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Úvod	
Tento EBook je pre tých, čo hľadajú cestu k svojej duši. Pre tých, čo zažili ten nádherný pocit blaženosti pri meditáciách či modlitbách, pre 
všetkých, ktorí sa boja dotknúť toho najkrajšieho, čo v nich je a stať sa človekom s veľkým „Č“. Je to malá výprava za poznaním po stopách 
knihy Anastasie Novych „Sensei zo Šambaly“ a knihy „AllatRa“, ktorá sa stala mojou modlitebnou knižkou, ktorá mne a mnohým ľuďom 
zmenila život. Nechcem písať na úvod veľa, lebo samotné zrnko múdrosti je v každom z nás.  Prajem príjemné čítanie. 

 

	

	

	

	

	

	

Prehlásenie	

Tento Ebook je vzdelávaco-informačným produktom. Dostali ste ho ako bonus, pretože ste členom klubu Výživa piatich elementov. Akékoľvek 
šírenie, je povolené. Dôležité je však prečítať si knihy autorky Anastasie Novych začať praktikovať jej rady a potom sa s nimi podeliť s ostatnými. 
Tak, ako sa mne zmenil život, tak sa zmení aj vám. V Ebooku  je pridaný aj článok Eriky Lamperovej, mojej najlepšej priateľky a mojej majsterky, 
človeka, ktorého milujem nadovšetko. Jej pohľad dopĺňa ten môj. Profesionálnejší, pretože článok spod rúk novinárky vyzerá úplne inak. Bol 
publikovaný v časopise Vitalita. Všetky fotky v Ebooku sú majetkom Pavla Fronku. Stiahnutím tohto materiálu rozumieme to, že akékoľvek 
používanie informácií z tohto materiálu úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu 
zodpovednosť.  
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1. PRVOTNÁ	MYŠLIENKA	
 

Všetko to začalo úplne nenápadne. Pred troma rokmi sa mi 
dostali do rúk hore spomínané knihy a od tej doby po ich 
prečítaní sa začali diať rôzne udalosti a veci. Sila myšlienky bola 
taká silná, že som všetko chcela vidieť na vlastné oči. Dotknúť sa 
svojimi rukami histórie, precítiť to na vlastnej koži.  

Nápad ísť do Kyjeva a pozrieť posvätné miesta vznikol po 
prečítaní knižiek Anastasia Novych „Sensei zo Šambaly“ a knihy 
„AllatRa“. Na mňa ako aj na ostatných veľmi zapôsobili. Po začatí 
praktikovania jednotlivých meditačných techník som mala silný 
pocit ísť sa pozrieť na tú silu, ktorú som v knihách cítila a ktorú 
som objavila v sebe. Moje očakávania neboli skoro žiadne. 
Vedela som, že sa niečo bude diať, ale netušila som čo. 
Zorganizovala som desaťčlennú skupinu ľudí, ktorým tiež učarila 
táto kniha a ktorí už praktikujú rôzne meditácie či už 
prostredníctvom Qi Kungu alebo Kvietku. Niektorých som 

poznala osobne, iní boli pre mňa noví. No ich duše naplnené túžbou po poznaní a láskou sa ihneď spojili s nami. Takto scelení sme sa vybrali 
do Kyjeva v dňoch, kedy je najsilnejšia energia. Podľa knihy v dňoch od 25. februára do 3.marca každý rok vchádza do pozostatkov Agapita 
Pečerského, lekára nezištného,  Duch svätý. Je to miesto, kde môžete požiadať  o spasenie svojej duše a o zdravie. Každého z nás tam 
lákalo niečo iné. Každý mal ten svoj zámer a svoju žiadosť, ktorá mala byť zaslaná  niekde hore prostredníctvom Ducha svätého.  
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Program bol jednoduchý. Všetko bolo naplánované a dokonca nás sprevádzali aj dvaja muži, bez ktorých by sme Kyjev len veľmi ťažko 
zvládli. Boli nám oporou v starostiach a zmätkoch, ako aj majákom na ceste za poznaním. Vďaka ním sa celý pobyt niesol v znamení 
pohody a my sme vedeli, že nás sprevádzajú anjelikovia, ktorí to o sebe vôbec nevedia. Ich materinská láska a starostlivosť sa už málokde 
teraz vidí. Ďakujem Denys a Maxim.  

Kyjev nás privítal mrazivou sibírskou zimou, kde teploty klesali pod bodom mrazu až do -20oC, čo pre našinca bolo náročné. Ubytovanie sme 
mali neďaleko Maijdanu. Presne tam, kde som nechcela, aby sme bývali. No čo už. Aktivácia ľavej bytosti. 
 
Príchod na ubytovanie bol v prvom momente celkom priaznivý. Starší ošarpaný panelák z dôb Stalina stál majestátne v zime a vítal nás 
ťažkou kovovou bránou. Pred ňou nás čakal nevrlý mladý muž, ktorý to chcel v tejto zime mať rýchlo za sebou. Pobehoval po izbách 
a v chvate ukazoval, kde čo je. V tej rýchlosti sa všetko zdalo byť v poriadku. Na izbách bola neskutočná zima, teplota do 10oC. Zapínali sme 
všetky elektrospotrebiče, aby sme sa vyhriali. Jeho to nenapadlo alebo chcel ušetriť ? Neviem. Po rozdelení izieb každý zaliezol do svojej a 
vyložil kufre. Nemali sme zamenené peniaze, a tak sme sa rozhodli dať peniaze Denysovi a Maximovi. Každý svoje  a ja ešte aj spoločné. 
Chlapci odišli do zmenárne a akonáhle vytiahli päty z domu vypadla elektrika. Poistky to neboli a celý barák sa ponoril do tmy. Z tepla 
nebolo nič a s našimi peniazmi odišla aj nádej. Sediac ticho v jednej miestnosti v hrobovej tme ,Jarka nadhodila katastrofálny scénar z filmu. 
No v podstate mala pravdu. Pokiaľ by sme boli len obyčajní turisti nič netušiaci o duchovných praktikách a nepracovali by sme s nimi asi by 
zavládla panika. Nakoľko som vedela, kde sa nachádza naše ubytovanie, tak som predpokladala hádzanie polien pod nohy. Skúška nás 
všetkých, ktorí hľadáme v sebe duchovno prišla okamžite. Ľavá bytosť sa začala aktivovať, ale sila pozitívneho myslenia a viera v našich 
chlapcov bola oveľa väčšia a nedala nám, aby nás to prevalcovalo. Takto sme mali čas sedieť v jednej miestnosti, kde sme ju svojimi telami 
vykúrili a bolo najteplejšie. Okamžite sme ju vyhlásili za meditačnú. Chlapci prišli s vymenenými peniazmi a viera sa ešte viac posilnila. 
Doniesli šampanské na privítanie. V jedálni sme si pripili na Kyjev a Maxim nás odviedol nočným Kyjevom na spoločnú večeru. 
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REŠTAURÁCIA, KRČMA TARAS BUĽBA 
 

Vybrali sme sa mrazivou nočnou dobou a námestím Majdanu do 
reštaurácie. Celý deň sme len tak niečo pojedali a všetci sa tešili 
na spoločnú teplú večeru pod záštitou ukrajinskej kuchyne.  

Reštaurácia v pravom slovanskom štýle, vymaľovaná s pecou, 
výšivkami, keramikou, hudbou, starými filmami a milým 
úsmevom obsluhujúceho personálu v krojoch. Bolo to 
pohladenie duše a našich žalúdkov. Teplo a spoločný stôl nás 
ešte viacej zblížil. Jedálny lístok bol bohatý a každý z nás chcel 
odskúšať niečo charakteristické a niečo dobré.  

Na stôl prichádzali špeciality ukrajinskej kuchyne. Od 
marinovanej ryby, dusenej zeleniny, kvasenej zeleniny, 
slanečkov, horilky, štiav, obložených mäsových mís až po vybrané 
jedlá. Porcie boli obrovské. No bolo to na dva žalúdky. Škoda, že 
som mala pôst. Veru bola by som si dala. Takto mám aspoň 

fotky. Jedlo bolo lacné a výdatné. Spoločné fotky s Irinou v reštaurácii a jej milý úsmev rozohrial aj srdcia našich chlapcov.  

Odchádzalo sa ťažko. Nielenže sme mali naplnené bruchá ale vedomie, že ideme do zimy nevediac, čo nás čaká pri ubytovaní. Náš panelák nás 
privítal v zahalenej tme, a tak nádej na teplo vyprchala okamžite. Celý čas sa chlapci snažili niečo vytelefonovať ohľadom elektriky. Verdikt bol 
taký, že svetlo bude až nad ránom. Obliekli sme všetko, čo sme mali na seba a zaľahli. Nad ránom bola konečne elektrika. Ale to už je nový deň. 
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2. KYJEVSKO-PEČERSKÁ	LAVRA		
 

UKRAJINA - Architektonický skvost hlavného mesta. 
Kyjevsko-Pečerská Lávra, po ukrajinsky Києво-
Печерська лавра, sa nachádza v hlavnom meste 
Ukrajiny v Kyjeve. V preklade Jaskynný kláštor spravuje 
Ukrajinská pravoslávna cirkev a stojí na kopci nad 
riekou Dneper. Unikátny podzemný komplex spolu s 
prekrásnou stavbou dostal túto pamiatku na Zoznam 
UNESCO. 

