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Prehlásenie 

Tento Ebook je vzdelávaco-informačným produktom. Dostali ste ho ako bonus, pretože ste členom klubu Výživa piatich elementov. Akékoľvek šírenie, alebo 

poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky, je zakázané. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie tejto informácie. 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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Krotitelia búrok 

 

Moja cesta za poznaním dávnej minulosti bola pri prvej návšteve Turecka taká silná, že som sa rozhodla ju znova opakovať. Ten istý program, len v inom 

čase, s inými cestovateľmi. Chcem prežiť ešte raz to, čo som prežila prvýkrát. Neviem, či to bude také isté alebo ešte silnejšie. Jedno je však isté na sto 

percent, chcem sa vrátiť a znova prejsť trasu. Zamerať sa na miesta, kde som bola doma, kde mám svoje korene v dávnej minulosti, kde mi veľká matka 

podáva svoju dlaň a víta ma svojou otvorenou náručou. Prejsť trasu s bytosťami mne veľmi blízkymi, dievčatami, s ktorými kráčam už niekoľko rokov 

a dláždime cestu ženskej energie pod názvom „BABINEC“.  Viem, že chcem, viem, že tam patrím. Nastupujem na cestu za posilnením svojho poznania. Čo ma 

čaká? Netuším. Nedá sa vraj vstúpiť do tej istej rieky dvakrát. Všetko plynie a my plynieme v čase dejín a bytia tiež. Len duša ostáva a vracia sa vo svojich 

spomienkach tam, kde bola a bolo jej dobre. Špirála času je ako čierna diera. Pohltí ťa a prenesie do iného času a dimenzie. Termín 22. 10 – 30.10.2014. 

Tento krát ako „Krotitelia búrok“. 

 

Písať o zážitkoch predchádzajúcich dní je zbytočné. Treba si prečítať predchádzajúci ebook Sedemdňový zázrak. Musím len konštatovať, že sme boli ako 

„Krotitelia búrok“. Všade, kde sme prišli bolo zamračené počasie. V noci vždy pršalo, bola búrka, oblohu si podmanil vládca blesku a hromu alebo 

neskutočne lialo a fúkalo. Po odchode z Antálye padla v Turecku storočná voda a zaplavila veľa pozemkov a hotelov. Odkadiaľ sme odchádzali, za nami  

prichádzali mraky a kropili krajinu svojou vlahou a životnou silou. Vyprahnutá zem znova nasiakla a vyživila korene stromov. Rastliny dostali svoju potrebnú 

vlahu. Studne, rieky a potoky sa naplnili vodou, znova nadobudli svoj tvar . Začal sa čas oddychu. Prichádza jeseň a krátka zima. More je ešte pomerne teplé, 

ale búrlivé. Domáci Turci chodia už vo vetrovkách. My, v krátkych rukávoch a dokonca sa opaľujeme a kúpeme v mori. Miesta sú presne v danom slede ako 

prvýkrát.  

Počas cesty sa vystriedalo slnko s dažďom. Ako náhle vystúpime z autobusu mračná sa rozídu. Veľké oko, ktoré je v strede sa rozšírilo po celej oblohe 

a vytvorilo veľký kruh. Pozerá na cestovateľov a dovolí im nerušene chodiť po energetických miestach Zeme. Akoby niekto celý čas držal ochrannú ruku nad 

nami a riadil divoké počasie. Dookola vidno ťažké sivé mraky stojace a čakajúce na to ,kedy sa im podarí prelomiť obvod kruhu a zasa sa spojiť v zamračenú 

oblohu. V strede kruhu  je belaso-modrá obloha so zlatistými slnečnými lúčmi. Vyzliekame vetrovky až na krátky rukáv. Teplota zázračne a rýchlo stúpa. 

Stred oka žiari, vysiela hladiace lúče a nasáva energiu spolu s nami. Možno aj božstvo je tu. Od sprievodcov dostávame informácie, koľko sa na miestach 

zdržíme. Ako by bola dohoda tam hore. Presný čas na slnko, jasné nebo. Vychutnanie si miesta končí našim odchodom. Pri nastupovaní do autobusu nás už 
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zastihli prvé kvapky. Poviete ,že je to náhoda. Možno, ak to zažijete päťkrát , ale nie ,ak to zažívate osem dní za sebou a každú tretiu hodinu, tak potom 

začnete tomuto nezvyčajnému úkazu venovať pozornosť.  

