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Jean-Paul Dubois
NA SVĚTĚ ŽIJEME
KAŽDÝ JINAK
S vypravěčem Paulem a jeho blízkými nahlédneme do
odlišných prostředí a míst světa. Francie, Dánsko, Kanada,
kostel, rezidenční komplex, hráčské doupě nebo vězení –
všude rezonuje kvas doby, zasahující do osudů každého
z nich. Paulův otec – dánský pastor, matka – podnikavá
krasavice, napůl Indiánka a pilotka, spoluvězeň Patrik –
rabiátský Hells Angel… Takové nevšední postavy tvoří
důvěrný svět hrdiny, který s nimi zažije okamžiky štěstí i pády,
dramata i bezpráví, aniž ho přitom opustí jemný ironický
humor. Strhující, dějově i emotivně bohatý a inteligentní
román ukazuje svět a lidi, jací jsou: nikdo a nic není jen černé
nebo bílé. A právě tahle rozmanitost je tím, co poutá člověka
k životu a čtenáře k této knize.
Za román Na světě žijeme každý jinak autor roku 2019 získal
Goncourtovu cenu.
Přeložila Alexandra Pflimpflová
Vázaná, 256 stran, 329 Kč, ISBN: 978-80-207-1975-1, EAN: 9788020719751
ODEON
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/449540-na-svete-zijeme-kazdy-jinak.html

Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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Už týden sněží. Dívám se z okna do tmy a poslouchám zimu.
Tady je hluk. Je to zvláštní, protivný hluk, až vám připadá, že budova,
chycená v ledovém svěráku, úzkostně naříká, jako by pod tím náporem
praskala a trpěla. V tuhle hodinu věznice spí. Po jisté době, když si
zvyknete na její metabolismus, můžete slyšet, jak ve tmě oddechuje jako
nějaké velké zvíře, občas i zakašle, a dokonce polkne. Věznice nás
pozře a tráví, a my, zkroucení v jejím břichu, skrčení v těch očíslovaných
záhybech střev, mezi dvěma křečemi žaludku spíme a žijeme, jak se dá.
Montrealská káznice, zvaná Bordeauxská, jelikož byla postavena na
bývalém území stejnojmenné čtvrti, sídlí v čísle 800 na bulváru Gouin
Ouest, na břehu řeky Prairies. Třináct set padesát sedm vězňů. Do roku
1962 dvaaosmdesát popraveno oběšením. Kdysi, než byl zbudován
tenhle vězeňský komplex, to muselo být krásné místo, porostlé náležitě
břízami, javory, škumpou ocetnou a vysokými travinami, které polehaly
v místech, kudy procházela divoká zvěř. Dnes ze vší té fauny přežily
jedině krysy a myši. A protože jsou od přírody bezohledné, tenhle
uzavřený svět utrpení za mřížemi opanovaly. Zdá se, že se žaláři dokonale přizpůsobily a jejich kolonie se nepřestala šířit po všech křídlech
budov.
V noci je zřetelně slyšet, jak se hlodavci činí v celách i na chodbách.
Chtěli jsme jim k nám zatarasit přístup, a tak jsme nacpali pod dveře
a k ventilačním mřížkám ruličky novin a staré oblečení. Jenomže to
nepomohlo. Projdou, vlezou, proklouznou a dělají svou práci.
Tomu typu cely, ve které žiju, se říká „kondo“, čímž se myslí něco jako
„apartmán“. Prostor si to ironické pojmenování vysloužil právě proto, že
je obdařený o něco málo větší plochou než standardní model a dokáže
na svých nějakých šest metrů čtverečních vměstnat to, co z nás zůstalo
lidského.
Dvě patrové postele, dvě okna, dvě stoličky připevněné k podlaze, dvě
poličky, umyvadlo, sedací záchod. Sdílím tenhle výběh s Patrickem
Hortonem, což je půldruhého chlapa, který si nechal na záda vytetovat
svůj životní příběh – Life is a bitch and then you die – a na ramena
a horní část hrudníku svou vášeň pro harleye davidsony.
Patrick čeká na soud za vraždu jednoho člena klubu Hells Angels,
patřícího do montrealské větve; odpráskli ho na jeho motocyklu jeho
kumpáni, protože ho podezírali ze spolupráce s policií. Patrick byl obviněný, že se na té popravě podílel. Vzhledem k jeho zastrašujícím rozměrům a příslušnosti k motorkářské mafii, která má na svém kontě úctyhodný seznam zabití a úkladných vražd, se před Hortonem, když se
potuluje po chodbách sektoru B, všichni uctivě rozestupují, jako by se
jednalo o nějakého kardinála. A já, jelikož jsem znám tím, že sdílím
soukromí jeho cely, mám to potěšení užívat si v jeho stopách stejného
respektu jako tento svérázný nuncius.
Už dvě noci Patrick ve spánku úpí. Bolí ho zub a cítí škubání příznačné
pro absces. Opakovaně si na bolest stěžoval dozorci, který mu nakonec
nechal donést tylenol. Když jsem se ho zeptal, proč se nezapsal na
čekací listinu k zubaři, řekl mi: „Nikdy. Když tě bolí zub, tady ti parchanti