Kláštorný komplex stojí na mieste, kde boli v podzemí 
vytvorené jaskyne. V roku 1051 sa do nich nasťahoval 
pustovník Antonij, ku ktorému sa postupne pridávali 
ďalší a ďalší muži. V podzemí začali 
vytesávať miestnosti a svätyne. Čoraz viac ľudí ich 
navštevovalo, a tak v spolupráci s kyjevskou 
princeznou, ktorá projekt finančne podporila, 
a šľachtou sa začala výstavba nadzemného chrámu, 
ktorý slúžil bratstvu. 

Antonij však túžil po samote, a tak sa presťahoval do 
inej jaskyne, kde si vytesal ďalšiu miestnosť a žil tu 40 rokov. Po dokončení kláštora sa doňho mnísi presťahovali a jaskyne po 700 rokov 
používali na pochovávanie bratov. Kláštor bol pomenovaný podľa: pečera – jaskyne a lavra označuje status kláštora, ktorý získavali veľké a 
významné kláštory svojou rozsiahlosťou, pripomínajúce skôr menšie mestečká s uličkami (v preklade z gréckeho „lavra“ – ulica).  
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Kláštor sa staval počas mnohých storočí. Kniežatá a bojari 
podporovali mníchov, darovali im zlato, striebro a pôdu s roľníkmi. 
V 11. - 12. storočí bol postavený Uspenský chrám, kostol Jána 
Krstiteľa, Kostol nad bránou svätej Trojice, kostol Spásy na 
Berestove, Trapeznaya palata (refektórium – jedáleň mníchov) a 
celý areál kláštora bol obohnaný kamenným múrom so šírkou 
približne 2 metre. 

V roku 1240 do Kyjeva vtrhli mongolské hordy chána Batú a 
kláštor bol veľmi poškodený. K jeho ďalšiemu ničeniu došlo počas 
vpádu krymského chána Mengli-Gyreja do Kyjeva.  

 Všetci ruskí panovníci venovali Lavre veľkú pozornosť – Peter 
Veľký, Katarína a tiež Mikuláš II., ktorí Lavru navštevovali a 
darovali mníchom zlaté kríže, lampáše či dokonca dosky 
náboženských kníh posiate diamantmi.  

Po revolúcii roku 1917 sa k moci dostali komunisti a skonfiškovali všetok kláštorný majetok. Samotný kláštor zavreli a za nejaký čas tu otvorili 
múzeum. Počas druhej svetovej vojny, v roku 1941, bol Uspenský chrám vyhodený do povetria a dodnes sa nevie, kto bol aktérom – či Nemci 
alebo odbojári. 

Počas rôznych období bol kláštor vyrabovaný alebo vypálený, no vždy ho obnovili a dodali mu ešte krajší vzhľad. Značné škody utrpel po druhej 
svetovej vojne, a preto musel byť po jej skončení opravený. V niektorých častiach kláštora otvorili múzeum. V roku 1988 sa opäť dostal do rúk 
mníchom. Rozloha celého komplexu je 30 hektárov a nachádza sa tu približne 100 stavieb. Stojí tu 23 chrámov, pričom 6 v podzemí, ktoré majú 
dokopy 36 oltárov. Medzi najznámejšie budovy patria zvonica, Kostol všetkých svätých a Katedrála zosnutia. Kláštor mal vždy dôležitú 
historickú a kultúrnu funkciu, bola tu napísaná prvá ukrajinská kronika a nachádzal sa tu aj prvý tlačiarenský stroj. 
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V nové ráno sa všetci schádzame v spoločnej miestnosti. Nemali sme si ako uvariť čaj, lebo sme nemali zápalky, a tak sme si len sadli. 
Meditujeme skoro ráno, aby sme mohli zavčas ísť do Lavry. Naša prvá meditácia otvorila videnie a odomkla kľúč k poznaniu svojej duše. Mojim 
zvykom na Babincoch bolo záverečné rozprávanie o meditácií a zážitkoch. Takto spoločne sme zistili, že viacerí z nás sa už naladili na spoločné 
myšlienky a videli veci dopredu. Bolo to nádherné poznanie a zážitok zároveň. Odchádzame na raňajky. V podzemnom kolose Globusu 
reštaurácií si vyberá každý to, čo chce. Kaša, šalát, hamburger, káva, čaj  či zákusok.  

Teplota je -20o C. Zababúšení sa vyberáme do Kyjevsko-Pečerskej Lavry. Počasie nám praje 
je nádherný slnečný deň a jasná belaso-modrá obloha. Niečo pešo, niečo v autobuse. 
Cestou z okna sledujeme mesto. Staré budovy z čias Stalina sa miešajú s novými budovami 
a novostavbami. Vo výkladoch vidíte všetky západné značky, oblečenia a spotrebného 
tovaru. Tu vidieť ako rýchlo sa rozmohol konzumný spôsob života. Ako sú však 
navštevované obchody, tak to je už druhá otázka. Niečo nové sa snúbi so starým 
a tradičným. Ľudia tu žijú skromne. Je len málo vyvolených, ktorí sa honosne nosia. Ľudia 
sa neusmievajú sú zahĺbení do seba a zamračení. Možno je to tou zimou alebo niečím 
iným? 

Vystupujeme z autobusu. Pred vchodom Lavry sú filmárske maringotky. Historické kostými 
z čias minulých sa s nami predierajú do vnútra. Prechádzame hlavnou Svätou bránou 
Hornej Lavry. Nad ňou sa nachádza najstarší majestátny chrám Chrám Svätej Trojice 
(nazývaný tiež Troický chrám nad bránou). Prechádzame touto bránou. Je tu tma. Ponárate 
sa do hĺbky duše ako do tunela vo vašom vedomí. Zrazu sa po niekoľkých krokoch vynoríte 
z tmy na nádvorí komplexu. Po vstupe do komplexu vás očarí nádherné priestranstvo zo 
zlatými kopulami a celého vás zaleje jasné svetlo. Máte pocit akoby ste sa vynorili do iného 
svetla. Vydláždená cesta s bielou pokrývkou snehu vám vŕzga pod nohami. Ten pocit 
otvorenia a prijatia bol najsilnejší z Hornej Lavry.  
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Po ľavej strane na nástennej freske je Mária Magdaléna ako žehná tým, čo idú za ňou a počúvajú učenie Ježišove. Tento výjav som mala 
niekoľkokrát v meditáciach a nevedela som čo to znamená. Jarkina tvár sa zaliala slzami a líčka zčerveneli. Slová sa ťažko drali von. Podvzlykom 
utierajúc si oči nám hovorí to, čo ráno videla v meditácií. Myslím, že sama je z toho v miernom šoku, ktorý potrebuje predýchať. Jednoducho 
dary, ktoré sme dostali potrebujeme rozvýjať. Boh nič nedáva nadarmo. Aj keby sa len jeden z nás prebudil a oslobodil sa, tak je to požehnanie.  

V strede centrálneho námestia Hornej Lavry sa nachádza Chrám Nanebovzatia Panny 
Márie. V 4. diele „Sensei ze Šambaly“ sa píše, že na Rusi bolo postavených najviac chrámov 
na počesť Bohorodičky. To poukazuje na zachovanie pradávnych duchovných vedomostí na 
slovanskom území. Zlákal nás obchodík so suvenírmi. Prezreli sme si ceny a to, čo by sme 
chceli kúpiť ako pamiatku na Lavru. O 12,00 hodine sme chceli byť v Dolnej Lavre.  

Vchádzame do Uspenského chrámu s ikonostasom. Vo vnútri stojí starý pôvodný chrám 
pre verejnosť zatvorený. Pripomína mi to slová Ridgena. (Budujte chrám v chráme. U seba 
vnútri. Nebubnujte na poplach, že ste tu. Príde čas, keď sa chrám otvorí a vy vyjdete z neho. 
Pustite dnu len to, čo je vaše).  