Moje očakávania sa naplnili, ba dokonca posilnili. Každý si odniesol svoj dar. Energiu nekonečna, lásky, nežnosti, priateľstva a spolupatričnosti. Písať 

o zážitkoch tak veľkej skupiny je náročné. Nevedela som zachytiť ich prežívania, preto to nechám na vás. Rozhodla som sa sprostredkovať len posledný 

zážitok z mesta PERGE, kde som prvýkrát nebola. Myslím si, že až teraz nastal ten správny čas na návštevu. Všetko má svoje pre a proti.  

Prechod v čase. 

Raňajky v bohatom tureckom štýle. Cez okno sa predierajú slnečné lúče. Vyhľadávame miesta pri okne a konzumujeme vynikajúce jedlo. Po včerajšom 

relaxačno-opaľovacom dni padne vhod príjemné schladenie. Je 29. október a my sa kúpeme v mori, zatiaľ čo na Slovensku je  -3o C.  Je mierne pod mrakom, 

ale nám to vyhovuje. Teplota aj tak dosahuje 27o C. Po bohatých raňajkách sa chystáme k poslednému miestu návratu do minulosti. Stretávame sa pri 

lehátkach, ktoré sú okolo bazéna. Každá zaujala polohu ležiaceho strelca. Všade vládne pokoj a pohoda. Nikto nás nikde neženie a neurčuje nám, kde 

a kadiaľ ísť. Prichádza Erika a spolu plánujeme cestu a počet ľudí. V apríli  som sa nezúčastnila výletu do PERGE, a tak sa teraz teším. Som plná očakávania.  

Dohodnutie taxíka, zjednanie ceny a odchod. Nastupujeme do dvoch taxíkov. Žltá farba taxíka, príjemný taxikár, teplota akurát. Cestujeme asi 35 minút 

a prichádzame na miesto určenia.  

Antické mesto Perge  sa nachádza neďaleko Tureckej riviéry. Pôvodne grécke antické mesto, nachádzajúce sa v provincii Antalya, je významným 

archeologickým náleziskom, založeným okolo 10. storočia p. n. l., hoci prvé oficiálne zmienky o meste sa datujú do obdobia Alexandra Veľkého, t.j. roku 333 

p. n. l. . V Perge môžete obdivovať hlavnú ulicu so stĺporadím, amfiteáter s kapacitou cca 20 tisíc divákov, agoru s chrámom bohyne Tyché, baziliku, či 

kúpele. Kedysi bolo mesto Perge dokonca významným prístavom, hoci lodnú cestu, ktorá bola zabezpečená riekou Kestros postupne do dnešného dňa už  

zasypali. Význam Perge spočíval aj v tom, že bolo misijným cieľom apoštola Pavla, ktorý sa sem dostal pri svojej ceste z Cypru. Perge sa tak zaraďuje medzi 

prvé kresťanské obce v Malej Ázii. Pavol mnohých obrátil na kresťanskú vieru, pričom svoje kázania vykonával práve vo vyššie spomenutej bazilike.  

Vychádzame z taxíka a zjednávame čas na tri hodiny. Netušíme, že za takú krátku chvíľu sa to nedá stihnúť. Erika nás necháva samé so slovami, aby sme si to 

prežili, každá pre seba, spolu a predsa každá sama. Som trochu smutná, ale viem, že to má svoj zmysel. Posielam jej lásku na cestu a ostávam s dievčatami.  

Sprievodcovstva sa ujíma Olinka, ktorá tu už bola v apríli. Výmena lístkov, malá turecká kávička, voda, čerstvé figy, psík ako spoločník a  očakávania. 

Z miestnosti znejú tóny tureckej antickej hudby. Naskakuje mi husia koža a  do očí sa valia slzy. Prechádzame cez turniket. Pred nami sa rozprestierajú ruiny 

bájneho mesta. Ešte nie sme dnu a už sa posúvame na časovej osi niekoľko tisíc rokov naspäť v histórii. Očakávame stavby ako v každom inom  antickom 

meste. Ale toto mesto je iné. Má svoju premyslenú architektúru bieleho žiariaceho mramoru a belaso-modrej vody s nádherným chodníkom vykladaným 
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mozaikou, stĺpmi, obchodíkmi a fontánami. Energia tohto miesta je jemná, ženská, objímajúca, láskavá, rozdávajúca, koketná i hravá. Jednoducho taká,  ako 

žena vo svojej podobe môže byť.  Pri tom silná a dominantná. Cítim vládu žien starého matriarchátu.  

