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ÚVOD 
Tento EBook je pre tých, čo každý rok chodia za pohybom a oddychom  ako je jóga, Qi kung, Taj čchi, kaligrafická jóga 

a mnohé iné. Je pre tých, čo sa stravujú počas pobytu sami či už si varia alebo využívajú služby miestnych reštaurácií. Tieto 

riadky sú pre tých, čo pravidelne chodia nabrať energiu na miesta, kde spoločne dokážu vypnúť hlavu, zahodiť starosti 

všedného dňa, odpútať sa od rodiny a povinností a nechať sa unášať niečím, čo je silnejšie ako oni. Niečo, čo im opäť naleje 

do žíl krv, vyčistí hlavu a dodá novú energiu na ďalšie obdobie. Naša malá skupinka sa tiež vybrala za poznaním 

a objavovaním svojho tela, pohybu, energie, harmónie, mora, vetra, východov a západov slnka, stravy, odlúčenia ale aj 

nových priateľstiev a spoznávania krajiny. Je to niečo čo už dávno poznáme ale naše srdce sa tejto energie nedotklo a nevie 

ju precítiť lepšie ako „tu a teraz“. Malý zázrak v podobe siedmich dní na Sardínii s kaligrafickou jógou spojené 

s prežívaním, varením a nesmiernou láskou. Prajem príjemné čítanie. 
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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.  

 

1. SYMBOL NA ZAČIATKU CESTY 
Dvadsať osem nadšencov kaligrafickej jogy sa stretáva na Bratislavskom letisku 

v sobotu 16. septembra 2017 so zakladateľkou LIGHTHOUS CLUBU Martinkou 

Zaťkovou s jej manželom a CK BELLAVITA zastúpenou delegátkou Martinkou.  Dve 

štíhle mladé dámy nám rozdávajú obálky s letenkami. Postupne sa spoznávame 

a dostávame inštrukcie. Po nazretí do obálky nás prekvapil malý náramok 

v taštičke, ako darček a poďakovanie za to, že ste sa rozhodli ísť spoznať krásu 

Sardínie a svojho tela. Veľmi milé a symbolické. Každá hneď siaha do vrecúška 

a pripína si na zápästie svoj náramok. Ja dostávam tyrkysový – čo znamená priniesť 

Nebo na Zem alebo kameň života, energie a očisty. Takto naladené sadáme do 

lietadla v očakávaní siedmich dní oddychu, pohybu, cvičenia, spoznávania svojho tela, energie, čerstvého vzduchu, mora, 

slnka a bieleho piesku na ostrove Sardínia. Túžime načerpať novú silu a energiu. Let z Bratislavy do Alghera prebiehal 

v pohodovej atmosfére až na malé turbulencie.  Po odbavení batožiny na letisku sa všetci stretávame v hale. Niekto rýchlo 

na kávičku, niekto na toaletu, niekto z hladu na pizzu a iný len tak stoja a čakajú. Očarí vás prítomnosť veľkých obrazoviek, 

kde sa prezentuje Sardínia. Zrazu na vás svietia výšivky a znaky slovanských krojov, procesia panenky Márie, nuraghy a 
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množstvo nám krásnych a blízkych ľudových tradícií a folklóru. Máte pocit, že saracéni ako si domáci hovoria sú súčasťou 

nášho slovanského života alebo my ich? No necháme sa prekvapiť a popátrame po spoločných koreňoch.  

DOPRAVA 

Na letisku k nám prichádza pomenší zavalitejší pán, podľa uniformy asi 

náš šofér. S vážnosťou a dôstojnosťou sa dáva do reči s našou 

delegátkou a niečo prísne vysvetľuje. Spoza obočia pozerá na dievčatá, 

ktoré si vychutnávajú domácu pizzu. To ešte netušíme čo nás čaká. 

Cesta z letiska trvala vyše dvoch hodín do cieľovej stanice nášho pobytu 

Villaggio residenziale di Puntaldia. Po nastúpení do nášho autobusu 

sme sa usadili niekto sám a iné dievčatá spolu aby sa mohli rozprávať. 

Vyťahujeme desiaty a všelijaké dobrotky z domu. Vtom nám do 

mikrofónu s prísnosťou oznamujú, že v autobuse je zakázané jesť!!! 

Čože??? Tak to som ešte nezažila. Prísne oko vodiča striehlo po celý čas 

cesty. No my sme aj tak potajomky niečo pojedli a napili sa. Cesta mala 

trvať dve hodiny netušiac, že po novej diaľnici,  kde nie sú žiadne autá 

alebo len minimum bude trvať o hodinu dlhšie. Šofér stále niečo hovoril a jeho maximálna rýchlosť bola 50 km za hodinu. 

Vliekli sme sa tak pomaly, že aj slimák by nás predbehol. Naše meškanie sa odzrkadlilo na našom príchode a dievčatá sa 

ubytovali za súmraku a tmy vo večerných hodinách. No ale to som trochu predbehla.  

Pomalá jazda by uspala aj dojča, a tak po hodine pomalého kývania polovica autobusu spala a tá čo sa jej nedalo sledovala 

okolie. Prechádzame vnútrozemím. Krajina je suchá spálená od slnka a len veľmi málo vidieť zelenú trávu alebo porast. 

Domy sú na riedko a nevidieť dediny tak ucelené ako u nás. Vyschnutú krajinu lemujú sady olivovníkov a korkových 
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stromov nádherných tvarov. Ich sýta olivová farba s bordovými kmeňmi vytvára na rozpálenom slnku zvláštny kontrast. 

Domáci sa o ne s láskou starajú a pestujú ich. V každom sade vidieť statné olivovníky rôznych tvarov, ktoré pripomínajú 

výjavy z Pána prsteňov. Stačí len zapojiť fantáziu a stromy ožijú. Vidíte v nich škriatkov, víly, zvieratá, dokonca aj tváre ľudí. 

Pod nimi sa chúlia stáda bielych ovečiek ako malé mráčiky čakajúce na dážď. Takúto paletu dokáže vytvoriť len príroda. 

Zvieratá hľadajú tieň a vodu tam, kde je chládok a ten im poskytnú statné olivovníky, ktorým môžete povedať storočné. 

Domy sú biele z nízkou jednoposchodovou stavbou obložené skalami a typickou strechou s vypálenej tmavočervenej tehly. 

Je priam úžasné ako si vedia poradiť so skalami, ktoré tvoria hornatú krajinu. Sú súčasťou architektúry domu, plotu, stavby, 

múru. Využívajú ich tvary na to aby upútali svojou jedinečnosťou. A tak ako povedal môj veľmi dobrý priateľ: „vieš, aj 

kameň má dušu a  chce byť niečím“ sa tu na Sardínii stalo skutočnosťou. 