ti ho nevykurýrujou, ale vyrvou. Když tě bolej dva zuby, je to stejný, vyrvou ti voba.“
Bydlíme spolu už tři čtvrtě roku a všechno probíhá celkem dobře.
Zvláštní shoda náhod nás sem přivedla zhruba ve stejnou dobu. Patrick
chtěl dost brzy vědět, s kým vlastně bude muset den co den sdílet svou
záchodovou mísu. Tak jsem mu odvyprávěl svůj příběh. Má ale hodně
daleko k příběhu Hells, kteří měli pod kontrolou veškerý kšeft s drogami
v kraji a neváhali rozpoutat bouřlivé války jako třeba ty, které v Quebeku
mezi lety 1994 a 2002 měly za následek sto šedesát mrtvých, když si to
vyřizovali se svými dávnými nepřáteli Rock Machines, těmi, co je později
pohltili Bandidos. Ale ani tihle neměli na své jméno žádný patent, jelikož
sami pocítili jistou hořkost, když se našlo osm mrtvol, všechno členové
jejich gangu, jen tak nedbale poházených ve čtyřech autech zaparkovaných vedle sebe a registrovaných v Ontariu.
Když se Patrick dozvěděl důvod mého uvěznění, zajímal se o můj příběh
s blahosklonností staršího kolegy z listu Le Devoir, jenž se obeznamuje
s prvními nemotornými pokusy svého učedníka. Jakmile jsem dokončil
své skromné líčení, poškrábal se na laloku pravého ucha, který mu
rozežíral rudý ekzém. „Jak na tebe koukám, nevěřil bych, že jseš schopnej něčeho takovýho. Udělals dobře. Vo tom žádná. To já bych ho rovnou
zabil.“
Možná jsem to vlastně udělat chtěl, a podle svědků bych ten čin nejspíš
i spáchal, kdyby se nedalo dohromady šest odvážlivců, aby mě zkrotili.
Popravdě, kromě toho, co mi vyprávěli, se mi z té samotné události
vybavuje jen pár momentek, jak si to moje mysl jaksi přebrala podle
svého, než jsem se probudil na pohotovosti.
„Kurva že jo, já bych toho sráče zabil. Takový týpky je třeba přerazit
vejpůl.“ Pořád si drbal to své hořící ucho a těžce přešlapoval z nohy na
nohu. Patrick Horton ve svém nečitelném hněvu vypadal, že je
připravený projít zdmi, aby dokončil dílo, které jsem sice načal, ale také
svým způsobem odflákl. Když jsem ho tak viděl, jak rudne a drbe si zanícenou kůži, v tu chvíli se mi vybavil tenhle postřeh antropologa Serge
Boucharda, odborníka na indiánské kultury: „Člověk je medvěd, který se
zvrhnul.“
Winona, moje žena, byla algonkinská Indiánka. Hodně jsem toho od
Boucharda přečetl, abych se o ní dozvěděl víc. Pořád jsem byl jen takový
nepřizpůsobivý Francouz, který nemá skoro ponětí o záludnostech
chvějícího se týpí, o tajemných rituálech potní chýše, o zakládací legendě o mývalovi, o předdarwinovské teorii, že „člověk pochází z medvěda“,
ani o bajce, která vysvětluje, proč „je karibu zbarvený bíle jen na hrudi“.
V té době bylo pro mě vězení stále jen teoretickým pojmem, žertíkem
z deskové hry Monopoly, který vám nakazoval, abyste jeden tah strávil
přikovaný na trestném políčku.
A zdálo se, že tenhle svět načančaný nevinností tu bude existovat jednou provždy, stejně jako můj otec, pastor Johanes Hansen, který
rozechvíval lidská srdce i píšťaly varhan Hammond ve své protestantské
farnosti, tonoucí v dešti posvěceného azbestu; stejně jako Winona
Mapachee, jež se svou algonkinskou přívětivostí zlehka kroužila na
objednávku ve svém vzdušném taxíku beaver a něžně pokládala klienty
i plováky na hladinu všech jezer na severu; a stejně jako moje fenka
Nouki, která se sotva narodila a jejíž velké černé oči ve mně zřejmě
spatřovaly počátek a konec všech věcí.
Ano, miloval jsem tenhle čas, už vzdálený, kdy moji tři mrtví byli ještě
naživu. Chtěl bych, aby se mi podařilo usnout. Už neslyšet ty krysy. Už
necítit mužský pach. Už neposlouchat za oknem tu zimu. Už nemuset jíst
tmavé vařené kuře v mastné vodě. Už neriskovat, že vás kvůli nějakému
slůvku navíc nebo hrstičce tabáku umlátí k smrti. Už nemuset močit do
umyvadla, protože po dané hodině nesmíme splachovat. Už nikdy
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nevidět, jak si Patrick
Horton každý večer stahuje
kalhoty, sedá na mísu, kálí,
a přitom mi vykládá o „véčkových ojnicích“ svého harleye, který se při volnoběhu
„třese, jako by měl zimnici“.
Kdykoliv vysedává, činí se
v poklidu a promlouvá ke
mně s tak matoucí nenuceností, až z toho usuzuju,
že jeho ústa a mysl jsou
naprosto odpojené od snažení jeho konečníku. Ani se
nesnaží korigovat zvuky rektálního úsilí. Když vykoná
své, Patrick mě dál poučuje
o spolehlivosti posledních
motorů, které se teď montují na takzvané „izolastické silentbloky“, upraví
si svoje galské kalhoty jako někdo, kdo právě splnil své denní penzum,
a pak na mísu rozloží kousek bělostného plátna, které má nahrazovat
prkénko, což mi tak trochu připadá jako závěr nějakého obřadu
a zároveň Ite missa est. Zavřít oči. Spát. To je jediný způsob, jak se
dostat odsud pryč a uniknout krysám.
V létě, když jsem si stoupl ze strany k levému oknu, mohl jsem vidět
proud řeky Prairies, jak uhání k ostrovu Bourdon, ostrovu Bonfoin a širokému toku řeky Saint-Laurent, který jej vítal a pohlcoval zároveň. Ale
dnes večer nic. Sníh zatmelil všechno, dokonce i tmu.
Patrick Horton to nevěděl, ale stávalo se, že mě
touhle dobou navštěvovali Winona, Johanes
nebo i Nouki. Vešli a já je viděl tak zřetelně,
jako jsem dokázal dopodrobna popsat
veškerou bídu zakořeněnou v téhle místnosti. Mluvili na mě a byli tady, těsně vedle mě.
Celá ta léta od doby, kdy jsem je ztratil,
přicházeli a vstupovali do mých myšlenek, byli tam
doma, byli ve mně. Říkali, co říct potřebovali, vyřizovali si svoje
věci, snažili se urovnat zmatek v mém životě a vždycky nacházeli slova,
která mě nakonec dovedla k večernímu poklidu a ke spánku. Každý
svým způ-sobem, v rámci své role a svých kompetencí mě podporoval,
ale nikdy nesoudil. Obzvlášť od doby, co jsem byl ve vězení. Nevěděli o
nic víc než já, jak k tomu všemu došlo, ani proč se všechno během pár
dní tak zvrtlo. Nebyli tam, aby se mohli dopátrat prapříčiny toho maléru.
Jenom se snažili dát zase dohromady naši rodinu.
První roky mi dělalo obrovský problém přijmout myšlenku, že mám žít se
svými mrtvými. Naslouchat bez protestu otcovu hlasu, jako když jsem byl
dítě, bydleli jsme v Toulouse a matka nás milovala. Pokud jde o Winonu, neklid vyprchal
poměrně brzy, jelikož mě předem připravila
pověstí o algonkinském podsvětí, kde se setkávali
živí s mrtvými. Často říkala, že není nic
normálnějšího než přijmout fakt, že rozmlouváme
s mrtvými, kteří teď žijí v jiném světě. „Naši
předkové žijí dál jiným životem. A my je
pohřbíváme se všemi jejich věcmi, aby mohli jinde
pokračovat také ve svých
činnostech.“ Miloval jsem tuhle křehkou logiku
onoho světa, která spe-kulovala s nadějí a láskou.