Je tu ticho, lúče svetla presvitajú oknom výklenku. Ľudia ticho v pokore stoja a modlia sa. 
Krása fresiek a ikon vás očarí. Zlato a bohatstvo sa derú do popredia. Z ikon sa na vás 
pozerajú svätí. Stojíte pred nimi a cítite ako ich pohľad preniká do vašej duše. Máte však 
chuť zbúrať tú veľkú stavbu zo zlata a vojsť za zlaté vráta, kde vchádzajú len svätí. To 
najcennejšie je pred očami verejnosti zakryté. Celá kompozícia je nádherná. Núti vás 
sadnúť a uvedomiť si svoju malosť voči večnosti, tam niekde hore. Chce sa vám stúpať 
a zase klesať, dotknúť sa niečoho blaženého a zostať tam niekde vysoko „doma“. V mieste, 
kde to už dávno vaša duša pozná. Splynúť a už sa nevracať. Každému rozdávam štíhle 
sviečky. Voňajú včelím voskom a ich plameň je ako svetielko nádeje, ktoré zapaľujete, aby 
si vás tam niekto hore všimol. Len malý plameň horiaci po poznaní a večnej láske vašej 
duše. Mohli by ste tu zostať aj niekoľko hodín, no čas je v našom prípade nepriateľ. 



                                                Mgr. Soňa MILOVÁ Kyjevsko-Pečerska Lavra 

 

www.vyziva5elementov.eu             11 

 

V chráme nastalo upokojenie. Pripravilo nás to ponoriť sa do seba. Prechádzame vŕzgajúcim snehom po odhádzanom chodníku. Cestou stretáte 
mníchov odetých do čierneho a so sivou bradou. Vchádzame do Dolnej Lavry. Cieľom sú pozostatky Agapita Pečerského. Čím viacej sa blížime 
k cieľu našej cesty, stretávame čoraz viac ľudí tiahnucich k hrobu Agapita.  

Jeho ostatky sú uložené v Kyjevsko-Pečerskej Lavre a majú dodnes 
zázračnú moc a liečia stovky ľudí. Agapit bol vynikajúci lekár a vďaka 
svojmu srdečnému a starostlivému prístupu k chorým, si získal nebývalú 
slávu a úctu medzi ľuďmi. Stal sa jedným z najslávnejších lekárov 11. 
storočia. Ľudia mu hovorili "liečiteľ od Boha". Dokázal vyliečiť aj z veľmi 
ťažkých chorôb, na ktoré si nikto z vtedajších lekárov netrúfal.  

Pretože Agapit rovnako horlivo a bezodplatne liečil ako prostý ľud, tak aj 
boháčov, za čo bol nazývaný Agapitom lekárom nezištným. 
V liečiteľstve Agapit konal skutočné zázraky. V značnej miere to súviselo s 
vnútornou vierou ľudí, ktorí k nemu prichádzali  s ich pozitívnymi snahami. 
Tí, ktorí uverili sa skutočne rýchlo uzdravovali bez ohľadu na to, ako ťažká 
bola ich choroba. Ale tých, ktorí prišli zatrpknutí, jednoducho odmietol 

liečiť, a to aj v prípade, že choroba bola ľahko vyliečiteľná.  

Ako už bolo spomenuté v Evanjeliu podľa Matúša, kapitola 13 verš 58, dokonca ani Ježiš Kristus, keď prišiel do vlasti Svojej, "... nevykonal 
mnoho divov pre nevieru ich". Mnohí príslušníci vysokých cirkevných kruhov nemali Agapita v láske práve kvôli týmto pútnikom. Veď on ich 
nenútil k zmene viery, ako to robili kňazi, aby upevnili svoju moc. Prihováral sa pravými slovami Ježiša o tom, že Boh je jeden, ale ciest k Nemu 
je veľa. A dokonca ani neprekvapuje, že zmienky o pútnických výpravách k ruskému mudrcovi boli z kroník starostlivo odstránené. Veď Agapit 
rozprával o pravom učení Krista, ktoré bolo postupom času premenené na náboženstvo. Rozprával o slobode voľby a o večnej duši. 

Bez ohľadu na to, že Agapit liečil ľudí a zbavoval ich neduhov duševných a telesných, on sám ich tiež poučoval: "Nie je vhodné znepokojovať 
Pána z akéhokoľvek iného dôvodu, než o spásu duše svojej. Neproste o telo, o zdravie, nestrachujte sa o život - to všetko je len prach a túžby 
nenásytné. Nie je dôstojnejšej prosby, ako je prosba o spásu svojej duše ". Vďaka Agapitovi mnohí ľudia skutočne uverili v Boha, pretože on 
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sám bol vždy príkladom pravého slúženia Bohu v duchovnej čistote. A jeho duch bol tak silný, že pre neho nebolo nič nemožné, čo Agapit neraz 
dokázal slovom i skutkom. 

Duchovní ľudia prichádzali k nemu, tí chamtiví sa ho báli. Agapit učil ľudí, aby si zachovávali čistotu svojich myšlienok. Pretože z akejkoľvek zlej 
myšlienky sa rodia pochybnosti. A pochybnosti nie sú zlučiteľné s čistou vierou. Pochybnosti sú schopné všetko zničiť. Agapit vždy opakoval: 
"Verte a bude vám dané podľa viery vašej. Je to jednoduché, ale je to ťažké pochopiť. Zložitosť pramení z jednoduchosti ". 

 

DOLNÁ KYJEVSKO – PEČERSKÁ LAVRA 

 
Pred vstupom do podzemia si nasadzujeme sukne 
a pokrývku hlavy. Zakúpené sviečky zapaľujeme od tej 
hlavnej posvätnej  pred vchodom. Vkladáme do stredu 
dlane a vchádzame do tesnej, nízkej, malej uličky. Ideme 
tesne za sebou. Úzky veľmi zle osvetlený priestor pôsobi 
zvláštne. Vo výklenkoch stien sú rakvy s pozostatkami 
svätých. Očakávala som prísun energie a niečoho 
neopísateľného, ale nekonalo sa to. Tlačíme sa tesne 
jedem za druhým vedú nás čierne šípky s nápisom 
východ. Oproti nám sa prediera množstvo veriacich. 
Každý bozkáva truhlu a dotýka sa čelom svätých 
pozostatkov. Nad niektorými svietia malé kahančeky 
vydávajúce červené, zelené alebo žlté svtelo. Kde tu 
stretnete sedieť na stoličkách mníchov, ktorí strážia 
pozostatky svätých a usmerňujú prúd veriacich. 
Upozorňujú, že sa nesmiete dotýkať rukami.  
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Chodby sú dlhé a všade je teplo, občas chlad. Dav  veriacich vás tlačí tam, kde nechcete ísť a naša skupina sa rozdeľuje na menšie časti. Začínajú 
ma bolieť neskutočne ramená,  akoby som mala odtiaľto odniesť ťažký náklad celého sveta, jeho utpenie a všetky prosby o uzdravenie 
modliacich sa. Bolesť je taká prenikavá, že chcem, aby som už z podzemia vyšla.  Potom prichádza neskutočné teplo priam oheň. Moje telo horí 
a chcem si vyzliecť zo seba všetko. Hlava sa točí a vzduch je ťažký. Musím zastať a predýchať sa. Cítim sa ako v červej diere. Zaraďujem sa do 
výklenku, kde nikto nie je a dýcham. Mrákoty pomaly idú preč. Netuším aká dlhá je moja cesta na svetlo, ale ešte sme ani neboli pri Agapitovi 
a ja už chcem ísť von. Verím, že ho v tomto bludisku nájdeme. Konečne svetlo. Pri vchode sedí mních s pohľadom strážcu. Vo vnútri je veľa ľudí. 
Každý sa tam tlačí a derie sa čoraz bližšie k miestu pozostatkov, ktoré je vo výklenku.  

 

Pomaly sa dostávam dopredu. Tiaž okolia je veľká, a tak len verbálne v duchu požiadam o to, čo som si 
zaumienila a odchádzam preč. Moje posvätné miesto, ktoré malo byť niečim výnimočným opúšťam 
rozčarovaná a hlavne zaťažená. Okrem pliec ma začali boleť aj kríže. Hlava a rozum totálne zlyhali. 
Žiadna myšlienka len ten pocit.  

Ťahám sa za šípkami s nápisom východ a teším sa na vzduch. Svetlo začína prenikať do podzemia 
a vzduch vonia niečim krásnym. Vystupujem po posledných schodíkoch. V mrákotách odovzdávam 
sukňu a pripájam sa ku skupinke našich. Slnko svieti a ožaruje naše tváre. Chce sa mi len tak stáť a nič 
nehovoriť, nerobiť,  nikde neísť, len tak byť. Neočakávala som tento zážitok. Všetci sa na seba 
pozeráme a po chvílke prekvapenia si rozprávame prvé zážitky. Podobné pocity mali aj ostatní. 
Vyberám pomander očisty a lásky z tašky a vraciam nás do reality všedného dňa.  

Putujeme ďalej.  Ešte nás čaká druhá časť Dolnej  Lavry a jej podzemie. Tu sa nachádzajú tiež 
pozostatky svätých a dokonca aj niekoľko pozostatkov žien, ktoré založili ženské kláštory. Energia nie 
je taká ťažká ako v Dolnej Lavre pri Agapitovi. Prechádzam ju ako v mdlobách a nevnímam okolie. Cieľ 
je len vyísť von na denné svetlo, na vzduch.  