 

ZABUDNUTÝ RAJ STREDOMORIA SARDÍNIA 

Na miesta pobytu sa vždy vydávam bez toho, aby som niečo študovala o ich histórii.  Snažím sa krajinu vnímať svojimi 

očami a ak mi sprievodca niečo ponúkne, tak to rada konfrontujem so svojim prežívaním. Dve aj pol hodiny pomalej cesty 

vám dá možnosť rozmýšľať, kde idete, na aké miesto, do akej krajiny, čo má s vami spoločné, akých ľudí stretnete a hlavne 

to, že vy ste tu len turista a treba sa prispôsobiť domácim zvykom  a tradíciám. Spoza skla vnímam krajinu. Naša delegátka 

nám do mikrofónu povedala niekoľko faktov o Sardínie. Teraz, keď píšem tieto riadky veľmi rada konfrontujem informácie 

s tým čo som zažila a videla. No a tu je niekoľko faktov zo zabudnutého raja Stredomoria Sardínie v mojom podaní.  

Ostrov Sardínia patrí k druhému najväčšiemu talianskemu ostrovu.  Zároveň patrí k najstaršie osídleným častiam Európy. 

Tu treba pripomenúť, že popri úradnej taliančine, hovorí až 80 percent obyvateľov sardínskym dialektom. Obsahuje 

množstvo archaizmov zo starých jazykov a samotní Taliani tomuto nárečiu skoro vôbec nerozumejú. Mne to pripomína 
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staroslovienčinu a jej reč, o čom som sa mohla presvedčiť neskôr na zachovaných 

zvykoch ľudovej slovesnosti. Za zmienku stojí aj fakt, že v okolí mesta Alghero na 

západnom pobreží sa uchovala ako pozostatok po Španieloch katalánčina 

a v oblasti Gennargento sa miestni dohovoria dokonca len medzi sebou. Niet sa 

preto čo čudovať, že Alghero má pritom aj druhý, familiárny názov Barcelonetta – 

Malá Barcelona. 

Už viac ako pol storočia je Sardínia autonómnou oblasťou Talianska. Aj napriek 

hospodárskej pomoci z Ríma, patrí prevažne hornatý ostrov k ekonomicky zaostalejším regiónom, s nerozvinutým 

priemyslom a veľkou mierou nezamestnanosti. Túto nelichotivú situáciu sa snažia domáci zmeniť vývozom kvalitného vína, 

výrobou syrov, rybolovom, chovom dobytka a pastierstvom, pričom na ostrove je vraj až päť miliónov oviec a kôz. 

K hlavným odvetviam patrí aj výroba korkov z kôry korkového dubu. Je ním zalesnená veľká časť ostrova, pričom stromy sú 

vysoké niekedy až 18 metrov. Korok sa orezáva až po 30 – 50 rokoch a popri ceste sme neraz videli upravené háje, kde mali 

stromy orezanú kôru asi do výšky jedného metra. 

Hornaté vnútrozemie je ale dodnes nevyčerpateľným zdrojom stáročných zvykov, divokých prírodných krás a historických 

pamiatok. Cestou z autobusu môžete zazrieť divoko sa pasúce stáda koní. Dedinky sú strmo vsadené do vápencových 

kopcov, ktoré majú ohromnú polohu, akoby tam boli lastovičie hniezda. Vďaka izolovanosti, približne 120 kilometrov od 

pevniny, sa tu zachoval život v patriarcháte a duchu veľkorodiny, pričom slovo chlapa znamená viac, ako oficiálna zmluva.  

Vďaka častým vpádom Kartágincov, Rimanov, Arabov či Feničanov sa tu z minulosti nezachovali veľké sídla pri pobreží, ako 

tomu býva bežne zvykom, ale vo vnútrozemí. Snáď aj preto neboli Sardínčania nikdy národom námorníkov a objaviteľov. 

Túto pohnutú minulosť ostrova charakterizuje aj samotná vlajka Sardínie. Je na nej biele pole rozdelené červeným krížom 

na štyri časti, symbolizujúce štyri provincie - Nuoro, Oristano, Sassari a Cagliari. V každej je vyobrazená hlava saracénskeho 
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piráta, ktorí sa pokúšali v dávnej minulosti dostať ostrov pod kontrolu. Cez oči však majú previazanú bielu šatku, čo značí, 

že ostrov nikdy natrvalo nedobyli a mnohokrát boli odrazení hneď po vylodení.  Tento fakt spomenula aj naša delegátka.  

Tu sa náš vodič autobusu pri slovách vlajky prebral a s spoza chrbta vyťahuje vlajku so znakmi. Máva ňou a ukazuje hrdosť 

a nadšenie. Práve kvôli izolovanosti môžeme nazvať Sardíniu zabudnutým rajom v Stredozemnom mori. Pobrežie nie je 

zvlášť členité, najmä na východe ho ale tvoria fascinujúce útesy vysoké neraz tristo metrov, pod ktorými vytesal príboj 

množstvo jaskýň. Pláže na Sardínii patria k najkrajším v Európe hovoria im aj Karibik stredozemia. O tejto pravde sme sa 

presvedčili na vlastné oči na výlete loďou.  

Pobrežia a zátoky omývane priezračnou vodou sú často úplne nedotknuté, obklopené strmými horami neraz prístupne 

jedine od mora. Biele dedinky a mestečká, učupené na tých najneuveriteľnejších miestach strmých svahov, pripomínajú 

bez zveličenia dračie hniezda.  

Fakt, že turisti začali krásy Sardínie objavovať až v 60-tých rokoch minulého storočia sa ukázal v súčasnosti ako veľká 

výhoda. Krajina bez továrni, pokojný hospodársky život, pasúce sa stáda dobytka, vinice a naoko zaostalé dedinky lákajú 

čoraz viac návštevníkov z moderného, stresom ovplyvneného sveta. Tento fakt si uvedomujú aj domáci, čo sa prejavilo vo 

viacerých prísnych opatreniach.  

Sardínsky parlament dokonca v roku 1989 prijal zákon o obmedzení turistického ruchu. Hotely sa stavajú v drvivej väčšine 

len do výšky dvoch poschodí, v plynulom súžití s okolitou krajinou. Turistická politika sa odzrkadľuje aj na cenách a dnes 

môžeme so smútkom skonštatovať, že za pôžitok v lone Sardínie si treba slušne zaplatiť. Izolovaný ostrovný raj je 

najdrahšou časťou Talianska, s cenami vyššími približne o tretinu ako na kontinente. Úzkostlivo sa dbá aj na nedotknutosť 

prírody. To sme pocítili na pri triedení odpadkov priamo na ubytovaní. Pokuta za nedodržanie triedenia  bola až 50 EUR. 