 

Olinka nás však vedie úplne inam. Do mesta sa mohlo vstúpiť len cez očistné kúpele. Boli tri. Kaldárium 

a Tepidárium boli teplé kúpele otvárajúce póry. Posledné kúpele –  Frigidárium boli chladné, ktoré 

uzatvárali póry v podobe malého alebo veľkého plaveckého bazéna.  Všetku prácu v nich vykonávali ženy. 

Celá architektúra bola dokonale premyslená. Podlahové kúrenie, prísun čerstvej studenej a teplej vody, 

chrliče s vodou, fontány, zásobárne na vodu, nádrže s vodou, šatne, oddychové priestory, šum zurčiacej 

vody, vôňa olejov, kvetov ruží a jazmínu. Mäkký hodvábny a bavlnený plášť, ktorý prikryje vaše telo po 

dôkladnom očistení tela, duše a mysle. Dokonalosť sama.  

Vchádzame do prvého kúpeľa. Každá si sadá na svoj stĺp a objíma ho, hladká, spája sa s miestom. Je tu 

ticho. Davy turistov už nie sú také rušivé, a tak si môžeme vychutnať všetku nádheru a krásu tohto miesta. 

Vchádzame do pomysleného bazéna. Sme vo vode a očisťujeme svoje telá. Presne tak ako každý návštevník mesta. Snažíme si predstaviť ako to tu vyzeralo. 

Na podlahe nachádzame zachovalú mozaiku a steny obložené bielym mramorom. Kúpete sa v prítomnosti stĺpov, na ktorých sú sochy bohov. Voda je horúca 

a vy sa do nej ponárate a vaše telo sa uvoľňuje po dlhej ceste. Zbavené nánosov zvonka prechádzame do druhého kúpeľa. 

 Cestou nás upúta odkrytá stavba podlahového vykurovania kúpeľov. Je impozantná. Predstavte si, že už 

niekoľko tisícročí vedeli o tomto spôsobe a dokonale ho ovládali. Priestor druhého kúpeľa je rozsiahlejší. 

Je v ňom viac priestoru na oddych. Tu sa očisťovala duša od nánosov. Väčšia časť je venovaná oddychovej 

zóne. Okná sú veľké, možno v nich boli farebné vitráže a slnečné lúče vytvárali na podlahe hru farebného 

spektra. V každej hodine bola iná. Lúče dopadali na iné farebné sklo a vrhali rôzne tiene. Takto si mohla 

duša plávať po farebnom spektre a nasýtiť sa vibráciami, ktoré jej chýbali. Ku kúpeľom neodmysliteľne 

patrila aj hudba. V oddychovej časti zneli tóny harfy, píšťaliek a iných hudobných nástrojov. Vôňa olejov 

a vzácnych mastí lahodila vašim zmyslom a vynášala dušu do neba. Telo, duša a farebné lúče slnka vás 

unášali spolu s vôňami a hudbou do diaľky. Takto pripravená duša mohla uvoľniť myšlienkové pochody. 

Očistení a zbavení nánosov sme mohli prejsť do tretieho kúpeľa. Je najjemnejší. Tri chrliče napĺňali 
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posledný bazén. Vchádzame dovnútra bazéna. Voda bola tesne pod krk. Energia tohto miesta je pokojná, tichá a energeticky očistná. Zabúdame na 

prítomnosť, stratili sme minulosť a  nevieme aká bude budúcnosť. Jednoducho sme tu a teraz. Nechce sa nám. Siahame po nápojoch a pijeme z jednej čaše. 

Odchádzame v mieri a pokore. Obliekame na seba biele rúcha, vo vlasoch nám voňajú vzácne oleje, čerstvé kvety a okolo pása veje zlatá stuha. Bosé nohy sa 

obúvajú do kožených sandálov. K opasku si priväzujeme meštek s kameňmi a mincami s podobou bohyne Artemis.  