Odesílalo se nářadí, spojené se svými zesnulými
majiteli, s tím, že i v případě,
že je na elektřinu, bude
schopné fungovat na všech
napětích a ve všech zástrčkách těch neviditelných
světů. Pokud jde o Nouki,
mou fenku, která věděla
všechno o čase, lidech
i zákonitostech zimy a která
v nás četla jako v otevřené
knize, prostě si lehla vedle
mě, jak to dělávala vždycky.
Nacházela mě i bez zásahu
šamanů, spoléhala jen na
to, že si pamatuje můj pach.
Po malé procházce tmou se
prostě vrátila domů, ulehla vedle mě a pokračovala tak v našem
společném životě tam, kde jsme přestali.
Do vězení Bordeaux mě vsadili přesně v den zvolení Baracka Obamy,
4. listopadu 2008. Byl to pro mě dlouhý a strastiplný den, s převozem na
soud, čekáním na chodbách justičního paláce, mým předvedením
k soudci Lorimierovi, který, i přes vesměs shovívavý výslech, měl podle
všeho v hlavě jen hromadu osobních problémů, s děsivou obhajovací
řečí mého depresivního právníka, který mě nazýval „Janssenem“
a obmyslel mě psychikou „těžkého letargika“, čímž vzbudil dojem, že
buď viděl můj spis nebo zastupoval něčí jiný, s čekáním na
verdikt, s rozsudkem, který odhuhňal Lorimier,
a s výší trestu – dva roky natvrdo, která se
vytrácí ve vzpomínce na soudní síň, průtrž
mračen na zpáteční cestě, dopravní zácpu,
příjezd do vězení, identifikaci, nepříjemnou
osobní prohlídku, trojici v cele velké jako
garáž na kolo, „zavři hubu, tady ti sklaplo“, na
matraci přímo na zemi, potkaní trus, všude použité
papírové kapesníčky, neurčitý zápach moči, tác s jídlem,
tmavé kuře, černou tmu.
Měsíc před tím, než se Barack Obama oficiálně usadil v apartmánech
Bílého domu, já sám byl převezen do svého nového domova, do
„konda“, které Patrick Horton a já sdílíme dosud. To přestěhování mi
umožnilo vymanit se z pekla kobek sektoru A, kde rytmus dnům a někdy
i nocím udávalo násilí a agrese. Tady, i když ne v bezpečí před nějakým
excesem, je i díky Hortonově reputaci a postavě život přece jen snesitelnější. A pak, když se vlastní úzkost a tíže času stanou přílišným
břemenem, stačí se poddat a podřídit vleklému a svéhlavému rytmu
vězeňského času, podrobit se režimu dne:
7.00 hod.: otevření cel.
7.30 hod.: podávání snídaně.
8.00 hod.: aktivity na oddělení.
11.15 hod.: oběd.
13.00 hod.: aktivity na oddělení.
16.15 hod.: večeře.
18.00 hod.: aktivity na oddělení.
22.30 hod.: ulehnutí ke spánku a zamčení cel.
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ŽIVOT JE DŮLEŽITĚJŠÍ
NEŽ KNIHY