Domáci úzkostlivo na to dbajú a ich oči vás stále sledujú. K histórii sa ešte raz vrátim ale z iného pohľadu. 
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Cesta ubiehala pomaly, ale v diaľke som konečne zazrela časť mora. Už sa blížime. Z mikrofónu nám oznamuje Martinka, že 

za 30 minút budeme stáť v obchodnom centre a nakúpime si základné potraviny na celý týždeň. Táto správa prebudila 

spachtošov a s očami na stopkách začali vnímať krajinu. Zopár tunelov a potom konečne úzke cesty, domy, letoviská 

a parkovisko s obchodom. 

 

NÁKUP ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN 

Konečne prišla moja očakávaná chvíľa. Už doma sme sa dohodli s dievčatami, že ja budem variť a oni dokúpia vždy to, čo 

budem potrebovať v miestnom obchode. Občas si môžeme dať aj niečo pod zub v reštaurácií. Môj problém však spočíva 

v tom, že nemôžem mliečne výrobky a mám celiakiu – alergiu na lepok. No a ak si zoberiete fakt, že v talianskej kuchyni 

prevláda pizza, špagety a iné druhy cestovín a skvelých syrov tak som odpísaná hneď na začiatku. No moje kuchárske 

umenie a dlhoročná prax z výživy podľa piatich elementov bola zároveň aj malou výzvou ukázať ako vie človek narábať 

s potravinami výživne, zdravo, jednoducho, hravo, chutne a za málo peňazí. Nakoniec sa táto taktika ukázala ako skvelý 

postup. No a z tejto radosti a nadšenia vznikol nápad napísať EBook Ako chutí Sardínia. Každý deň sme sa snažili nafotili 

naše jedlá. Byť ubytovaný v golfovom rezorte sa ukázalo tiež ako super nápad. No to ale zase predbieham. Tak poďme 

pekne poporiadku k našej prvej zastávke a prvému nádychu ducha Sardínie, ktorý sa prevtelil do základných potravín.  

Vychádzame z autobusu a cez cestu stojí malý učupený obchodík. Na prvý pohľad sa zdá, že tam nič nedostaneme. Opak je 

pravdou. Vchádzate do klimatizovaného obchodu a pred vami sa rozprestiera dlhá hala plná regálov a dobrôt domácich 

výrobcov. Všetci sa vrhajú na zeleninu a ovocie. Siaham po cukete, baklažáne, mrkve, cibuli a v tom na mňa malý talian kričí 

seňora no, no, no, ..... ukazuje na rukavicu z vrecka a prikazuje naberať ovocie a zeleninu ňou. Oóóó, tak to je novinka pre 

suchozemských turistov. V záujme zachovania poriadku a nariadení nakladáme do nákupného koša zeleninu a ovocie. 

V malom pulte sa na mňa smeje hrstková polievka. Beriem jeden balíček. Dievčatá sa vrhli na víno a Prosecco. Ja putujem 
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za buffalo mozzarelou, lebo neokoštovať originál by bol hriech. Samozrejme nechýba talianska šunka, ryža, olivový olej, 

maslo, korenie a nejaké dobrôtky.  

Dievčatá ma brzdia ako náhle sa náš kôš zaplnil až po vrch. „Predsa nebudeme len variť“  znie výčitka. No nakoniec celý 

nákup bol len za 109,00 euro. Čo na tri osoby je pomerne málo na celých sedem dní. Najväčšia zábava nastala ale pri 

nakladaní tovaru do autobusu. To náš šofér musel prehĺtať ťažké sliny, keď videl ako sa mu do autobusu sťahuje hora jedla 

v podaní fliaš, chleba, zeleniny, mäsa, cestovín, cukroviniek, konzerv a mliečnych výrobkov. Dievčatá nemali tašky, a tak po 

našom nákupe zmizli z predajne všetky škatule. Nákupy boli na sedadlách, pod sedadlami aj v uličke. Šoférov pohľad by 

vraždil a neveštil nič dobré. Konečne sme sa nalodili s tovarom a odchádzame do cieľa našej cesty Villaggio residenziale di 

Puntaldia.  

 

VILLAGGIO RESIDENZIALE DI PUNTALDIA 

Vchádzame z vyschnutej krajiny do sýto zeleného rezortu. Tu sa 

čas zastavil a my sme sa ocitli v inom akoby paralelnom svete. 

Upravené cesty, nádherné dvoj poschodové vily, krásne kvety, 

záhrady, kamene, architektúra, no proste pastva pre vaše oči po 

troch hodinách fádnej vyprahnutej krajiny. Sme v golfovom 

rezorte ani neviem ako sme si to zaslúžili ale je to skutočnosť. 

Medzi zahraničnou nóbl šľachtou s jachtami a vilami. My s našimi 

malými dušičkami utrápenými po celodennom cestovaní.  

Martinka nám diktuje jednotlivé vilky a spolubývajúce. K nám 

pridelili Zuzku a Ellu. Vystupujeme ako druhé a ubytovanie máme 
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ako jediné v podzemí. Obloha sa zatiahla a začalo pršať. Takéto privítanie na úvod. Všetci majú výhľad len my sme v 

„diere“. Neskoršie sa diera ukázala ako super vec, ktorá nás chránila pred vetrom. Ostatné dievčatá rozmiestňujú po celom 

areáli a nakoniec vôbec nie sme spolu. Posledné sa ubytovali až neskoro v noci. Tak zostáva len náš malý kolektív. 

Vybaľujeme kufre a ja sa vrhám do kuchyne urobiť niečo pod zub. Zisťujem, že je tam len jeden nôž aj to zúbkovaný na 

chlieb. Ináč výbava kuchynky celkom obstojná.  

Stolujeme vonku. Prvé naše jedlo sú cestoviny s grilovanou cuketou, 

bazalkovým pestom a parmezánom. Červené vínko na uvítanie. Zuzka s Ellou si 

kuchtia niečo instantné. Pohľad na ich jedlo je hrozný. Vyzerá to, akoby to už 

niekto jedol. Nemôžem sa na nich pozerať ako do seba tlačia „sáčkové rizoto“. 

Navrhujem im, že budem variť so surovín, ktoré nakúpili a  sú v chladničke, a ak 

súhlasia nech sa pridajú k nám. Bude to s láskou a zdravé. Nech sa v kuchynke 

netlačíme a hlavne nech nejedia túto hrôzu.  

Veď byť na pobyte znamená mať aj stravu vhodnú na prúdenie krvi a energie. 