Všetci sme tak vyčerpaní, že sa nám nechce ani pohnúť. Nohy sú ťažké a ledva ich vlečieme za sebou. Telo rozlámané plné záťaži a bremena. 
Vchádzame do kláštornej reštaurácie, vyberáme si jedlo a sadáme za stôl. Každý v tichosti konzumuje. Som rada, že som tu a teraz.  
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Prichádzajú aj ostatní návštevníci. Aj u nich vidím tú tiaž. Myslela som si, že budem lietať. Namiesto toho som dostala náklad. Možno nie ani tak 
od miesta, kde sme boli,ale od ľudí čo tam boli. No nech je tak, či tak,  je to skúsenosť, ktorú som mala zažiť. Mali zažiť.  

 

VEĽKÁ KLÁŠTORNÁ ZVONICA 

Odchádzame do horného komplexu a navštevujeme Veľkú kláštornú zvonicu, 
ktorá bola postavená v 8. storočí. Vzduch nám urobí dobre a vietor odnesie 
všetko ťažké, zlé a nepotrebné preč. Slnko pohladí tvár a naše oči sa pokochajú 
slobodou, voľnosťou, mierom a láskou. 

Hore fúka chladný vietor, ktorý sa prediera až do kostí. Výhľad na mesto, rieku 
Dneper a okolie. Cítim sa ako sokol, len roztiahnuť krídla a letieť. Pozerať na 
Zem zhora. Lesk zlatých kopulí odráža nekonečnosť neba. Stretávame Slovákov 
a vymieňame si skúsenosti. Posledná spoločná fotka z Lavry. Ešte malý let 
dronom nad Hornou Lavrou a znova pohľad letiaceho sokola zhora. Sloboda, 
nádej, viera a láska. Spomienkové darčeky a odchod z Lavry. Filmárske 

maringotky sú ešte stále tu, no tiež už balia. Lúčime sa s komplexom Kyjevsko-Pečerskej Lavry. Pred zvonicou je malý altánok. Vchádzam doň 
a všetci pod ochranným krídlom Bohorodičky sa túlime na záverečnú fotografiu.  

Počasie je nádherné a slniečko nás pozýva do mesta. Navrhujem ísť si pozrieť prednú bytosť. Zlatú bránu. Jazda autobusom, potom metro. 
Vchádzame do metra. Je to najstaršia stanica Kyjeva. Je ošarpaná, no funkčna. Niekoľko zastávok a východ nádhernou historickou stanicou. Tie 
dve sa nedali porovnať. Je to ako kráska a zviera.  Je neskoro poobede a my vychádzame pred dominantou prednej bytosti. 
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ZLATÁ BRÁNA  

Jednou z najstarších architektonických pamiatok, ktorá dodnes pripomína zašlú slávu 
Kyjeva, je Zlatá brána (Zoloti vorota), ktorú postavili v roku 1037 podľa Zlatej brány  v 
Konštantínopole.  

Bola súčasťou kyjevského opevnenia za vlády kniežaťa Jaroslava Múdreho a zároveň 
hlavným vchodom do mesta. 

Počas mongolských nájazdov v 13. storočí bola skoro úplne zničená. Zlatá brána zostala 
mestskou bránou do 18. storočia, pretože sa časom menila na ruiny.  V roku 1832 boli 
prijaté opatrenia na jej obnovu a záchranu. V 70. rokoch 20. storočia bol postavený vedľa 
ruín brány pavilón, v ktorom sa nachádzalo malé múzeum, zasvätené histórii Zlatej 
brány. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 1982 pri príležitosti 1500 výročia Zlatej 

brány.  

Stojíme pred vstupom do mesta. Niekoľko historických faktov a malý okruh okolo brány. Obrovská týčiaca sa majestátna stavba v kombinácii 
s kameňom a drevom pôsobí ako pevnosť. Tu je energia úplne iná. Pokojná, rozlievajúca, láskavá dávajúca vám vieru.  Je ako matka, ktorá si nás 
privinula a pohladila  naše duše. Hovorí, aby sme sa nebáli, lebo teraz nás chráni „ona“. Brána predstavovala a predstavuje Prednú bytosť. 
Pripomína mi let vtáka fénixa, slobodu a ľahkosť bieleho jednorožca, či let bájneho sokola k jednote. Je to ukazovateľ našej životnej cesty. Je to 
budúcnosť, viera, pravda a láska. Zaplavuje vás nárast pozitívnej energie, pocit oduševnenosti. 

Zmráka sa. Zima sa prediera pod kožu a my sa pohybujeme celý deň na silnom mraze. Niekoľko fotiek, pohladenie mačky Panteleimona a verím, 
že aj splnené prianie, ktoré jej všetci postupne šepkáme do ucha. Hľadáme reštauráciu na zohriatie a malú večeru. Neďaleko brány sa nachádza 
Gruzínska reštaurácia. Ochotný personál nám dáva dokopy stoly a my si konečne môžeme zohriať telá. Výber teplej polievky, hlavného jedla, 
zázvorových čajov a zákuskov. Toto spoločné stolovanie má veľkú výhodu, lebo sa vám ujde z každého kúsok. Po dokonalom hodovaní sa 
vraciame do svojej ubytovne. Deň plný zážitkov je za nami. Schádzame sa v spoločnej miestnosti a zakončujeme ho spoločnou meditáciou.  Pred 
nami je noc a tretí deň nášho pobytu.  
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3. PREHLIADKA	ŠTYROCH	BYTOSTÍ	MESTA	
 

Človek, rovnako ako ostatné objekty v hmotnom svete, od obrích hviezd po najmenšie častice, 
má určitú projekciu, inak povedané „zrkadlový“ odraz v energetickej rovine. Rôzne národy 
v rôznych dobách zaznamenali svoje pozorovania v sakrálnych análoch, posvätných textoch 
a kresbách neviditeľné štruktúry človeka. Pomenujeme ich živé projekcie „Bytosti“, pretože sú 
veľmi rozumné dokonca viac než si vieme predstaviť. Každá má svoju charakteristiku a svojou 
povahou tieto Bytosti predstavujú energetické informačné štruktúry, určité lokálne centrá. 
V strede celej konštrukcii (uprostred všetkého ) sa nachádza Duša.  

Tieto Bytosti sú v podstate energetickými informačnými štruktúrami a hrajú dôležitú rolu 
ako v živote človeka, tak aj v jeho posmrtnom osude. Ich potenciál je spojený s inými 
dimenziami, kde prebiehajú interakcie na jemnej energetickej úrovni. Vďaka ním môže človek 
svet ovplyvňovať z hľadiska vyšších dimenzií hmotného sveta až do šiestej dimenzie. Bytosti sa 
nazývajú: Predná, Zadná, Pravá a Ľavá. Predstavujú hlavné pole – živé strany štvorhranného 
useknutého trojuholníka pyramídy v celkovej konštrukcii človeka. Nachádzajú sa približne na 
vzdialenosť natiahnutej ruky od fyzického človeka v smeroch, ktoré zodpovedajú názvu: 
vpredu, vzadu, vpravo a vľavo. 

Každá zo štyroch bytostí predstavuje energetické pole. Obrazne povedané „číry zhluk“, ktorý sa môže premeniť do akejkoľvek myšlienkovej 
formy, ktorú človek zadá: zrkadlový obraz človeka samotného, alebo obraz zvieraťa, alebo ducha a tak ďalej. Môžeme povedať, že v procese 
meditácie, pri zmenenom stave vedomia,  zadávame ktorejkoľvek z Bytostí svoju pozornosť, a tým ju zhmotníme. Je to premena zo stavu 
energetickej vlny na materiálnu časticu.   
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Kyjev bol postavený na základe návrhu Agapita Pečerského, aby chránil 
svojich obyvateľov. V rozložení Agapit presne navrhol všetko tak, aby to 
zodpovedalo štyrom bytostiam. Vedel presne, z ktorej strany môže 
očakávať akú situáciu.  

Mesto malo štyri brány. Naše putovanie na tretí deň bolo zamerané 
práve na tieto štyri brány mesta a štyri bytosti, aby si každý z nás mohol 
precítiť tu a teraz na mieste čo to znamená.  

Prejsť si súčasnosť a zároveň sa pozrieť do histórie. Vedie nás kniha 
AllatRa. Dnešný deň sme mali zápalky, a tak sme si ráno pripravili kašu 
a čaj z Lavry príjemne zahrial prázdne žalúdky a rozprúdil energiu. Ranná 
meditácia nás zaviedla do minulosti (zadná bytosť) a každý podľa svojho 
pracoval na tom, čo mal. Spoločný zážitok tohto stretnutia s minulosťou 
bol priam úžasný. Po meditácií sa vyberáme na kávičku do neďalekého 

obchodného centra. Cieľ našej spoločnej cesty je prejsť a vycítiť tri bytosti. Ľavá -  Majdan, Pravá  - Ljadska brána, Stredná duša – Chrám Svätej 
Sofie.  