Jak si vysvětluje značný úspěch svých
knih v posledních letech?
Na to je těžké odpovědět. Stále dělám
stejnou práci a její úspěch spočívá zřejmě
v tom, že lidé mé psaní dokážou ocenit. Ale
stejně si myslím, že realita mého života je
mimo svět kritiky, takže úspěch mých knih
se mi zdá nereálný. Nemám velkou sebeúctu k tomu, čím jsem. Jen si myslím, že
mám štěstí.
Existuje však také talent, že?
To je velmi subjektivní. Když píšete knihy
25 let a 15 let prodáte patnáct tisíc výtisků
a najednou jdete až na 400 000, zajímá
vás, co se v určitém okamžiku stalo. Jsi
stejný? Víte, že ano. Také víte, že píšete
skoro tytéž knihy. Jen existuje fenomén,
kterému nerozumíte, proč máte štěstí po
dobu pěti nebo šesti let. Je snad jen asi

Jean-Paul Dubois (narozen 20. února 1950
v Toulouse je francouzský spisovatel a bývalý novinář. Souběžně s novinářskou prací
začal Dubois psát romány. V roce 1984 vydal
svůj první Compte rendu analytique d'un
sentiment désordonné, literární kritika si ho
však nevšimla. V roce 2004 obdržel Dubois
za román Une vie française Prix Femina. Po
tomto úspěchu skončil jako novinář. Dosud
jeho největším úspěchem je cena Prix
Goncourt v roce 2019 za román Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la
même façon (česky: Na světě žijeme každý
jinak).
Dubois do roku 2019 vydal více než dvacet
románů. Několik jeho děl bylo upraveno pro
film, televizi a divadlo. Jean-Paul Dubois žije
v ústraní v domě v Toulouse, kde se narodil.
Je podruhé ženatý a má dvě děti.

třicet autorů, kteří to zažili. To je málo.
Považuji se tedy za šťastného.
Spisovatel, je to práce?
Ano a funguje to. Čím více píšete, tím je
to snazší. Začal jsem žurnalistikou, což
je těžké kvůli časovým omezením
a určeným rozsahem. Zatímco román
představuje absolutní svobodu. Je to
vesmír. Jste tvůrcem celého světa bez
jakýchkoli omezení.
Ale musíte také mít inspiraci ...
To, co se hloupě nazývá inspirace, je
pouze práce s pamětí, s obavami z přítomnosti a s myšlenkami na užitečnost
ve světě.
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Hrdinové vašich knih jsou vám v mnoha směrech podobní. Je to
jen subjektivní pocit?
Každý příběh, který píšu, odpovídá momentu, v němž se zrovna
nacházím. Když mně bylo osm let, dověděl jsem se, že otec trpí
závažnou srdeční chorobou, která může vést k náhlé smrti. Zemřel
o dvacet let později, ale já si už v útlém věku uvědomil křehkost života.
Od té doby žiji ve strachu, že zemřu. Takže o tom píšu.
Aha! To by si zasloužilo psychoanalýzu...
Co je to psychoanalýza? Snaží se odhalit nepořádek v člověku, v jeho
paměti… V dětství, mládí, štěstí, smrti. O těchto věcech mluvím stále.
Možná proto lidé milují mé knihy. Pocházejí ze stejného materiálu,
jakým disponuji i já.
své pracovně. V této místnosti není centimetr čtvereční bez paměti. Je
to můj svět, v němž mě navštěvují jen mrtví.

Jak pracujete?
Snažím se napsat jednu knihu ročně. Píšu od 10:00 do 3:00 ráno následujícího dne. Prokládám to hodinou na kole mezi polednem a jednou,
odpoledne si znovu přečtu, co jsem udělal den předtím. Chci napsat osm
stránek denně. Pokud nebudu držet krok s tímto rytmem, obávám se, že
knihu nedokončím.Je to něco jako běžet maraton, jsem velmi šťastný,
když udělám poslední tečku. Někdy pracuji na dvou románech najednou.
Proč tak intenzívně...?
Když píšete knihu ve velmi krátkém časovém období, musíte být stále
koncentrovaný. Jako bych třicet dní nespal. Je to hloupá metoda, a nikomu ji nedoporučuji. Ale já už si zvykl na patnáctihodinové směny, během
nichž jsem hyperkoncentrovaný. Mozek je jako parní stroj – musíte ho
nastartovat a pak udržovat v chodu...
Proč píšete zrovna v březnu?

Proč si na jednu knihu dáváte tak šibeniční termín – jeden měsíc?
Protože mě před třiceti lety o jednu z mých prvních knih požádalo vydavatelství „Eloge des leftchers“. Bylo to v červnu a knihu chtěli vydat
v září. Vzpomněl jsem si, že Boris Vian dokončil „Naplivu na vaše hroby“
za 24 dní a chtěl jsem ho zkusit porazit! 28. června jsem odevzdal
rukopis a 2. září přivezli román z tiskárny.
Představujete si v době, kdy nepíšete, o čem bude váš příští román,
zapisujete si nápady?
Ne, nikdy nemám projekt. Ale na nic nezapomínám: na vůni mého otce,
první slova matky, na všechno z raného dětství, na vůni domu, když jsem
se vrátil domů ze školy. Když začínám psát knihu, cítím v sobě širokou
škálu emocí od lásky až po obrovský smutek. Nemusím si vymýšlet.
Během svých 25 let v Nouvel Observateur jsem potkal jen podivné lidi,
kteří byli sami románovými postavami. Třeba si vzpomínám na starostu
jednoho města ve Spojených státech, který prohlásil, že se chystá po
středověkém vzoru vymítat zlo ze svého města,
protože v něm podle
něho žije příliš mnoho
delikventů ...