Cieľom pobytu je nielen pomôcť telu ale aj mysle a duši. Preto by strava mala byť 

bez mäsa,  alkoholu a iných dopingov. No a strava zo „sáčku“ ňou určite nie je. Večer sa stretávame spoločne na vile č. 10 

a každá z nás sediac v kruhu hovorí niečo o sebe a za akým účelom sem prišla. Pokyny na zajtrajší deň, naše požiadavky na 

do vybavenie kuchyniek a izieb. Bolo ozaj chladno a spať len pod obliečkou bez deky bol skutočne zážitok. Vonku sa po 

daždi schladilo, červené zore vystriedali prvé hviezdy na oblohe a my sme sa večerom vracali do svojho prechodného 

domova pod svetlom pouličného osvetlenia. Ráno múdrejšie večera. Každá sa ponorila do svojej postele a na viečka padla 

noc. Prvý deň cesty za nami a ďalšie pred nami. Verím, že nás Sardínia privíta ako veľká matka s otvorenou náručou. 
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2. KALIGRAFICKÁ JÓGA 
Skoro ráno vstávam celá zmrznutá a dolámaná od postele. Sprcha rieši moju 

zatuhnutosť. Pripravujem ranný čaj na cvičenie. Večer som uvarila ryžovú 

kašu – conggie a ráno do nej vkladám napučané sušené ovocie ( kustovnicu 

čínsku, hrozienka) a chia semienka nech je všetko čerstvé. Dobré raňajky sú 

základom dňa, jeho vitality, sily a energie. Doma raňajkujem pravidelne, 

ale tu som s dievčatami musela zvyk porušiť. Raňajky budú až po cvičení.  

 

Mám už svoju skúsenosť s TAO jogou, kde som sa musela hadiť a prevaľovať 

svoje vnútorné orgány. Poviem vám s plným žalúdkom, aj keď kaše to bol 

zážitok  .  

 

Naše raňajky spočívajú v príprave života budiča Kurkumového drinku. Stal 

sa z toho rituál ako príprava na cvičenie: 

 

Ingrediencie: 1 KL medu, ½ KL kurkumy, na štipku noža mletého čierneho korenia v BIO kvalite, ½ citróna vyžmýkať, 1,5 dcl 

teplej vody.  

Postup: med, kurkumu, čierne korenie, zmiešame a vyšľaháme aby sa suroviny spojili. Citrón a vodu spojíme a pridáme 

tam 1 KL zmesi kurkumy. Zamiešame a vypijeme teplé. Necháme pôsobiť počas cvičenia.  
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Takto pripravené berieme karimatky a vyrážame spolu k moru. Je niekoľko minút po siedmej hodine ráno a nás víta pláž 

vychádzajúceho slnka. Karmínovočervené zore sa mení pred očami a hrá farbami oranžovej. V pozadí sa predierajú prvé 

lúče slnka. More však nechce len tak pustiť túto ohnivú guľu spoza svojho chrbta a tak sa vzduch vlní oranžovožltou farbou 

na podklade belaso-modrého neba a tmavomodrého mora. Všetko to trvá len pár minút a ohnivá žeravo-červená guľa sa 

mení na žltooranžovú a prvé lúče slnka padajú na morskú hladinu. Chce sa vám len tak stáť nič nerobiť a vnímať túto 

nádheru. Počasie je chladné a fúka vietor. Na tričko s krátkym rukávom to nie je, a tak flisová bunda je vynikajúcim 

spoločníkom. Každá si vyberá svoje miesto a odstraňuje nanesené riasy na bielom piesku. Stojíme ako stĺpy plné 

očakávania a zážitkov.  

Martinka žiari a slnečné lúče ju zabaľujú do svojho rúcha. Zlatá,  ligotavá, plná nadšenia a ladnosti nás zasvecuje do prvých 

pohybov kaligrafickej jógy. Jej pomalé ladné pohyby sa vlnia ako ranný príliv. Občas jej vietor rozcuchá vlasy a pohrá sa  

s úsmevom. Zatvorené oči a plne sústredený dych dávajú s celým telom súzvuk harmónie, krásy, ladnosti, energie 

a nadšenia. Ona necvičí jogu, ona ju žije. V žilách prúdi krv rýchlosťou svetla a aura okolo nej je čoraz jasnejšia. 

Načerpávate energiu z jej harmonických pohybov a túžite sa niesť na jej vlnách. Pevná, ale pritom jemná ako pavučina 

odoláva nárazom vetra. Stojí pevne zakorenená v zemi spojená s matkou prírodou. Jej úsmev na perách žiari ako čerstvo 

natrhané jahody do ktorých by ste sa chceli práve zahryznúť. Tak toto je kaligrafická joga. Tu slová nestačia tu sa všetko 

stráca v nekonečne.  

Spojenie dávnej holistickej histórie majstrov štyroch východných umení. Tai Qi  vnieslo do cvičenie prúdenie, indická joga 

dala cvičeniu dýchanie, Qi kong doplnilo do cvičenia energiu a čínska kaligrafia spojila tieto učenia do kaligrafického tanca.  
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Nastupujeme na radu my. Niektoré dievčatá už cvičia dlhšie, a tak majú viacej skúsenosti a ich pohyby sú ladné a zvodné 

zároveň. My nové sa budeme musieť „hadiť“ podľa pokynov. No tiež nie sme úplne začiatočníčky a niektoré pohyby z Qi 

kungu a Taj Chi sú známe. Bolo ich len treba spojiť a doplniť dych. Však každá vec, ktorú robíte si vyžaduje tréning, čas 

a zase tréning. Naše prvé ranné cvičenie skončilo pred jedenástou a mne sa už od hladu „mžilo pred očami“, môj žalúdok 

vyhrával bojový pochod a hlava sa točila od množstva kvalitného morského vzduchu. Modlila som sa, aby sme už skončili, 

lebo asi odpadnem. Prišlo vytúžené poďakovanie a rýchle kroky nasledovali do domčeka na raňajky. 

Po skvelých raňajkách sme sa rozbehli do kaviarne na malú kávu. Prekvapenie bolo v podobe skvelej kávičky s čerstvo 

napečenými croissantami, dokonca kapučíno so sójovou smotanou. Tak a týmto si Sardínia získala srdce našej Natálii, 

ktorá zvládla hneď dve kávičky. No proste skvelé. Ranná kávička sa podávala v kaviarni nad prístavom La Maria. Slnečné 

lúče veľmi málo svietili a vietor stále fúkal. Atmosféru raňajok dokresľoval výhľad na more, biele lode a plachetnice 

ukotvené v prístave. Stáli tam čakajúc na ďalšiu plavbu a kývali sa z jednej strany na druhú. Vyčistené, skrášlené, osamelé 

ako krásavice, ktoré chcete požiadať o tanec. Takáto krása v bielom na sýto modrom podklade morskej hladiny, ktorá 

zrkadlila ich majestátnosť. 

