
 

 Otvorene – Prvý krok je začiatok cesty  
 

 

 

„Cestu nájdem – alebo cestu spravím.“  
 

 

Začínať písanie svojho blogu dávno známou myšlienkou o prvom kroku, ktorý je 

začiatkom cesty, znamená koledovať si o unudený povzdych čitateľa „aká otrepaná“.                  

No čo už – prežijem. Silu a prínos prvého kroku si cením a otvorene mu vzdávam hold.  

 

A keď už sme pri slove cesta – vynára sa mi pri ňom pred očami asfaltka. Obraz „živej“ cesty, 

takej ozajstnej cesty srdca, možno prašnej, kľukatej a hrboľatej, tiahnucej sa do diaľky 

pomedzi polia, lúky či lesy kamsi za horizont, sa pre mňa spája so starobylými slovami 

„životná púť“ a „putovanie“ alebo tiež „Cesta“. Šamani práve takéto putovanie človeka                       

po svojej životnej ceste spájajú s jej vnútorným prijatím a hlbokou dôverou k ceste,                    

po ktorej kráčame.  

 

Lenže teraz, v úvode písania tohto blogu, hovorím o tej prvej ceste – vydláždenej 

mojim úmyslom, s jasným zámerom a cieľom, s konkrétnym začiatkom práve dnes                          

a konkrétnym zakončením v jeden deň. Vyzerá to zdanlivo jednoducho a nenáročne.                           

A predsa si uvedomujem, že každý jeden jej krok budem musieť spraviť ja sama, pretože 

„niet inej cesty, pútnik, iba tá, ktorú sám vyšliapavaš“.  

 

Takže o čom bude táto cesta?  

Otvorene budem popisovať môj pohľad na svet. Blogov k rôznym témam bude vždy 11. 

Možno preto, že ako Jedenásta píšem Chartu 2012, ktorej listy zachytávajú rôzne témy                       

a problémy v slovenskej spoločnosti. Možno preto, že číslo 11 je mystickou rovnováhou 

medzi dobrom a zlom. A možno ešte aj pre niečo úplne iné, ktovie.  

 

Dnes je to práve mesiac, ako môjho syna Maroška odpojili od prístrojov napriek 

nesúhlasu nás rodičov. Prvú sériu blogov V MENE SYNA preto venujem môjmu dieťaťu 

a budem v nich písať vlastný pohľad na situáciu v slovenskom zdravotníctve. Zároveň budem 

písať sériu blogov DNES, kde popíšem svoje pocity a úvahy k téme.  



Neskôr sa v rámci svojich blogov SPRAVODLIVOSŤ, s. r. o. pozriem podrobnejšie                        

na otázku spoločenskej zodpovednosti v rôznych oblastiach a budem písať o nespravodlivosti 

spravodlivosti v spoločnosti. O ďalšom úseku mojej cesty napíšem viac inokedy.  

Ponúkam otázky, pretože chcem, aby o niektorých témach a problémoch v tejto spoločnosti 

ľudia uvažovali.  

Aby sa o nich začalo hovoriť.  

A aby sa o nich hovorilo otvorene.  

 

 

Predná Hora, 29.apríl 2014 