Je to shnilý měsíc, během kterého rád zůstávám zavřený doma. Jinak
běhěm roku miluji být venku ...
Ale jako všechno, má
i toto mé rozhodnutí
určitý vývoj. Když jsem
dokončil studium, přítel
mi vyprávěl o své práci
žurnalisty. Připadalo mi
Za knihu Na světě žijete
to snadné, a tak se stal
každý jinak jste získal
sportovním novinářem.
Goncourtovu cenu. Co
Poté jsem nastoupil
to pro vás znamená?
v redakci Matin, a pak
Každým rokem se mi
L'Observateur. Cestoval
život zrychluje. Cena je
jsem, byl to ráj. Časopisy
pro mě zárukou, že
preferovaly jiný způsob
kniha v knihkupectvích
psaní, jiné oslovování
bude mít obrovský
lidí. Cítil jsem se jako ryúspěch.
Ale jinak je to
ba ve vodě. Ke knihám
Jean-Paul Dubois (uprostřed), během slavnostního předávání
virtuální.
Je
to něco, co
jsem se dostal později,
Goncourtovy ceny, 4. listopadu 2019 v Drouant v Paříži.
je
dnes
a
co
zítra zmizí.
když jsem cítil, že mi
Ale na mém životě nic nezmění.
něco chybí. Vzal jsem si jednou v březnu neplacené volno a napsal
Když vyhlašovali vítěze, neslyšel jsem své jméno, jedl jsem vafle a pil
román, který jsem dokončil 31. den.
kávu. Nic jsem neočekával, protože nikdy moc nehledím do budoucnosti.
Tento zvyk jste si uchovali, protože vždy začínáte psát 1. března. Z reakce editora jsem pochopil, že se stalo něco příjemného. Myslel
Nikdy vás nelákalo začít například v červnu?
jsem na otce a všechny lidi, které miluji, a kteří budou šťastní se mnou.
(Ze zahraničních pramenů)
Jsou věci, které byste neměli měnit, zvláště když fungují! Píšu doma, ve

w w w. e u r o m e d i a . c z

Říká se, že stáří je přirozené a jeho následky neodvratitelné. Říká se, že se musíme
smířit s koncem života doprovázeným jednou či více chronickými nemocemi. Kdo
by pak chtěl žít do sta let, když už je to stejně jen přežívání a žádná zábava...? Prof.
David Sinclair spolu s dalšími předními genetiky v oblasti dlouhověkosti toto
paradigma mění, když dokazuje, že

STÁRNUTÍ JE NEMOC, KTEROU LZE LÉČIT.
Podle autora je velmi pravděpodobné, že se už i vy dožijete sta let. Věda v oblasti
dlouhověkosti dnes již dokáže nejen zbrzdit, ale i zastavit a dokonce zvrátit stárnutí
u zvířat. Klinické studie na lidech se již připravují a jejich cílem není pouhé prodloužení
života, ale souběžné zachování jeho kvality. Tedy prohloubení zdraví a celkové vitality.
David Sinclair patří k předním odborníkům v genetice a výzkumu dlouhověkosti a v této
poutavé knize vás seznámí s posledními objevy, k nimž patří i jeho informační teorie stárnutí; s nově vyvíjenými způsoby léčby a i s tím, jak aplikovat tyto poznatky ve svém životě.
V závěrečné části knihy rozebírá možné scénáře, k nimž by tento převrat mohl ve
společnosti vést, a navrhuje představu budoucnosti, k níž můžeme vzhlížet. Vizi světa,
němž vezmete své prapravnuky na výlet.
…„Nezáleží na tom, jak jste staří, kde žijete a kolik vyděláváte, své geny dlouhověkosti můžete začít
využívat okamžitě! Lidé, kteří se dožijí „pouze“ stovky, mají šanci prožít roky po osmdesátce a devadesátce jako nejlepší léta svého života“…
Přeložila Helena Mirovská
Vázaná, 284 stran, 449 Kč, ISBN 978-80-7555-109-2
Zakoupit můžete zde

https://www.melvil.cz/kniha-konec-starnuti/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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BABIČČINA
MODLITBA