Vchádzame do Agory. Na mozaikovej podlahe Agory nás víta  vyhriaty leguán. Spokojný s našim očistným 

kúpeľom sa pomaly presúva zo slnka do chládku. Nad hlavani nám svieti slnko a vanie prímorský vietor. 

Vchádzame do mesta. Očarí vás príval bieleho žiariaceho mramoru a stovky antických stĺpov s hlavicami. 

Nádhera! Stojíme a hoci máme na krku fotoaparát nedokážeme ho vytiahnuť a urobiť niekoľko záberov. 

Nechceme sa vyrušovať elektronikou jednoducho chceme len vnímať a vyciťovať. Zatvárame oči 

a presúvame sa v špirále času niekde, kde sme boli doma. Poznáte tento pocit, lebo vám hovorí domov. 

Sladký domov. Počas helenistického obdobia bolo Perge jedným z najkrajších a najrozvinutejších miest 

sveta. Jeho pozostatky sa rozprestierajú na 15 km2 . Rozloha bieleho svietiaceho mesta plného krásy, 

lásky, nežnosti a požehnania.  

 

Pred vstupom na hlavnú ulicu mesta nás vtiahlo do chrámu bohyne Tyché. Príval energie, slzy 

a zakorenenie. Preniesli sme sa do dávnej minulosti. Aké zvláštne. Čo nás priviedlo na toto 

miesto? Aký spoločný osud sme mali? Čo stretáva človeka bez vedomého prispenia jeho vôle, aké 

udalosti a príhody? Alebo je to premenlivosť osudu či osud sám? Všetko sa mení v závratnom 

tempe a zrazu sa pred vami otvárajú dejiny mesta a osudy ľudí – možno aj ten náš. Dotýkame sa 

vlastnej minulosti. Všetko riadi náhoda (grécky tyché). Stojíme v chráme, dotýkame sa kúskov 

mramoru a cez ruky nám vibruje energia miesta. Nechce sa nám odísť. Volám dievčatá, aby 

pokračovali. Predstavujem si nás ako kráčame hlavnou ulicou v bielych šatách, vchádzame do 

obchodíkov a kupujeme malé darčeky pre krásu a potešenie. Sme šťastné, veselé a slobodné. 

Kňažky strážiace večný oheň v chráme. Cesta je vydláždená farebnou mozaikou, po ktorej 

kráčame a nad hlavami máme príjemný tieň. Vzduch spríjemňuje všade zurčiaca a pretekajúca 

belaso-modrá voda, vôňa kvitnúcich pomarančov a citrusov. Mramorové kaskády vytvárajú zvuky. Sadáme si na biele lavičky. Ruky si močíme v potôčiku. 
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Zdiaľky počuť hudbu. Stretávame ľudí. Obchodníci ponúkajú svoj tovar z celého sveta. Vzácne korenie, olivy, liečivé mastičky, bylinky, vonné oleje, šperky, 

drahokamy, zlato, hodváb, brokát, víno, vodu, čaje, šťavnaté ovocie, zeleninu rôzneho druhu, nápoje a všetko čo si len viete predstaviť.  

 

 

Niektoré z nás si ľahli na mramorové kamene, iné zostali v chládku stĺpov a rozjímame. Odlúčiť sa je ťažké. Návrat do prítomnosti. Vstávame a putujeme 

ďalej. Cestou fotíme znaky a odkazy z dávnej minulosti. Spôsob komunikácie pre nás, pre vás. Kráčame kamennou ulicou, prezeráme si pozostatky vývesných 

štítov, obdivujeme dômyselný systém kolovania vody a vodných ciest. Chodníky a cesty o šírke 9 metrov tiahnúce sa od juhu k severu. Celé budovy, chrámy, 

steny a múry dýchajú na vás a vťahujú vás do minulosti.  Na východnej strane mramorovej kolonády vás upútajú stĺpy, na ktorých je od severu k juhu 

zobrazený reliéf Apollona, Artemis, Tyché a Hestia. Snáď len vaša fantázia vie, čo sa kde odohrávalo a bolo. Všetko toto tvorí nádherný podhľad, ktorý 