Nachádzame sa na námestí Nezávislosti nazývanom Majdan. Ľavá bytosť. Za čias 
Agapita Pečerského sa tu nachádzalo „Perevesišče“. Bolo tam bahno a ľudia mu hovorili 
Kozie blato. Energia, ktorá je tu, je nepokojná, dravá, podnecujúca živočíšny inštinkt, 
stiesňujúca, priam nevraživá. „Zabi, lebo budeš zabitý“. Všade dokola vidíte veľké 
nákupné centrá, obchody a banky. Je tu tlak na vašu ľavú bytosť a podnecuje ju k 
nakupovaniu, materiálnemu princípu, banky k  zvádzaniu. Pýcha, mazanosť a podvod. 
Toto sú charakteristické znaky ľavej bytosti. Sídlo moci centra spoločnosti je na Majdane. 

Môj lotosový kvet sa chveje a ja neviem prečo. Necítim priame ohrozenie, ale aj napriek 
tomu sa niečo deje. Prichádzame k soche Archanjela Gabriela. Pôvodne bol symbolom 
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Kyjeva spolu so sochou Márie Magdalény. Teraz sú oddelení a zrekonštruovaní v tmavej čiernej farbe so zlatým lemovaním. Zamenili ho za 
Archanjela Michaela s tasiacim mečom . 

Na námestie prichádza  mladý muž s holubicami. Je to asi symbolika, mali sme im doniesť mier, lásku a pochopenie, aby precitli. Vtom počuť 
v diaľke sirénu policajných áut a krik davu. Je to manifestácia. Z bočných ulíc sa hrnie dav a kričí. Nesú transparenty a heslá. Odchádzame, aby 
sme sa nezaplietli do davu. Zo všadiaľ sa vynorili policajti a označkovaní  vojaci. Dav kráča hlavnou ulicou a kričí heslá. Tak toto zachytil môj 
lotos už na diaľku.  Atmosféra je hustá a v ovzduší cítiť napätie. Dav kráča ďalej cestou a uvoľňuje námestie. My sa presúvame k soche Márii 
Magdalény. Tu je energia ešte ťažšia, cítiť tu boje a ešte aj po rokoch veľa krvi. Z neďalekého hotela Ukrajina strieľali ostreľovači do ľudí. Syn 
vraždil otca a otec syna. Za niečo nové, za slobodu, za nezávislosť za ...... to.  

Odchádzame. Telo  mám pokryté zimomriavkami. Všetko v nás vzbudzuje akúsi paniku, chlad a chaos. Odchádzame a vtom ako jasná hviezda 
volajú Denys a Maxim. Konečne záchrana. Myslím, že sme si prežili ľavú bytosť so všetkým, tak ako sme mali. Dokonca ja s tým, čo nás po 
návrate čakalo doma. Takáto skúsenosť sa len tak niekde v priamom prenose nenaskytne.  

CHRÁM SVÄTEJ SOFIE 

 

Ideme do stredu duše. Čaká nás Chrám Svätej Sofie. Kyjevský chrám 
svätej Sofie, Božej múdrosti, Velemúdrosti  (ukrajinsky Собор святої 
Софії - Премудрості Божої, Софія Київська, Софійський собор; rusky 
Собор Святой Софии, Софийский собор) 

Je najstarším zachovaným chrámom na Ukrajine. Vďaka svojej unikátnej  
mozaikovej a freskovej výzdobe z 11. storočia 260 m2. Je 
najkomplexnejší a najzachovalejší komplex na svete vôbec. Patrí 
k najvýznamnejším kresťanským chrámom stredoveku. Je to významná 
pamiatka staroruskej architektúry, hlavný chrám kyjevských 
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metropolitov, hlavná kultová a verejná budova v období Kyjevskej Rusi za vlády kniežaťa Jaroslava Múdreho (1019—1054).  

Odchádzame v sprievode Denysa a Maxina ku chrámu. Je zima a fúka severný vietor. Teplota zas klesá hlboko pod bod mrazu, ale vietor je taký 
ostrý, že máte pocit akoby vám niekto vŕtal do kolena. Vchádzame do komplexu. Pred vchodom dovnútra vysvetľujem niekoľko historických 
faktov. Krásna maketa pôvodného komplexu podľa predlohy Agapita Pečerského na jednej strane a na druhej strane prestavaná pamiatka 
v barokovom štýle a chránená UNESCOM. Hneď ste v obraze. Následne prechádzame turniketom.  

Pri vchode na nás s nedôverou hľadia oči strážcov chrámu. Ženy odeté v zelenom strážia svätyňu. Ich pohľady sú ostré, pichľavé a nepríjemné. 
Všade, kde sme sa pohli nás upozorňovali. Nadstavba podľa UNESCA zmenila svetelnosť v chráme. Svetlo v chráme je tmavé. Vaše oči si musia 
zvyknúť na prítmie. Musíte si odmyslieť nadstavbu, zavrieť oči a ponoriť sa hlboko do seba. Predstaviť si cestu ako kedysi. (Keď vchádzate 
k Orante a približujete sa, prechádzate niekoľkými svetelnými prekríženiami, ktoré tvoria svetlo, ktoré prichádza oknami od juhu na sever 
a z východu na západ. Tieto svetelné potoky sa pretínajú v niekoľkých miestach, a tak vzniká naozaj neopakovateľný dojem. Múry miznú, 
hmota sa stáva svetlom a vnímate úplne inú realitu). Treba na to vynaložiť nesmierne veľa síl, no dá sa to. Vchádzame k Orante. Zospodku ju 
nevidno. Trčí jej len hlava. Celú ju prekrýva Zlatý ikonostas. Musíte vystúpiť na prvé poschodie aby ste zbadali tú nádheru. 

Jadro chrámu Svätej Sofie bolo postavené v tvare priestranného kríža. Je to 
úplne nový typ architektonickej kompozície. Sofia má dva pásy galérií. Jedny sú 
poschodové – uzavreté a druhé vonkajšie otvorené. Na začiatku boli galérie 
otvorené, čiže vnikalo do nich viacej svetla. V 17. storočí bola v Sofii v dobe 
obrodenia urobená nadstavba druhého pásu v štýle kozáckeho baroka. Tento 
druhý pás vonkajšej galérie zostal dodnes, preto je vo vnútri málo svetla. To 
ovplyvňuje dojem súhry pri pozorovaní farieb a nástenných fresiek či obrazov. 
V obraze Márie Oranty sú viditeľné tri svetelné vlny vďaka tomu, že je 
namaľovaná na zakrivenom povrchu steny. Okrem toho boli na samotnej stene 
pri výstavbe vyrobené tri reliéfne vlny pokryté zlatým smaltom a tým bol 
vytvorený efekt 3 svetelných vĺn. Ak sa pozriete na Orantu za denného svetla, 
máte dojem, že sa nenachádza na stene, ale akoby vystupovala do priestoru 
a jej obraz sa prežiaril. Jej tvár a postava začínajú svetielkovať a rozsvieti sa. 
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Na tento chrám ako stred duše som bola nesmierne zvedavá a plná očakávaní. Moje pocity ale boli úplne iné asi podobné ako pri Agapitovi 
Pečerskom. Pozrieť si Bohorodičku zblízka je nemožné. Od dreveného ikonostasu vás ešte delí zábradlie, a tak si nemôžete vychutnať nič. 
Okrem toho sú na ňom symboly Slobodomurárov, ktoré rušia v celom chráme jeho posvätnosť. Kráčate po kovovej podlahe so symbolom 
 šesťcípej židovskej hviezdy s drakom. Každý sa rozpŕchol a vnímal chrám po svojom.  

Sofia je plná rôznych znakov a symbolov. Sú nielen na stenách, ale v celej architektúre a kompozícií chrámu. Tu nie je nič náhodné. Môžete sa 
snažiť tieto znaky preložiť, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, čo sa za týmito znakmi skrýva. Tu nám pomôže komplexný obraz Sofie a dojem, 
ktorý na nás má, keď sa ňu dívame. Samozrejme bez týchto zážitkov bude tlmočenie sofijských znakov len vymyslená a vykonštruovaná 
špekulácia, ktorá nemá nič spoločné s realitou. Každý znak je symbol.  A symbol – to nie je len nejaký výkres, kde je popísané, čo znamená. 
Špecifickosť znakov spočíva v ich univerzalite. Znaky nemajú žiadne určité hranice a ich hĺbka je ako lúč, ktorý sa stráca v nekonečnu. Sofia je 
unikátna v preplnenosti znakov. Snažím sa precítiť atmosféru chrámu a znakov, ktoré na nás pôsobia. Nakoľko je v chráme veľa ľudí, tak sa 
prechádzame z jednej strany na druhú. Najkrajšia energia bola na balkóne, kde ste z výšky mohli konečne zazrieť úplnosť diela kompozície 
Bohorodičky Oranty. Pod vplyvom vnútorného zážitku všetko ožíva, odhaľuje sa skutočný zmysel a otvárate sa inej realite.  

