prostredím samotného hotela a prístupom personálu. Aj procedúry boli všetky využité, takže bola spokojnosť na oboch stranách. Nevýhodou je trochu malý rádius na vychádzky, možno bude treba urobiť rozsiahlejšiu
obhliadku okolitého prostredia.
V malých Bieliciach je výborná voda, ale predošlé nie najserióznejšie prístupy, odradili mnohých od účasti na tejto
rekondícii. Ďalším veľkým nedostatkom je málo možností ubytovania na prízemí. Pri narastajúcom počte vozičkárov
a ťažko chodiacich je to neprekonateľný problém. Roztrieštenie na viacero turnusov totiž neguje jedno z hlavných poslaní konania rekondícií a tým je konať spoločné akcie, na ktorých bude čo najviac účastníkov, lebo väčšina chce byť
s čo najviac našich ľudí. Totiž tá súdržnosť nám napomáha eliminovať výpadok ostatnej spoločnosti, do ktorej sa nie
vždy dostaneme. V tomto kolektíve sú moje problémami ostatných a ostatných problémy sú i mojimi problémami. To
je jedna z nosných filozofií a myšlienok, ktoré viedli k založeniu klubu. Ak by to nemalo platiť, tak je potrebné sa zamyslieť nad jeho samotnou existenciou. Drvivá väčšina prejavila chuť a potrebu pokračovať vo vytýčenej ceste
a v duchu predošlého diania.
Pre budúci rok, napriek tomu, že sme vyzbierali z 2 % menej peňazí ako v predošlom roku, sme na zasadnutí rozhodli, že usporiadame tri rekondície a to v Malých Bieliciach, Hokovciach a Dudinciach. Pre zistenie záujmu na jednotlivé miesta, prílohou týchto chudobnejších klubovín, by mala byť návratka, v ktorej označíte, kde by ste mali záujem o účasť na rekondičnom pobyte. Prosím o serióznu spoluprácu, aby sme mohli pokračovať v ich príprave, jednak
stanovením vedenia rekondície a jednak následným výberom termínu.
Trochu bližšie sme sa pozreli na rozrastajúci sa problém, ktorým je účasť sprievodcov na rekondíciách. Bolo skonštatované, že nie sme cestovnou kanceláriou a budeme sa musieť vrátiť k pôvodnému poslaniu účasti sprievodcu
a k k ich účastníckych poplatkov. Účasť osobných asistentov bude musieť byť výraznejšie spoplatnená a potreba účasti sprievodcu prísnejšie posudzovaná, nie automaticky uplatňovateľná vlastníctvom preukazu ZŤP S.
Pripomenuli sme si potrebu vybavenia podkladov pre možnosť získavania finančných prostriedkov z 2 %.
Odsúhlasili sme si možnosť a formu obdarovania člena klubu postihnutého ochorením SM a to znížením jeho účastníckeho poplatku na rekondičnom pobyte alebo znížením poplatku za rehabilitačné procedúry vybraté na rekondičnom
pobyte.
K pozvánke na účasť s vedením SZSM v Kremnici sme reagovali s tým, že asi bude ťažko niekoho nájsť, lebo je
konané ihneď po našej rekondícii v Dudinciach. Ponuku predostrie predseda ešte na samotnej rekondícii, či sa predsa
len niekto ochotný a silami vyzbrojený, nenájde.
Oboznámili sme sa so zoznamom organizácií, ktoré sú na tri roky vyradené z možnosti uchádzať sa o získanie finančných prostriedkov z 2 %, lebo porušili zákon v tom, že do stanoveného termínu nezverejnili použitie takto získaných peňazí, prevyšujúcich 100 000 Sk.
I pre budúcnosť naše dáta :
IČO 355 90 700
DIČ 2021479724
Bankové spojenie :
VÚB, a. s. pobočka Nitra,
č. ú. 77230162/0200

Nezabúdame
V mesiaci
Meniny :
5.10. Vierka
16.10. Vladka
29.10. Klárika

Herhová
Vargová
Suchanová

Narodeniny :
1.10. Ingrid
3.10. Anna
11.10. Katarína
12.10. Mária
25.10. Magdaléna
25.10. Vladimíra

Valachyová
Kanevová
Písečná *
Bachanová
Hrubá
Vargová

október 2005
slávia
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30.10. Miloš

Poštrk

Gratulujeme a prajeme veľa jasných dní prehriatych slnkom a láskou pri dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.
Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubových email – adresách :
suchan@ksmnr.sk
ksmnr@nr.psg.sk
a nájsť na webovej stránke :
www.ksmnr.sk
!!! Dovoľujeme si Vás všetkých pozvať na zasadnutie nášho klubu, ktoré sa uskutoční, dňa 2 6. o k t ó b r a 2005
/streda/ o 15. oo hodine na ul. Ľ. Okánika č. 6/A v Nitre – Chrenovej I., v zasadačke Klubu dôchodcov a
v priestoroch Zväzu telesne postihnutých a vozičkárov.
Zoborské kluboviny zostavuje a vydáva Anton Suchan, predseda Klubu sclerosis multiplex Nitra, ako občasník Klubu sclerosis
multiplex Nitra. Nepredajné, výhradne pre členov Klubu SM Nitra. Text neprešiel jazykovou úpravou. Príspevky zasielajte na adresu predsedu klubu, Anton Suchan, 949 11 Nitra, Novomeského 3/5 resp. cestou internetu, alebo telefonicky na čísle 037/773 22 99,
0904 547 106, 0915 841 006. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka čísla 15.10.2005.