HĽADANIE PRIEPLAVU 

Po rannej vlastne obednej kávičke sme sa vybrali spoznávať okolie priľahlých pláži. Naspäť do 

domčeka  všetko zbaliť a vyrazili sme. Prvá bola pláž, ktorá susedila s La Cintou Beach najkrajšou 

plážou na našom pobreží. Vydali sme sa ako prieskumníci dole ulicou a cestou sledovali nádhernú 

prírodu a domčeky. Po príchode na pláž sme sa rozpačito pozerali na seba. Naša pláž bola vzdialená 

ďaleko od nás. Odhodlané prekonať vzdialenosť len aby sme mali fotky z tej najkrajšej pláže sme sa 

vybrali naprieč. Po určitom čase prišlo malé vytriezvenie. Pláž bola oddelená veľkým umelým 

kanálom, kde voda prúdila a odnášal všetko, čo jej prišlo  do cesty. No ja, ani ostatné dievčatá sa 
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necítili byť plavcami Kanálu La Manche, a tak sme sa to snažili prebrodiť trochu vyššie. Sklamanie prišlo v polke brodenia, 

keď som zapadlo po zadok do hustého bahna, nánosu rias a niečoho nedefinovateľného. Z vody sa vynorili nejaké potvory 

a začali na mňa útočiť. Asi som im zbúrala dom. Ledva som sa odtadiaľ vytiahla. No a bolo po odhodlaní zdolať kanál . 

Musí byť aj iná cesta. Bola autobusom .  

Zostali sme teda na tej našej a posadili sa do piesku. Voda bola po dažďoch 

studená, a tak som vliezla iba po kolená a naspäť. Slniečko občas vyliezlo spod 

mrakov a usmialo sa na naše bledé telá. Zostali sme a každá sa ponorila do 

svojho. Zuzka kreslila, Natália išla objavovať podmorský svet a ja som sledovala 

oblaky – musím povedať, že je to skvelá meditácia. V bruchách začali zase 

vyhrávať hudci a tak som sa vybrala niečo uvariť na neskorý obed aby dievčatá 

mali čo pod zub. Dnes bude  hŕstková polievka a talianske rizoto na bielom víne 

s parmezánom. Ako príloha pre hladošov šampiňóny na čínsky spôsob 

s grilovanou cuketou. 

 

Deň ubehol ako voda v mori a večer sa schúlil k záveru. Nám sa nechcelo spať a tak som urobila čaj 

z ruže stolistej na zahriatie a pohladenie žalúdka a srdca. Veď lásky je vždy málo. Nocou sa niesol náš 

smiech a vrava. Oči oťaželi,  a tak sme sa každá vybrali do svojich komnát. Druhý deň objavovania 

nášho rezortu je za nami. Čaká nás ďalší nový deň plný zážitkov.   
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3. VEČERNÁ OSLAVA 
Tretí deň prebiehal ranným rituálom s čajom na cvičenie a kurkumovým drinkom na prebudenie. Cvičenie sme si posunuli 

o hodinu neskôr aby sa spachtoši mohli vyspať. Ja využívam tento čas medzi 6,00 – a 7,45 na prípravu raňajok a obeda. 

Ranná ryžový kaša a namočené ovsené vločky s ovocím, chia semienkami, kokosová posýpka. Dnes malá zmena. 

Pripravujem hŕstkovú polievku, dávam variť a škrabem zeleninu tj. mrkvu, zemiaky, zeler a cuketu na kúsky. Viacej zeleniny 

nebolo. Od včera večera nám vŕta hlavou čo donesieme na oslavu narodením Martinke Zaťkovej, ktorá nás všetkých 

pozvala. Zuzka navrhuje niečo zdravé. Dievčatá sa pripájajú s dôrazným odhodlaním a vierou, že sa toho ujmem. Tak sa 

dívam na naše skromné zásoby a pravdu povediac musím ozaj čarovať. Doma by to bolo ľahké, zájdem do obchodu 

nakúpim a upečiem. No som na dovolenke a tak zostáva v ponuke RAW mini torta.  

Po cvičení a kávičke sme sa vybrali spoznávať druhú pláž smerom na západ. Chôdza cca 15 – 20 minút. Cestou nás zlákalo 

šťavnato sa smejúce ovocie kaktusov opuncia. Netušiac, že si pichliače budeme vyberať z ruky a Natália z bundy ešte dva 

dni. Pinzeta sa stala neoceniteľnou pomocníčkou . Je stále pod mrakom 

a slnko sa len ťažko derie spomedzi oblakov. Prichádzame na pláž San Teodoro. 

Víta nás pochmúrne nebo a prázdna pláž. Len dvaja či traja odvážlivci sa plavia 

v mori. Piesok je tiež biely aj keď na rozpálenom slnku môže byť ešte belší. Zopár 

záberov posedenie na kameňoch započúvanie sa do šumu mora. Hodiny sa 

posúvali a ja som potrebovala ešte pripraviť RAW tortu.  Po návrate do domčeka 

som obsadila kuchyňu. Obed bol o 16,00 hodine tak, ako sme sa dohodli. 

Pozostával z hŕstkovej polievky s volským okom opečeným na šunke Prosciutto 

crudo a pravým talianskym zemiakovým chlebom.  
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Stále varím zo zásob nič sme nedokupovali. Hustá polievka plná výživy úplne 

stačila pred večernou oslavou. Ella a Zuzka umyli riad a vyprázdnili 

kuchynku. Ja som sa pustila do práce a vznikla táto nádhera. Spoločne sme 

ju dozdobili čerstvým ovocím, čo dala chladnička a ja som na dôvažok pridala 

lupienky ruže stolistej a kokosovú drť. Nech je láska aj v žalúdku.  

Takto pripravené sme sa vydali na narodeninovú oslavu do vilky č. 10. Fúkal 

taký vietor, že moje lupienky sa rozutekali po ceste. Misku som musela 

zakryť šatkou aby z ozdoby niečo zostalo. Prichádzame medzi prvými a spolu 

so spevom odovzdávame tortu oslávenkyne. Schádzajú sa aj ostatné 

dievčatá. Každá voňavá, opálené tváre, módne šaty s darčekmi. Z tejto 

strany rezortu je nádherný výhľad na more a prístav. Stoly boli naplnené jedlom; v ponuke boli syry rôznych druhov, olivy, 

šunky, oriešky, ovocie, zelenina, víno a nejaké sladkosti. Netuším, kde to všetko zohnali ale tomu sa hovorí dobrý 

manažment. Na záver pohostenia prišla pizza viacerých druhov priamo pečená na ostrove. Takáto hostina páni. Spoločný 

smiech, hudba a zábava sa niesli nocou.  

ZLODEJKA ZÁHRAD 

Mňa od začiatku stále priťahovala vedľajšia záhrada. Neviem prečo a tak som sa rozhodla preskúmať situáciu. Doslova som 

sa vkradla do vedľajšieho pozemku. Našťastie tam nikto nebol. Stál tam uzavretý a čakal na svojich budúcich nájomníkov. 