Je to podivuhodný a okúzľujúci svet krásy, svet kozmu, svet jemných lúčov 
a obrazov, tá veľká, nádherná skutočná realita. Sofia je práve to miesto, kde sa 
pred nami táto veľká skutočná realita otvára, ale len vtedy, pokiaľ v sebe máme 
pocity a sme viac vnímaví a viac pozorní.  

V bočnej lodi som našla Spas v silách. Energia tohto miesta bola božská, silná 
a dokonca tam voňalo kadidlo. Strop osvetľoval oltárny luster s červenými 
sviečkami. Ich svit ožaroval klenbu steny a z nej vystupovalo posolstvo. 

Sofia je ešte špecifická tým, že všetky jej steny sú pokryté maľbami. Je to 
kombinácia mozaiky a fresky. V chráme bolo všetko pokryté maľbami . Dúhové 
žiarenie, uprostred ktorého bola postava Oranty, stojacej v priestore vo vlnách 
svetla, ktoré dopadalo zhora spoločne s vibráciami zborového spevu 
sprevádzaného varhanmi, táto súhra kombinácie svetla a zvukovej vibrácie  
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doopravdy budila dojem vstupu do svetla jemnohmotných energií v minulosti. Slobodomurári od Archontov prestavili pôvodnú budovu 
a teraz s pomocou svojho pôvodného nástroja UNESCO kladú podmienky miestnym obyvateľom týkajúce sa toho, že nie je možné chrám 
prestavovať a ešte v ňom nemôžu vykonávať pôvodné bohoslužby, povedzme teda „aktivovať perlu“!? (kniha AllatRa na str. 537) 

Precítiť všetko v chráme za malú chvíľu dá prácu. Po dvoch hodinách sa nám už motá hlava a ťažoba znova stúpa na 
plecia. Zvolávam ostatných a odchádzame z chrámu. Čakala som na nesmierne množstvo prívalu energie, pohladenie 
mojej duše ako aj niečo, čo ma posunie ďalej. Možno moja naivita alebo príliš veľké očakávanie? Neviem zdá sa mi, že 
všetko je to také zvláštne. Muselo dať veľa práce, aby boli deaktivované znaky. No napriek všetkému snaženiu sa 
nepodarilo zakryť všetky odkazy pre ďalšie pokolenia. Teraz si uvedomujem akú krásu máme doma a čo všetko si 
musíme chrániť, aby sme aj my nepodľahli a nedopadli podobne ako na Ukrajine. Odchádzam z chrámu a posielam 
celému komplexu nesmiernu lásku z môjho srdca. Verím, že raz príde deň a všetci sa zobudia zo zlého sna a pravda 
vyjde na povrch. Toľko krásy a lásky sa skrýva v tomto komplexe. Ale ľudské oči ho nevidia, lebo mračná zatieňujú jas 
Božieho svetla. Odchádzam so slovami Márie Magdalény na ikonostase. 

Treba prejsť sedem stupňov, k siedmim Archanjelom, smerom  k Bohu,  aby si človek uvedomil svoju Dušu. Len v Nádeji a Láske,  Čistote a  – 
Zmiereniu sa. Možno dosiahnuť Blaženosť a Slávu nebeskú.  .   

 

Presúvame sa ku komplexu Svätého Archanjela Michala. Tak ako na začiatku aj teraz v predposledný deň stretávame filmárov. Má to svoju 
výhodu. Sú v plnej kráse osvetlené ikony a nástenné fresky. Obdiv, úcta a zdieľanie. Naposledy zvony tohto chrámu zvonili pred 800 rokmi na 
obranu mesta pred vpádom vojsk Chána Batu. Odvtedy boli ticho a v roku 2014 zazneli zvony zase a to počas revolúcie na ochranu životov ľudí. 
Verím, že zvony už nebudú znieť nikdy a ochranca Sv. Michael bude držať svoj meč smerom dole a chrániť  mesto stále. Malé zastavenie, 
zapálenie sviečok. Poďakovanie.  
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Zima nás núti ísť ďalej. Dnes je posledný deň na nákupy darčekov. 
Ideme k ubytovni. Rozchádzame sa. Ja s Erikou sa ideme najesť. 
Nepustí ma nakupovať, a tak peniaze nesiem domov. Večer 
prichádzame na ubytovňu a pred dverami nás čaká pani a spytuje sa či 
máme svetlo. Tak teda toto je už príliš! Zasa zima? Vchádzame dnu 
a všade tma. Zas elektrárne. Voláme a sťažujeme sa. Po niekoľkých 
hodinách je prúd. Zapíname ohrievače a na „ubytko“ prichádzajú aj 
ostatní, netušiac, že nebolo zas svetlo a prúd. Večerná meditácia sa 
predĺžila na spoločné rozprávanie a zážitky.  Skoro ráno odchádzame 
na letisko. Kladiem každému tri otázky. Čo si odnášajú z Kyjeva? 
Najsilnejší zážitok? Na čo sa najviac tešia? Odpovede sú rôzne. 
Myslím, že tak ako ja, aj ostatní budú ešte dlho spracovávať zážitky 
z tejto cesty. Teším sa na Slovensko, moju domovinu, moju vlasť na 
Slovanov. 

 

4. ZÁVER	
Myslím si, že viac ako chrámy či energetické a posvätné miesta nám dalo spoločné prežívanie a meditácie v našej malej dočasnej spoločnej 
miestnosti. Vzájomná spätosť, láska, priateľstvo a odhodlanie zdolávať a spoznávať nepoznané. Prežiť si čas nepohody a sklamania a pritom 
zostať vo vnútri pokojný a pevný. Vziať svoju dušu a nebáť sa vzlietnuť. Podeliť sa s videniami a zistiť, že aj ten ďalší je taký ako ja. Jednoducho 
zostať človekom tu a teraz na Zemi a pritom si dovoliť byť na duchovnej ceste. Rozdávať lásku a porozumenie ostatným a vierou obklopovať 
tých, čo ju stratili. Nájsť v sebe silu, zodvihnúť sa a vstať napriek pohodliu a podať pomocnú ruku blízkemu. Stať sa čašou s blahodarným 
nápojom pre smädných a kúskom chleba pre hladných. Toto si odnášam z Kyjeva ja. Verím, že aj všetci ostatní. 

Milujem vás. S láskou Soňa 
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5. DODATOK		
Pripájam dodatok pohľadu na putovanie v Kyjeve. Autorkou článku je Erika Lamperová. Ďakujem pokladík. 