kedysi zažíval svoju krásu a slávu tohto miesta. Citlivá duša a vnímavé oko spolu s vašou fantáziou však vedia urobiť svoje. Sme na konci jednej cesty. Pred 

nami je križovatka. Rozhodujeme sa kadiaľ ísť. Ideme rovno. Za prameňom. Ocitáme sa v centre mesta, kde dodnes stojí zachovalý nymfeon s torzom boha 

rieky Mélos. Odtadiaľto tryskala voda a pretekala celým mestom mramorovým kanálom, ktorý mal v pravidelných vzdialenostiach výpuste. Takto sa mohol 

každý osviežiť, nech už bol na ktoromkoľvek mieste v meste. Pozdĺž kanála viedli ulice dláždené masívnymi kameňmi, kadiaľ chodili vozy. Pozorné oko aj 

dnes vidí vyjazdené koľaje. Spoločná fotka, pohľad zhora na mesto. Až teraz vidíme aké je mesto rozsiahle a veľké. Vraciame sa druhou stranou ulice. Cestu 

nám lemujú múry domov a obchodíkov. Hľadáme vstup do Agory, kde boli veštiarne. Sem mali muži vstup zakázaný, mohli len ženy sprevádzať a dnu mohli 

vojsť len ženy. Veštenie trvalo dlho, a tak si muži  pred vstupom do veštiarne skracovali čas čakania hrou s kamienkami. Stretávame aj ostatnú partiu, 

pridáva sa Erika a spolu odchádzame z tohto miesta.  V celom objekte sa usilovne pracuje na odhalení ďalšej časti mesta. Archeologické skupiny pracujú aj 

v nedeľu. Zakázané časti sú ohradené páskami, ale dávajú zvedavému oku nádej, že uvidia ďalší skvost mesta. Obdivujeme a skláňame sa pred kultúrou 

a spoločnosťou, ktorá dokázala  pred niekoľko tisíc rokmi vytvoriť niečo tak impozantné. Z fotiek to človek vníma sporadicky. Poviete si zase kameň. Viete si 

predstaviť, že aj ten kameň bol súčasťou bytia? Aj ten kameň, mramor, hlina, každý kúsok skladačky bol niečím a niekým. 

 

Už teraz viem, že sa chcem sem vrátiť. Tri hodiny na tak rozsiahle miesto plné histórie a zážitkov, tak to sa 

nedá stihnúť. História je bohatá a toto miesto poskytuje pre ženy viacej informácií ako iné. Vlastne na 

našej ceste za poznaním dávnej minulosti a energetických bodov ženskosti patrí Perge k jedným z nich.  
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Žltý taxík nás odváža do hotela na pobreží. Vraciame sa naplnené energiou mesta PERGE . Naše kroky smerujú k moru. Túžime sa ešte raz ponoriť do náručia 

morských vĺn. Morský vánok a vlhkosť mora pohladí vašu tvár vysušenú od slnka. A to bolo pod mrakom. Všetko ešte raz prežiť a vrátiť sa znova. Verím, že 

práca archeológov bude pokračovať rýchlym tempom. Veď z histórie mesta je odkrytá len jedna tretina. Čo nás ešte čaká? Verím, že chrám bohyne  

ARTEMIS. Necháme sa prekvapiť. 

Po návrate domov Janko vytvoril stránku na facebooku s fotkami. Každý prispieva a poskytuje tak svoj sprostredkovaný pohľad, v ktorom sa spolu  vraciame 

na miesta, ktoré pohladili našu dušu a naplnili ju niečím, čo sa skrývalo v jej hĺbke a  vykuklo na svetlo, aby sa mohlo znova ponoriť a spojiť s našim srdcom. 

Čo napísať na záver. Použijem citát Sonky Večeríkovej, ktorá povedala všetko. 

 „Nitkami smiechu, 

jemnými kvapkami dažďa, 

slnečnými lúčmi sú utkané spomienky v nás.... 

niekde zastal čas.... 

niečo posunulo vpred... 

čosi stratilo sled... 

netreba viet..... 

Ďakujem za slzy.... 

Ďakujem za slová... 

Ďakujem, že som s Vami bola.“ 
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 Lúčim sa s vami milí cestovatelia časom. Verím, že sa zasa stretneme na budúce niekde inde na inom mieste v inom čase.  

 

Soňa Milová  
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