mi to ani neřekla, spíš mi to ukázala.
Vyrostla v Maďarsku, kde prožila
bohémská léta. Koupala se v chladN Že stárnutí není předem zabudováno
ných vodách Balatonu a toulala se
Vyrůstal jsem na okraji buše. Místo
do
DNA
–
významnou
roli
při
něm
po horách na jeho severním pobřeží
dvorku jsem měl na hraní čtyřicet
hraje
opravitelná
kumulace
epigenepoblíž prázdninového letoviska
hektarů lesa. Ve skutečnosti byl ale
plného herců, malířů a básníků.
tického
šumu.
les mnohem rozlehlejší. Táhl se,
V zimě pomáhala v jednom hotelu
kam až moje dětské oči dohlédly,
NCo to je hormeze a jak aktivně zpoma
v Budínských horách, dokud ho
a mě nepřestávalo bavit se v něm
lovat stárnutí otužováním, půstem
nezabrali nacisti a neudělali z něj
toulat. Chodil jsem po něm křížem
a dalšími úpravami životního stylu.
ústřední velitelství svých jednotek
krážem a zkoumal ptáky, hmyz i pla„Schutzstaffel“ neboli SS.
zy. Co jsem našel, to jsem rozebral.
NKteré potraviny, doplňky a léky mají
Deset let po válce, na počátku soNeustále jsem měl zamazané ruce.
nejlepší laboratorně prokázané
větské okupace, začali komunisté
Naslouchal jsem zvukům divočiny
účinky proti stárnutí.
zavírat hranice. Matka mé babičky
a zkoumal jsem, odkud přicházejí.
se tehdy pokusila utéct do
NJak
je
možné
už
dnes
pracovat
na
A hrál jsem si. Klacky jsem měnil
Rakouska. Chytili ji, zatkli a odsoutom, aby naše poslední dekády byly
v meče a kameny v pevnosti.
dili na dva roky vězení. Krátce poté
i nejlepšími léty našeho života.
Lezl jsem po stromech, houpal jsem
zemřela. Za maďarského povstání
se ve větvích, sedával jsem na okraji
NProč není zdravé stáří a delší život
v roce 1956 psala babička protikostrmých srázů a skákal jsem z míst,
lidstva
hrozbou,
ale
naopak
požemunistické letáky a rozdávala je na
odkud jsem pravděpodobně vůbec
hnáním
pro
planetu
i
ekonomiku.
ulicích Budapešti. Povstání bylo
skákat neměl. Představoval jsem si,
rychle potlačeno a Sověti začali
že jsem astronautem na vzdálené
„Když si představím sám sebe
zatýkat. Do vězení šly tisíce disiplanetě nebo lovcem na safari. Pro
v osmdesáti, vidím člověka, který se
dentů. Babička se rozhodla vzít
zvířecí posluchače jsem pořádal
necítí o moc jinak než v padesáti.“
syna (mého otce) a utéct s ním do
operní představení.
David
Sinclair
Austrálie, protože to bylo nejdále,
„Kůůů-ýýý!“ hulákal jsem na ně.
kam se mohla z Evropy dostat.
V jazyce původních obyvatel
Do Evropy už se nikdy nevrátila, ale svého bohémského způsobu
kmene Ku-ring-gai to znamená „Pojď sem“.
Nic z toho, co jsem podnikal, samozřejmě nebylo nikterak výji- života se nevzdala. Byla prý jednou z prvních australských žen, co
mečné. Stejnou touhu po dobrodružství, náklonnost ke zkoumání si troufly vyjít ven v bikinách, a vyhnali ji za to z pláže Bondi Beach.
a fantazii zažívala i spousta dalších dětí ze severních předměstí Několik let žila úplně sama na Nové Guinei, která je i dnes
Sydney. Od dětí se to očekává. Chce se po nich, aby si takhle považována za jedno z nejdrsnějších míst naší planety.
Přestože babička pocházela z rodiny aškenázských Židů a dostalo
hrály.
Samozřejmě ale jen dokud nezačnou být na podobné věci „moc se jí luteránské výchovy, smýšlela zcela sekulárně. Místo odřívelké“. Pak se po nich chce, aby chodily do školy. Pak aby chodily kávání otčenáše jsme si doma četli básničku z knížky anglického
spisovatele Alana Alexandera Milnea Teď je nám šest, jejíž
do práce. Aby si našly partnera. Našetřily peníze. Koupily dům.
závěrečné verše znějí:
Protože znáte to, čas běží.

V KNIZE SE MIMO JINÉ
DOZVÍTE:

První, kdo mi řekl, že se dá žít i jinak, byla moje babička. Vlastně
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Teď však je mi šest
a co vím, to už vím.
Asi už navždy zůstanu
šestiletým.
Předčítala nám ji znovu a znovu.
Šest podle ní byl ten nejlepší věk
a ona se sakra snažila si za
všech okolností zachovat ducha
a úžas šestiletého dítěte.
Nesměli jsme jí říkat „babičko“.
Dokonce ani když jsme byli s bratrem ještě úplně malí. Nelíbilo se
jí ani maďarské oslovení „nagymama“, ani „babi“ nebo podobné
zdrobnělé výrazy.
Jak pro nás kluky, tak pro všechny ostatní byla zkrátka „Vera“.
Vera mě naučila řídit. Přesněji řečeno přejíždět z pruhu do pruhu
podle toho, jaká zrovna v rádiu
hrála hudba. Kladla mi na srdce,
abych si užíval mládí, abych si
ten pocit řádně vychutnal. Tvrdila,
že dospělí vždycky všechno jenom zkazí. Nevyrůstej z toho, říkala mi. Nikdy nesmíš vyrůst.
Po šedesátce i po sedmdesátce
byla pořád, jak se říká, „mladá
duchem“. Popíjela s rodinou
a přáteli víno, ráda si dala dobré
jídlo, vyprávěla zábavné historky,
pomáhala chudým, nemocným a méně šťastným, dirigovala
neviditelné orchestry, bavila se dlouho do noci.Podle obecně uznávaných měřítek se to dá považovat za „dobře prožitý život“.
Jenže čas opravdu běžel.
Kolem pětaosmdesátky z Very zbýval už jen stín jejího dřívějšího
já a na závěrečných deset let jejího života se nedívalo hezky. Byla
slabá a nemocná. Pořád v sobě měla dost moudrosti, že mě donutila oženit se s mou snoubenkou Sandrou, ale už ji nebavilo poslouchat hudbu a téměř nevstávala z křesla. Život, kterým dřív
překypovala, byl ten tam. Ke konci už se vzdala veškeré naděje.
„Takhle to prostě chodí,“ říkala mi.
Zemřela ve dvaadevadesáti letech. Podle našich naučených
měřítek prožila dobrý a dlouhý život. Čím víc jsem o tom ale
přemýšlel, tím víc mi docházelo, že její skutečná osobnost byla tou
dobou již hezkých pár let mrtvá.
Stáří se může zdát daleko, ale konec života jednou potká každého
z nás. V okamžiku, kdy vydechneme naposledy, začnou naše buňky volat po kyslíku, nahromadí se toxiny, vyčerpá se chemická
energie a nastane rozpad buněčných struktur. Za pouhých pár
minut budou veškeré naše vědomosti, všechna moudrost, všechny
drahé vzpomínky i veškerý náš budoucí potenciál nenávratně pryč.
Vlastní zkušenost s tím vším jsem získal, když umírala moje matka
Diana. Byl jsem u ní se svým otcem a bratrem. Díkybohu zem-řela
rychle. Příčinou bylo nahro-madění tekutiny v jediné plíci, co jí