Putovali sme Kyjevom po stopách senseja ku Agapitovi. 
Keď mi Sonka Milová, moja priateľka a kolegynka v našom štúdiovom varení vo WU SING centre, ešte v januári s nadšením rozprávala 
o starovekej Ukrajine a Kyjeve, musím sa priznať, že sa mi ju takmer nechcelo počúvať. A nechcelo sa mi ani vtedy, keď mi doniesla knihu 
AllatRa a s obdivom a takmer slzami v očiach ukazovala krikľavými fixkami podčiarkované state o znakoch a symboloch v tomto meste, jeho 
predných, zadných, ľavých a pravých bytostiach, Sensejovi zo Šambaly, či Agapitovi a labyrintoch. Nedokázala som sa ani sústrediť a nie to 
ešte vnímať, že Sonka to myslí celkom vážne a rozhodla sa, že tam idem s ňou. Už o pár dní... 
Všetko sa vo mne bránilo. Tak veľmi som si tentoraz priala jar, slniečko, štebot vtáčikov a vôňu zeme, že predstava cesty do Kyjeva, kde si vo 
februári meteorologické aplikácie nedávajú servítku pred ústa a nekompromisne predpovedajú arktickú zimu, bola pre mňa utrpením.  Strašne 
sa mi nechcelo. Navyše ani času nebolo nazvyš, nemala som ešte podklady pre ekonómky a na dvere klopal finiš s papierovačkami pred 
otvorením nových priestorov... Jednoducho zdieľať jej nadšenie sa mi absolútne nedarilo.  No, Sonka, aj napriek mojim neskrývaným rozpakom, 
bola nezastaviteľná a musím priznať, že všetko jej hralo do karát.   
Kniha, ktorá zmení svet 
Tak som si predsa len - dva dni pred odchodom - začala hľadať informácie prečo... Prečo teraz a nie keď bude teplo, veď obdivovať znaky 
a symboly sa dá i cez leto.  A prečo ísť kdesi pod zem, do tmavých labyrintov popretkávaných pozostatkami mŕtvych mníchov, čo je v mojom 
prípade skutočne nie potrebné a najmä o čom je kniha AllatRa a kto je Agapit. A tu sa môj novinársky nos, začal predsa len ,,chytať“.  Veď 
posúďte sami, čo sa píše: ,,Staré proroctvá na rôznych kontinentoch, v rôznych dobách a v rôznych náboženských systémoch vypovedajú o tom, 
že v dnešnej dobe, v čase globálnej zmeny epoch, sa objaví kniha, ktorá zmení svet. Bude silná v každom svojom slove a znaku. Vďaka 
informáciám, ktoré prinesie, ľudia stratia pochybnosti a strach a uvidia pravdu. Staroveké Znalosti budú obnovené z popola, a sila, ktorú nesie, 
naplní každého, kto s ňou príde do kontaktu...“ 
Príbeh o znakoch a symboloch 
Nečítala som ju celú, iba úryvky, ktoré som stihla čítať v lietadle cestou do Kyjeva, aby som si pomaly pomaličky začala v duchu robiť skicár 
dôvodov, prečo na toto miesto do mesta, ktoré bolo v histórii budované so zámerom a väzbami na informácie zverejnené v tejto knihe,  vlastne 
cestujeme. Preto naše dôvody ozrejmím citáciami z webových stránok , ktorým sa venujú tí, čo problematike rozumejú lepšie ako ja. Píšu tu: 
,,Kniha odhaľuje neznáme stránky histórie dávnych civilizácií, je kľúčom k pochopeniu starobylých zobrazení, duchovných znalostí, ktoré sú 
vyjadrené v symbolike sakrálnych stavieb: pyramíd, chrámov, pagod a tak ďalej. Odhaľuje tajomstvo tisícročia, príbeh o znakoch a symboloch, 
ktoré v masách aktivujú agresiu alebo pocit nádeje na budúcnosť.“  Okrem iného sa tu píše,  že sa využívali odjakživa a nájdeme ich tak 
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v histórii na vlajkách a štítoch pri vojenských expanziách, ako aj v súčasnej dobe v náboženských inštitúciách. Spomínajú sa tu manipulatívne 
technológie rôznych náboženstiev, ich mechanizmy pôsobiace na podvedomie pomocou dávnych - pôvodne drevných znakov a symbolov, ktoré 
sa aktívne používajú aj dnes v modernej konzumnej spoločnosti.  ,,Kniha odhaľuje skutočnú tvár svetového politického a kňazského systému, 
hovorí pravdu o tom, kto a ako klame a rozdeľuje ľudí, manipuluje s ich vedomím, a čo sa má urobiť, aby nepodľahli vplyvu týchto provokácií.“  
Mimochodom aj perle Ukrajiny boli v minulosti odobratí pôvodní patróni mesta Kyjeva a Kyjavskej Rusi – Archanjel Gabriel a Bohorodička.   
 
Mala pravdu... 
Agresia a manipulácie s vedomím, provokácie... dejú sa na rôznych úrovniach.  No čo vám budem hovoriť – ,,apartmán“, sme mali priamo na 
Majdane, ktorý ,,zdobí“ námestie Nezávislosti zvané kedysi Kozie bažiny. Presne toto bolo v histórii miesto fatálneho útoku Tatárov na Kyjevskú 
Rus a žiaľ i toto je jedno z miest, kde bola podľa návrhu ,,súčasných pánov“ postavená síce na prvý pohľad veľkolepá no tmavá socha 
s vytaseným mečom bojovného archanjela Michaela ako ,,patróna kyjevských kniežat“.  Aby sa nám rátalo, ako inak, miesto nášho pobývania 
ležalo akoby v strede medzi námestím a Chrámom svätého Michaela. Prečo to spomínam? Opäť budem citovať zo stránok: ,, Jedná sa o 
starobylý kláštorný komplex. Zaujímavé je, že v polovici 1990-ych rokov bol na počesť archanjela Michaela zrekonštruovaný v štýle ukrajinského 
baroka. Pre tých, ktorí čítali (alebo budú čítať) knihu AllatRa táto informácia vypovedá o mnohom. 11.12. 2013 v katedrále sv. Michala  o 3-tej 
hodine ráno zvonili zvony na poplach a zvolávali ukrajinský národ proti sebe. Naposledy "zvony na poplach Michala" zvonili pred 800 rokmi, 
kedy na Kyjevskú Rus vtrhli tatársko-mongolské vojská. Autorka knihy Anastasia Novych, okrem iného toho veľa predpovedala, a jej predpovede 
udalostí v Kyjeve boli publikované. Ľudia zbierali podpisy po celej Ukrajine - chceli navrátiť pôvodné symboly, symboly nádeje, pokoja, lásky 
i hojnosti. Archanjela Gabriela a Bohorodičku. Úrady  nereagovali a médiá sa vysmievali. Anastázia vtedy povedala jediné: ,, Až budete počuť 
zvonenie na poplach Michaela, ktorý zvoláva k povstaniu národa proti vlastným ľuďom a zákonom, pochopíte, že je to pravda. Ale už sa to 
stane.“ Mala pravdu.. 
 
Čo sme chceli, to sme mali... 
Cítiť to dodnes, demonštrácie síce zoslabli, no rozhodne neutíchli.  Videli sme horiace ohne a provizórne stany pred úradom vlády. Na jednej 
strane bohatstvo, na druhej veľa starých ľudí, čo prosili o nejakú tú hrivnu. Oproti vám zachmúrení ľudia, ktorí sa ani len na zlomok sekundy 
nepousmejú.  A toto miesto svojmu poslaniu neostalo nič dlžné ani voči nám. Dalo pocítiť aj nášmu zámeru a úprimne poviem aj mojej vlastnej 
nevedomosti, svoju ,,energiu“ od prvopočiatku. Čo sme chceli, to sme mali - odhodlanie malo byť nalomené a to nielen z pocitov.  Napriek 
krásnym fotkám ubytovania z centra Kyjeva s krbom sme sa ocitli pred ošarpaným bytovým domom z čias Stalina ako nám bolo neskôr 
ozrejmené. Bývali sme za pancierovými dverami, s vypadávajúcou elektrinou a ako inak kúrením starými konvektormi.  Tie teda fungovať ani 
nemohli. Drevo na kúrenie nebolo. Teplota dosahovala v niektorých miestnostiach minimálne čísla a z vnútornej strany okien sme mali na 
parapetných doskách nafúkaný sneh, ktorý sa mimochodom ani nerozpúšťal.  A vonkajšie teploty?  Krásnych mínus 26... Pocity napätia a akúsi 
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úzkosť pri srdci bolo cítiť zo všadiaľ. Napodiv, ostala som absolútne pokojná, očakávania tepla, či komfortu som totiž nechala doma a ... 
provokáciám,  som na moje prekvapenie odolala s úsmevom i pokojom. So mnou postupne aj ostatní priatelia.  Už som totiž chápala, prečo 
cestujeme vo februári. Dôvodom bol práve v úvode spomínaný Agapit. Veď všetko más svoj dôvod. 
 
Zmienky o pútiach k mudrcovi odstránili 
Pre vysvetlenie Agapit Pečerský bol prvý slovanský lekár 11.storočia. Ľudia mu hovorievali  ,,Liečiteľ od Boha“, alebo ,,Lekár nezištný“. Vďaka 
svojmu srdečnému a starostlivému prístupu k chorým, si získal nebývalú slávu a úctu medzi ľuďmi. Dokázal vyliečiť aj z veľmi ťažkých chorôb, na 
ktoré si nikto z vtedajších lekárov netrúfal. Ešte za života Agapita ho navštevovalo veľa ľudí, pričom to boli  ľudia najrôznejších vyznaní a 
náboženstiev - moslimovia, budhisti, kresťania, pohania. Prichádzali k nemu nie len kvôli liečeniu, ale aj ako k skutočnému Mudrcovi, ako ku 
Človeku, ktorý pozná pravú Cestu k Bohu. Mnohí príslušníci vysokých cirkevných kruhov nemali Agapita v láske práve kvôli týmto pútnikom. 
Veď on ich nenútil k zmene viery, ako to robili kňazi, aby upevnili svoju moc. Prihováral sa pravými slovami Ježiša o tom, že Boh je jeden, ale 
ciest k Nemu je veľa. A dokonca ani neprekvapuje, že zmienky o pútnických výpravách k ruskému Mudrcovi boli z kroník starostlivo odstránené. 
Veď Agapit rozprával o pravom Učení Krista, ktoré bolo postupom času premenené na náboženstvo. Rozprával o slobode voľby a o večnej duši. 
Duchovní ľudia prichádzali k nemu, tí chamtiví sa ho báli. Agapit učil ľudí, aby si zachovávali čistotu svojich myšlienok. Pretože z akejkoľvek zlej 
myšlienky sa rodia pochybnosti. A pochybnosti nie sú zlučiteľné s čistou vierou. Pochybnosti sú schopné všetko zničiť.  Jeho ostatky sú uložené 
v podzemných labyrintoch Kyjevsko-Pečerskej Lávre, a majú dodnes zázračnú moc - liečia stovky ľudí. Je toho ešte veľa, čo sa o Agapitovi dá 
nájsť.   
Iba sedem dní v roku 
Prečo sme však mali k nemu cestovať vo februári? Vysvetlenie opäť zacitujem:  ,,Mnohí ľudia z rôznych krajín sveta, vyznávajúci rôzne 
náboženstvá, alebo dokonca aj tí, ktorí sa považujú za "ateistov", sa počas návštevy Pečerskej jaskyne, kde sú uložené pozostatky svätých, 
najdlhšie zdržia práve u Agapitových pozostatkov. Prečo? Pretože človek intuitívne cíti skutočnú Svätosť, veď duša sa nedá oklamať. Lenže keby 
títo ľudia vedeli, že majú možnosť nielen žiadať o uzdravenie tela, ale tiež, a to je oveľa dôležitejšie, prosiť o spasenie svojej duše, najmä v 
dňoch, kedy Duch Svätý prebýva v Agapitových relikviách, k čomu dochádza každoročne po celý týždeň počnúc od 25. februára, ich dušiam by 
to prospelo neporovnateľne viac... Pretože nie je v týchto dňoch na Zemi posvätnejšieho miesta, kde by človek, bez ohľadu na svoje vyznanie, 
mohol byť so svojou prosbou tak blízko Bohu. Túto šancu má každý človek a môže ju využiť počas siedmych dní v roku.“  Preto február, a preto 
jeho 25-ty deň v poradí.... A tak sme vstúpili do labyrintov Kyjevsko-Pečerskej Lávry, jedného z posvätných miest európskych pravoslávnych 
svätýň, kde v jaskyniach ticho odpočívajú svätí mnísi, ktorí žili takmer pred tisíc rokmi, aj my.  
 