Bránička nebola zatvorená. Stúpam po strmej skalnatej ceste za dom po vydláždených schodoch s kameňa. Tu sa znova 

odzrkadľuje majstrovská práca kamenárov a architekta. Skaly naukladané tak, aby vytvárali zakutie, ktoré vás láka vojsť 

a objavovať krásu záhrady. Vychádzam až na vrch a ponúka sa mi nádherný obraz zapadajúceho slnka nad rezortom 

Puntaldia. Na podlahe kameňa je vytesaný znak. Je to kvet lotosu. Pred ním stojí oltár z kameňov a na nich posed. 
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Uvelebila som sa na ponúknuté miesto a začala meditovať. V tom tichu aj keď v diaľke som stále vnímala vravu dievčat mi 

záhrada odkryla svoje tajomstvá. Kríky jemne šumeli, lístky olivovníka sa naklonili tak blízko, že som ich cítila na lícach. 

Slnko zapadalo, vietor sa zdvihol aby v posledných lúčoch slnka pohladil krajinu a prepustil miesto novému vládcovi noci. 

Mesiacu. Toto sú chvíle, keď vás príroda sama zavolá a svojou energiou vtiahne a ponúkne spoločný zážitok. Dar od ostrova 

a dar od matky prírody. Slzy mi tečú po tvári a úsmev na perách šepká tiché ďakujem. Po tomto zážitku sa chcem podeliť 

o radosť so Zuzkou a Natáliou. Znova sa vkrádame pod rúškom tmy do záhrady a vediem ich na skaly. Miesto očarilo aj ich. 

Zopár fotografií a návrat k dievčatám. Ja sa už neviem zabávať a tak pomaly odchádzam a nechávam spoločnosť vo 

vrúcnom objatí noci.  

 

4. LA CINTA BEAC 
 

Ráno znova vstávam ako prvá pripravujem raňajky a jedlo. Dnes bude kaša 

ovsená s chia semiankami, ovocím a ryžovým mliekom. Po rannom skvelom 

cvičení sa 16 dievčat, my medzi nimi dohodli, že nás odvezú na najkrajšiu pláž La 

Cinta Beach. Nastupujeme do autobusu a šofér nás po trištvrte hodine cesty 

vykladá na mieste určenia. Konečne je slnečný deň. Mraky ustúpili zato vietor 

dosahuje neuveriteľnú rýchlosť skoro ako víchrica. Pre istotu som si zobrala 

šatku. Naše nohy sa zabárajú do bieleho jemného piesku. Prechádzame plážou 

na ktorej je málo turistov možno aj kvôli chladu a vetru. Domáci sedia na 

stoličkách vo vetrovkách a kraťasoch. Vybrali sme si miesto a spolu rozkladáme 

karimatky a deky. Po včerajšom nočnom daždi je piesok mokrý a tak sa karimatky 
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hodia. Dievčatá idú do plaviek a opaľujú sa. Mne je zima a moja fliska je pre mňa akurát. Plážový predajcovia zočili nové 

tváre a možnosť zarobiť peniaze. Začali sa hrnúť ponuky jedna za druhou. Zaujala nás ponuka bavlnených plážových diek 

s farebnými motívmi. Nosič si zložil tovar z hlavy a začal ponúkať a my zjednávať cenu. Po niekoľkých minútach každá 

vlastní deku svojich snov a cena sa zrazila na 10,00 euro za kus. Dobrý obchod a spokojnosť. Každá sa opaľuje alebo ide 

skúmať pláž. Ja ostávam na novej deke strážiť veci a dievčatá idú po pláži fotiť. Poviem vám ešte som sa neopaľovala vo 

flisovej bunde a kraťasoch s ponožkami. Vietor tak fúkal, že po desiatich minútach ležania na zemi som mala na sebe 5 cm 

vrstvu piesku. Ten sme mali všetci všade a vo všetkých otvoroch. Chceli sme ísť domov ale bola siesta. Smola. Autobus po 

nás príde za tri hodiny. Hľadáme úkryt, kde sa len dá a tak bufet sa stal prechodným stanoviskom pre viacerých. Zopár nás 

zostalo ležať za dunami a vytvorili sme si zátišie z diek. Takto sme prečkali vietor a pieskovú malú búrku. La Cinta nám 

ukázala svoju odvrátenú tvár. More bolo nádherne tyrkysovo modré. Piesok biely a pozvoľný vstup do mora úžasný. No vo 

vode nebol nikto. Na stožiari visela červená zástavka so žltou. Naberám vzorku úžasného piesku do fľaše. Po príchode 

domov vytriasame piesok a robíme si malú zbierku na záhrade.  

Pozeráme fotky a posielame jedna druhej. Obedujeme ako vždy o štvrtej poobede. Zuzka s Ellou boli na inej pláži a tak nám 

pripravujem pravú taliansku buffalo mozzarelu s olivovým olejom, paradajkami 

a bazalkovým pestom. Doplnená šunkou  pre labužníkov Prosciutto crudo.  

Taliansky zemiakový chlebík k tomu.  Keď pravidelne cvičíte a poriadne dýchate 

stačia vám skutočne denne len tri jedlá a množstvo vody. Takýmto spôsobom 

dokážete žiť z energie - prány. My sme si dávali do vody BIO minerály Nátrium 

Muriatikum, ktorý zabezpečuje hydratáciu buniek, pomáha hydratovať kĺby 

a platničky. No a pri zvýšenom pohybe to bol veľmi dobrý doplnok. Večer ideme 

k moru a každá medituje po svojom. Ubehol ďalší deň ako voda a my sa znova 

poberáme k spánku. Čaká nás nový deň a nová výzva.  
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MADŽENTOVÁ HOSTINA 

Dnes som pozvala na obed aj našu cvičiteľku Martinku s manželom Norbetrom. 

Polievka minestróne. Talianske cestoviny spaghettiny, fettuccine, ravioli a veľké 

domáce gnocchi. K tomu tri druhy syra, bazalkové pesto v olivovom oleji. Na 

poliatie cestovín bola syrová omáčka, paradajková omáčka a baklažánová 

omáčka. Taká malá ochutnávka talianskej kuchyne v mojom podaní. Brušká sme 

si naplnili až po okraj a nezostalo veľa miesta pre ducha Shen. Riady zostali 

poumývať dievčatám a ja som ešte pripravila čaj po obede na pretrávenie. Všetci 

zostávajú sedieť na terase a vychutnávajú si slnečné lúče bez vetra. Tu sa 

prejavuje výhoda bývania v jame.  