zbývala. Jednu chvíli jsme se
spolu smáli nad mým vzpomínkovým projevem psaným po
cestě ze Spojených států do
Austrálie a vzápětí se svíjela na
posteli, lapala po dechu, který už
jí nemohl dodat dostatek kyslíku,
a zírala na nás se zoufalstvím
v očích.
Naklonil jsem se k ní a šeptal jí
do ucha, že byla ta nejlepší máma, jakou jsem si mohl přát. Za
pár minut už zanikaly její neurony
a s nimi nejen vzpomínka na má
poslední slova, ale i všechny
ostatní vzpomínky. Vím, že někteří lidé zemřou pokojně. Smrt
mé matky však pokojná nebyla.
V těch několika okamžicích se
z osoby, která mě vychovala, proměnila v roztřesenou, dusící se
hromadu buněk zápasících
o poslední zbytky energie na
úrovni samotných atomů.
Hlavou se mi honilo jen: „Člověku
nikdo neřekne, jak umírání vypadá. Proč nás na to nikdo
nepřipraví?“
Jen málokdo prozkoumal smrt tak
dopodrobna jako dokumentarista
Claude Lanzmann, jenž se
věnoval problematice holokaustu.
A z jeho hodnocení (nebo by se spíš slušelo říct varování) jde mráz
po zádech. „Každá smrt je násilná,“ prohlásil v roce 2010.
„Přestože si rádi malujeme obrázek starého otce, který zemře
poklidně ve spánku, obklopen svými nejdražšími, přirozená smrt
neexistuje. Tomu já nevěřím.“
Děti sice násilnost smrti nechápou, ale její tragičnost jim dochází
v překvapivě raném věku. Už jako čtyřleté či pětileté vědí, že smrt
existuje a je nezvratná. To poznání pro ně představuje otřes,
oživlou noční můru.
Nejprve se většina dětí uklidňuje představou, že určité skupiny lidí
umřít nemohou: rodiče, učitelé, ony samy. Mezi pátým a sedmým
rokem ale všem dětem dojde, že smrti se nevyhne nikdo. Všichni
členové rodiny jednou umřou. Všechna zvířátka. Všechny rostliny.
Všechno, co mají rády. I ony samy. Pamatuji si, jaké to bylo, když
jsem si to sám poprvé uvědomil. A taky si velmi dobře pamatuji, jak
si to uvědomil náš nejstarší syn Alex.
„Tati, ty tady nebudeš navždycky?“
„Bohužel ne,“ odpověděl jsem.
Alex z toho měl několik dní záchvaty pláče, pak ho to přešlo a už
se mě na to nikdy nezeptal. Ani já jsem se o tom už nezmiňoval.
Onu tragickou myšlenku brzy odsuneme do vzdálených zákoutí
našeho podvědomí. Když se zeptáte dětí, jestli se bojí smrti,
většinou vám řeknou, že na ni nemyslí. Vyptáváte-li se jich dál,
odpoví, že je to nezajímá, protože se to stane až za hodně dlouho,
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až budou staré. Tento pohled si
většina z nás udrží až do věku po
padesátce. Smrt nám zkrátka
připadá příliš smutná a paralyzující „DOBRÝ, DLOUHÝ ŽIVOT.“
Moje babička Vera ukrývala za
druhé světové války Židy, žila na
primitivní Nové Guinei a vyvedli ji
z pláže Bondi Beach, protože na
sobě měla bikiny. Na závěr jejího
života nebyl příjemný pohled.
„Takhle to prostě chodí,“ říkala.
Její skutečné já však už tou dobou bylo dávno mrtvé.
Publicistce New York Times
Robin Marantz Henigové se „hořká pravda“ o smrtelnosti zjevila
až ve vyšším věku, poté, co se
stala babičkou. „Pod všemi těmi
úžasnými chvílemi, jichž se vám
poštěstí zúčastnit a radovat se
z nich,“ píše, „se skrývá vědomí,
že život vašeho vnoučete bude
tvořit dlouhá řada narozenin,
kterých se nedožijete.“
Přemýšlet nad smrtelností svých
blízkých dřív, než se s ní skutečně setkáme, chce odvahu.
A ještě více odvahy vyžaduje
hloubání nad smrtelností vlastní.
Mě jako první přiměl sebrat
odvahu k takovému zamyšlení
komik a herec Robin Williams v roli Johna Keatinga, učitele
a hlavního hrdiny z filmu Společnost mrtvých básníků. V jedné
scéně ukazuje svým náctiletým studentům vybledlou fotografii
chlapců, kteří jsou už dávno mrtví.
„Ani se od vás moc neliší, že ne?“ ptá se Keating. „Nezdolní, stejně
jako vy… Oči plné naděje… Vidíte, pánové, a tihle hoši teď čichají
k fialkám zespodu.“
Keating chlapce nabádá, aby se naklonili blíž a vyslechli si poselství ze záhrobí. Sám stojí za nimi a tichým, mrazivým hlasem
šeptá: „Carpe. Carpe diem. Užívejte dne, hoši. Ať je váš život nevšední.“ Ta scéna mě nesmírně zasáhla. Nebýt toho filmu, pravděpodobně bych nenašel potřebnou motivaci stát se profesorem na
Harvardu.
Ve svých dvaceti letech jsem konečně slyšel někoho jiného říkat to,
co mě jako malého učila babička: Přispěj svým dílem k nejlepší
možné podobě lidstva. Nesmíš promarnit ani jediný okamžik.
Užívej si mládí a drž se ho, dokud můžeš. Bojuj za ně. Bojuj za ně.
Nikdy za ně nepřestávej bojovat.
Jenže my, místo abychom bojovali za mládí, bojujeme o život.
Mám-li být konkrétnější, bojujeme se smrtí.
Náš živočišný druh dnes žije mnohem déle než kdy dřív. Neznamená to ale, že by žil mnohem lépe. Ani zdaleka ne. V uplynulém
století se nám podařilo získat více let, ale ne více života. Aspoň ne
života, který by stálo za to žít.