Neznámy druh energie 
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Možno ešte  treba uviesť, že tu pracovala pred pár rokmi skupina vedcov spolu so Sergejom Nikitinom, ktorý je svetoznámym odborníkom na 
zostavovanie podoby na základe kostrových pozostatkov a vykonávala unikátne výskumy. Výsledky výskumov boli ohromujúce, zvlášť keď išlo o 
pozostatky sv. Agapita Pečerského. V ich blízkosti rastliny zrýchľovali svoj rast a časom sa stávali odolnejšie a "zdravšie", voda menila svoju 
štruktúru a získavala liečivé vlastnosti. Vedci zistili, že v miestnosti s pozostatkami je znížené pole rádioaktivity: ,, Agapitove pozostatky majú 
ďalej silný baktericídny účinok na kvalitu ovzdušia. Štúdie poukázali na prítomnosť akéhosi pole, na doposiaľ neznámy druh energie, ktorá sa 
okolo relikvií vyskytuje. To najzaujímavejšie ale je, že bola objavená akási osobitná cyklickosť vo "vyžarovaní" pozostatkov. V určitých dňoch (od 
25.2.) Sa toto "pole" ostro zosilňovalo, a to mnohonásobne. Dá sa povedať, že sa správalo tak, ako by patrilo živému organizmu!“ 
 
Rituály plné pokory 
Tu sa fotiť samozrejme nesmelo. Držiac v otvorenej dlani medzi prstami tenkú sviečku, vošli sme do úzkeho priestoru s výklenkami, kde boli 
uložené sklenené rakvy s pozostatkami mníchov, prikrytých zlatou a striebornou niťou vyšívanými látkami. Žiadny zápach. Skôr na podzemie 
dosť výdatný vzduch. Po stenách viseli obrazy s ikonami. Nevenovala som tomu pozornosť, hoci predo mnou kráčali ľudia, ktorí sa skláňali 
k rakvám a prikladali na ne pery i čelá. Rovnako tak ako k ikonám na stene. Malá modlitba, prežehnanie sa a ten istý rituál, plný pokory... znovu 
a znovu. Preblysla mi na zlomok sekundy mysľou myšlienka, že tu nikto nerieši žiadne herpesy. No vzápätí som na ňu zabudla. Odpojila som sa 
od našich a začala som postupne predbiehať žehnajúcich sa ľudí. Neprotestoval nikto. Začala som sa náhliť.  Chcela som čím prv nájsť Agapita, 
,,spraviť si čiarku“ a vyjsť na vzduch a slniečko. S každou zákrutou však moja vnútorná teplota stúpala a stúpala. Nebola to horúčka, bolo to čosi 
veľmi zvláštne a malo to v mojom tele svoj pohon. Šírilo sa to od stredu hrude až do extrému, kedy mi začali po chrbte stekať kvapky potu 
a trošku ma začalo potácať. V úzkej uličke to však nevadilo, držali mi rovnováhu steny.  Netušila som, kde v ktorej časti labyrintu sú relikvie 
uložené, no čím viac som sa blížila k Agapitovi, tým som cítila, že už mám v sebe tak obrovskú teplotu, že moje ponožky a spodné prádlo sú na 
vyžmýkanie. V malej svätyni, kde ležala sklenená rakva s jeho pozostatkami som sa zohla aj ja... a šepkajúc svoju ľudskú prosbu som pokorne 
priložila i ja pery i čelo na sklo.  
 
Príde čas, keď sa o odpovede podelíme 
Dnu vraj nebolo vôbec nejako extrémne teplo, povedali mi to ostatní. Len jeden, mimochodom autor fotografií, ktoré sú tu uverejnené, bol 
rovnako mokrý ako šmyk. Sediac na slniečku v mrazivom popoludní, kde stupnica teplomera ukazovala  mínus 18, a rozmýšľať, či sa 
nevyzlečiem do trička s krátkym rukávom, bolo takmer komické. No bol to fakt. Netušila som, čo to bolo a snažila som sa zaradiť si informácie 
tak, aby boli prijateľné. Vysvetľujúc si teplo tým, že ľudia zrejme zo svojich pliec v labyrintoch pri očistných, pokorných rituáloch skladajú všetku 
ťarchu sveta a bôľov. U nás to bolo inak, nikto nemal potrebu čosi také robiť, skôr naopak – akoby človek niesol so sebou nielen svetielko 
blikajúcej sviečky, ale aj to vlastné, musel teda niekde nastať stret, trenie či čo to bolo... No to by som cítila od vonku do stredu, toto šlo presne 
naopak. Ostaní cítili skôr rozčarovanie, pretože ,,osvietenie“ akoby človek pri takomto čomsi čakal, jednoducho neprišlo. Prišlo však čosi iné, čo 
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nám všetkým vložilo do pocitov oveľa hodnotnejšiu formu zážitkov duše. Odpovede prišli o čosi neskôr v spoločných rozhovoroch 
a meditáciách. Tie si ale ponecháme pre tentoraz u seba. A možno príde čo nevidieť čas, kedy ich vyrozprávame. Nenadarmo platí - keď prosím 
Boha, aby urobil zázrak, nechávam na neho, akú formu preň zvolí...  Faktom je, že od vtedy som počas ostatných dní nášho pobytu, 
nepociťovala žiadny hlad, ani smäd a spokojne necítiac tieto potreby by som tak fungovala ešte niekoľko ďalších dní a možno aj týždňov.   
 o o o 
Viete priatelia, videli sme toho ešte oveľa viac, kde na nás napríklad v chráme svätej Sofie padla asi ťažoba celého sveta  a stalo sa tak iba preto, 
že sme si mali uvedomiť  tie svoje symboly a znaky, ktoré máme hlboko v sebe ukryté každý jeden z nás. To čo bolo v minulosti patrí minulosti 
a to čo je v nás patrí len nám. To máme rozvíjať, šíriť a s láskou používať.  A je tomu dôvod - Anastazia Novych predpovedala vo svojich knihách, 
či to bol Sensej zo Šambaly, alebo AllatRa, toho ešte oveľa viac:  
 
"Pred ľuďmi stoja takéto skúšky, daj Bože, nech vydržia a uspejú! A čo sa týka Slovanských území, čoskoro sa stanú záchranným miestom pre 
mnohých klimatických utečencov zemegule. A hlavne na tieto územia zamerajú “oči” Archónti, ako na lákavý kúsok. Pravdami - nepravdami sa 
budú snažiť podnikať všetky pokusy, aby akýmkoľvek spôsobom tieto krajiny ovládli a stali sa tam Pánmi.“ 
 
,,Planétu čakajú vážne, veľké kataklizmy. A len duchovné spojenie Slovanov, ktorého jadro bude tvoriť Rusko, Ukrajina a Bielorusko, bude môcť 
zachrániť a pomôcť prežiť mnohým ľuďom na Zemi. Pretože Slovania sú jediná zostávajúca duchovná záštita sveta, schopná zachrániť nielen 
samých seba, ale aj celé ľudstvo. V opačnom prípade, ak sa v ľudskom svete bude udržiavať predovšetkým dominancia Živočíšneho, ktoré sa 
prirodzene pokúsi rozdrobiť Slovanov, rozhádať ich medzi sebou a urobiť z nich otrokov Ega, histórii tejto civilizácie to nastaví konečný bod ..." 
A k tomu viac slov netreba... 
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