Večer prídu na malú meditáciu k nám ostatné dievčatá a tak pripravujeme spolu 

priestory, aby sme sa všetky pomestili do kruhu. Vysťahovali sme nábytok a do 

stredu prišiel biely obrus s malý oltárom, plný kvetín, plodov, šišiek, kamienkov, 

mušličiek a darov prírody. Dnes je streda 20.9. 2017 a je nov mesiaca. Je to deň, keď treba poďakovať za dary matke 

prírode a napísať si želania a priania na lístok, ktorý chceme na zajtrajšom výlete po ostrovoch La Madalena spáliť na 

posvätnom mieste. Večer prichádzajú dievčatá a každá sa vyzúva pred dverami je to starý Slovanský zvyk aby si ľudia 

nedoniesli zlú energiu do domu. Každá sa očisťuje zapáleným lístkom šalvie lekárskej aby odišli aj duchovia. Takto 

usedáme v spoločný kruh. Kruh je symbolom ženskosti ALLAT. Všetky vítam v našom prechodnom domove a každá 

dostáva tri kvapky Kvintesencie Lady Náda na ľavé zápästie ako symbol lásky a ženskosti, bezpodmienečnej lásky 

a prijatia, sebalásky, posvätného zvuku „óm“. Esencia podporuje tretie oko, prácu so zvukom, schopnosť počúvať a byť 

počutý. Po malej rozprave o Márii Magdaléne končíme spoločným spievaním posvätného zvuku „óm“. Na záver večera ešte 

malá dúšok čaju z ruží. Zajtra nás čaká deň na lodi a pobyt na posvätnom mieste nuraghu.  
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5. LA MADDALENA 
Je štvrtok ráno a ja pripravujem náš ranný rituál čaju a kurkumy. Dnes cvičiť nejdem 

lebo som seknutá medzi rebrami a tak budem rada ak si to vyhrejem a zaplávam si 

v mori. Všetko však ukáže počasie a náš spoločný výlet po ostrovoch. Chystáme sa 

oboplávať loďou ostrovy na ktorých nechala svoj odkaz Mária Magdaléna. Som 

pripravená všetko zdokumentovať. Dievčatá si včera večer mali napísať lístočky zo 

želaniami a dnes by sme ich na posvätnom mieste chceli spáliť. Verím, že nám to bude 

doprané.  Na raňajky kaša s jabĺčkami a zvyškom ovocia  nás príjemne zahriala. Spolu 

so Zuzkou Gajarskou chystáme obložené chlebíky na cestu. Sendviče z celozrnnej 

múky, maslo, šunka, syr a čerstvý šalát. K tomu jedna miska hrozna. Niečo mi hovorí, že 

budem celý čas hladná. Na lodi sa má podávať obed. Neviem, neviem, ale uvidíme. 

Nasadáme do autobusu spolu s ostatnými 

rekreantmi a dvojhodinová cesta nám poskytuje pohľad na ďalšiu časť ostrova. 

Štveráme sa prudkými zákrutami a pohľad na krajinu a jej architektúru je 

úžasný. Domčeky biele ako sneh sa týčia učupené v skalách. Hory, stromy, 

pestované olivovníky a korkovníky dávajú krajine svoj typický ráz. Na pol ceste 

k nám pristupuje naša ďalšia sprievodkyňa a oboznamuje nás s históriou 

Sardínie, jej priemyslom a domácimi špecialitami, ktoré by sme si nemali 

nechať ujsť a ochutnať ich. Prichádzame do prístavu. Doprava sa zhustila 

a vystupujeme pred veľkou loďou na ktorej sú nalodený pasažieri. Musím 
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povedať, že som si predstavovala loďku, ktorá zoberie tak 20 turistov, ale táto zoberie 320 turistov na sedenie. Tak a toto 

je poriadna „turistická masovka“. Jazyky a národnosti sa miešajú jeden cez druhého. Ja 

sa štverám na palubu hore a dievčatá zase do podpalubia. Rozdeľujeme si chlebíky. 

Cesta bola nádherná celý čas nám naša sprievodkyňa vysvetľovala skadiaľ ideme a čo si 

máme všímať. Niečo z histórie niečo zo súčasnosti. Okolité kopce a skaly poskytujú 

turistom nádherný pohľad na scenériu.  

Vidíte tam ľadového medveďa, ježibabu, stojace sochy, slnečné obelisky, ale aj málo 

vnímateľné veže ako odkazy Márii Magdalény. To sú odkazy pre tých čo vedia.  Farba 

mora je jednoducho úžasná tyrkysovo-modrá sa mieša s belaso-modrou a tmavo- 

modrou. Hra farieb modrej je ako maliarska paleta. Zakaždým, keď sa pozriete na obraz 

mora vidíte tam niečo nové, úžasné čo vám pritiahne zrak a pohladí dušu. To sa nedalo 

ani vyfotiť to jednoducho sa dá len zažiť.  

Blížime sa k prvej zastávke a z rozhlasu počujeme, že to je 

naša prvá zastávka z troch pri ostrove La Maria. Tu 

môžete na desať minút vyskočiť z lode a okúpať sa. Tak 

toto je „sado maso“ bolo to ozaj len pre odvážlivcov 

a otužilcov. Desať ľudí sa kúpalo a tristo desať sa na nich 

pozeralo. Brrrrrrr. Ani za svet. Ja vnímam však pevninu. Na 

najkrajšom ostrove sme nakoniec nepristáli a hneď 

v prístave za jednou vilkou som zazrela nuragh. Z diaľky 

cítim ako nás volá celé toto úžasné miesto ale kapitán má 

iné plány. Loď ide na svoju druhú zastávku. Tu sa všetci 
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vyloďujeme na tyrkysovo-modrej pláži – na Stredozemnom Karibiku. Farby mora sú úžasné. Biele lode sa hojdajú na 

hladine a odrážajú sa ako v zrkadle. Voda je priezračne čistá a vidíte až na dno. Vychádzame z lode a snažíme sa na 

preplnenej pláži, kde pristálo ďalších päť lodí ako naša nájsť aspoň 20 cm2  svojho miesta. No bol to boj o život. Zlatá La 

Cinta. Vtesnali sme sa do priazne nejakým turistom a vyslúžili sme si zamračené tváre. Do plaviek a oprobovať vodu. 

Naberám všetku odvahu a vchádzam do dosť studenej vody. Zopár fotiek aby boli dôkazy, že sme tu boli a poďme von 

z vody. Prezliecť sa a čakať na odchod. Zastávka bola rýchla a krátka. Znova sa naloďujeme a chystáme sa na naše druhé 

vylodenie. Potom sa budeme plaviť ďalej. Znova sme zakotvili a zase ideme po útese smerom na pláž. Taká malá 

prechádzka. Slnko je vysoko a konečne lúče hrejú tak, že cítim ich teplo. Vietor stále fúka, no pocitovo nie je až tak chladno. 

Táto pláž nebola taká plná, a tak si ďalšiu hodinku vychutnávame na slnku, v mori a na bielom piesku. Po nalodení na 

palubu sa podáva obed. Cestoviny s paradajkovým pretlakom s krevetami. No nejdem komentovať ale nedalo sa to jesť. 

Mala som pravdu zostávam hladná. Ostatné dievčatá tiež. Vymieňajú porciu za biele poliate len olivovým olejom ale to tiež 

nie je výhra. Vraciame sa do prístavu La Maddalena, kde máme zase hodinu času na nákup suvenírov. Nestihli sme toho 

veľa ale magnetky a zopár drobností sa podarilo nakúpiť.  

 

NURAGHOVÝ RITUÁL 

Cestou do rezortu sme sa chceli zastaviť na jednom posvätnom mieste a dokončiť 

tak náš rituál s lístočkami zo včerajška. Rôzne národy zanechali na ostrove množstvo 

architektonických pamiatok. Najznámejšie z nich sú pozostatky tzv. nuraghovej 

civilizácie, ktorá bola na ostrove vytvorená pravdepodobne pôvodným iberským 

obyvateľstvom v rokoch 2000 až 600 p. n. l. Nuragh, charakteristický symbol 

Sardínie má skoro vždy tvar okrúhlej veže postavenej s použitím nasucho kladených 
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balvanov tmavého čadiča. Tie boli ukladané s majstrovskou presnosťou niekedy opracované, ale aj v pôvodnom tvare. 

Dávni stavitelia ich kládli do hora v čoraz užších kruhoch, čím sa vo vrchole vytvorila kupola. Kamenné stavby v tvare zvonu, 

roztrúsené v horách a údoliach celého ostrova, vyvolávajú v ľudskej duši nostalgiu nad nezadržateľným tokom času 

a zároveň bázeň nad nepoznaným a nepochopeným. Tieto pocity sa nás zmocnili pri jeho návšteve.  

Vchádzame do obydlia a žiadam o povolenie rituálu. Všetci sa roztrúsili po 

stavbe. Mňa pritiahla kruhová miestnosť, kde energia bola naozaj veľmi silná. 

Áno, práve toto miesto som hľadala. Prikrčený sediac v kruhu s prepletenými 

rukami sme poďakovali matke prírode za jej dary a požiadali o splnenie našich 

želaní. Spálili lístočky a nechali prúdiť energiu tri krát v smere hodinových 

ručičiek. Bol to neskutočný zážitok. Každý si z tohto miesta odnášal len to, čo 

potreboval. Cesta domov ubehla rýchlo. Po príchode do Puntaldie som už od 

hladu nevidela pravdepodobne ako všetky ostatné z nás a tak väčšina skončila 

v miestnych reštauráciách na ochutnávke teplej kuchyne. Deň bol na ústupe, 

zapadajúcu žeravú guľu prekrýval búrkový oblak. Z reštaurácie bol výhľad na široké more, ktoré sa ešte červenelo. Ticho 

a spev čajok dával všetkým vedieť, že sa blíži noc a za sebou máme deň plný zážitkov, podnetov, informácií a pohladenia. 

Hoci nuraghi zďaleka nepôsobia tak veľkolepo ako naše stredoveké hrady, posvätnosť tohto miesta začala postupne 

pôsobiť. Na Sardínii je približne 7000 nuraghov a na niektorých miestach sú dokonca celé nuraghové dediny. Ich význam je 

ale do dnešnej doby predmetom mnohých diskusií. Tieto záhadné kamenné stavby mohli slúžiť na obranu, ale aj 

k náboženským obradom či uctievaniu mŕtvych. My vieme o tom svoje. V rámci poznávania posvätných miest na svete 

sme sa s takouto stavbou stretli už v Škótsku, kde veľmi dobre vedia na čo nuraghy slúžili. Náš zážitok prežitý priamo na 

mieste, kde energia dodnes prúdi silou matky Zeme zostáva hlboko v nás. Verím, že každý si odniesol to svoje. 
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6. ŠIESTY DEŇ NA SARDÍNII 
Ráno sa prebúdzame do slnečného dňa. Ranná kaligrafická joga, raňajky v podobe kaši. 

Snažíme sa dojesť posledné zásoby a tak je v ponuke skoro všetko zo všetkým. Zostali 

nejaké tuniakove konzervy, ktoré som premenila na tuniakovu nátierku, syry a šunka. 

Zeleninový šalát a chlebík. Čaj a káva. V posledný deň pobytu sa každá rozutekala kade 

tade. Niekto túžil po samote, niekto maľoval, niekto len tak varil. Pripravila som poslednú 

polievku karfiolovo brokolicovú so zemiakmi. Zostal posledný balíček špagiet a bazalkové 

pesto so syrom. Okolo 16,00 spolu stolujeme a dojedáme posledné jedlo nášho pobytu. 

Večer sa stretávame na spoločnom záverečnom posedení. Kozí syr a figový džem. To je 

spoločná záverečná párty. No a na záver pobytu šesť dní chladené Prosecco a Sabráž 

v podaní Natálii (ide o otváranie sektu šabľou). V našom prípade to bol kuchynský nôž. 

Veríme, že sa sem ešte raz vrátime. Hviezdy na oblohe svietili jasno a dávali nádej novému 

dňu, že bude slnečný. Šumivé víno sa vypilo, syr sa zjedol a večer sa ponoril do noci. Balíme 

kufre a chystáme posledné chlebíky na cestu domov. Ráno odchádzame okolo 10,00 hod. 

Cesta trvá dve hodiny a potom letisko a zasa let.  
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DOMOV SLADKÝ DOMOV 

Let bol príjemný s čajíkom a ubiehal oveľa rýchlejšie. Domov si odnášame zážitky, energiu ostrova, spomienky a ešte niečo. 

To čo sa nedá slovom opísať. Každá z nás zakúsila silu energie, ladnosť pohybov, príval lásky, pohladila svoju dušu, načrela 

do tajných zákutí organizmu a odnáša si len to po čom túžila. Pre mňa bola Sardínia potvrdením kuchárskych nuansí, 

jemnej ženskej energie,  otvorenia dávnej sily a schopnosť sa preniesť v čase.  

 

7. ZÁVER 
 
Neviem, kto je aký náročný cestovateľ. Pre mňa tento pobyt bol neskutočný. Všetci, čo prahnete po jedinečnosti, harmónii, 

pohybe a pritom chcete zostať pevnými nohami na zemi doporučujem tento program s LIGHTHOUSE CLUBU a Martinkou 

Zaťkovou. Verím, že ani vaše oči nezostanú suché. Telo a srdcia sa naplnia energiou, láskou a svižnosťou. Čo povedať 

záverom? Len asi jedno.  Z celého srdca ďakujeme, že som mohla byť jednou z vás. 
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