Většina z nás si proto při představě, že bychom se měli dožít
stovky, řekne „chraň Bůh“. Víme
totiž, jak ty poslední roky života
obvykle vypadají, a málokdo
v nich spatřuje něco lákavého.
Plicní ventilace a tuny léků. Zlomeniny krčku a plenky. Chemoterapie a ozařování. Operace
a další operace. Nemluvě o tom,
kolik peněz to všechno stojí.
Umíráme pomalu a bolestně.
V bohatých zemích lidé v posledních deseti i více letech svého
života nezřídka trpí jednou nemocí za druhou. Považujeme to
za normální. A protože střední
délka života stále roste i v chudších zemích, čeká podobný osud
miliardy dalších lidí. Jak poznamenal chirurg Atul Gawande,
úspěšným prodlužováním lidského života jsme „ze smrtelnosti
udělali medicínskou záležitost“.
Ale co kdyby to tak nemuselo být?
Co kdybychom mohli zůstat déle
mladí? Ne o pár let, ale o celá desetiletí. Co kdyby se ty poslední
roky tak zoufale nelišily od let, jež
jim předcházela? A co kdybychom
tím, že zachráníme sami sebe,
dokázali také zachránit svět?
Šest nám už asi nikdy nebude, ale co třeba dvacet šest nebo třicet
šest? Co kdybychom si dovedli déle hrát jako děti a nedělali si tak
brzy starosti s věcmi, které musejí dělat dospělí? Co kdybychom do
období dospívání nemuseli nacpat tolik věcí najednou? Co kdybychom po dvacítce nebyli tolik pod tlakem? Co kdybychom si po
třicítce a čtyřicítce nepřipadali jako ve středním věku? Co kdybychom po padesátce měli chuť začít znovu a nenašli jediný pádný
důvod, proč by to nešlo? Co kdybychom se po šedesátce netrápili
myšlenkou, že tu po nás nic nezbude, ale naopak něco začínali
budovat? Co kdybychom si nemuseli dělat starost s tím, že čas
běží? A co kdybych vám řekl, že brzy – a to velmi brzy – nebudeme
muset? No, tak vám to tedy říkám.
Mám to štěstí, že se po třiceti letech hledání pravdy o biologii
člověka nacházím ve výjimečné pozici. Kdybyste mě chtěli navštívit v Bostonu, nejspíš byste mě našli v mé laboratoři na Harvard
Medical School, kde působím jako profesor na katedře genetiky
a jeden z ředitelů Centra Paula F. Glenna pro výzkum biologických
mechanismů stárnutí. Kromě toho vedu sesterskou laboratoř na
mé alma mater, Univerzitě Nového Jižního Walesu v Sydney.
Týmům vynikajících studentů a postdoktorandů se v mých laboratořích podařilo urychlit i odvrátit stárnutí modelových organismů
a ve špičkových vědeckých časopisech publikovat studie, které
patří k nejcitovanějším v oboru. ...
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Stárnutí je
ztrátou
informací...

Co kdyby vám někdo řekl, že můžete žít dalších
100 let ... a přitom zůstat fyzicky zdráv a duševně svěží? Pravděpodobně byste to považovali
za sci-fi. Ukázalo se však, že to nemusí být
příliš vzdálené od skutečnosti.
Přinejmenším, pokud má k tomu co říci David
Sinclair, PhD, který je autorem bestselleru New
York Times Konec stárnutí. V knize tvrdí, že na
rozdíl od vědeckého dogmatu není stárnutí
nevyhnutelné – a vysvětluje, proč tomu tak je.

Ale takto se stárnutí z regulačního hlediska nedefinuje, že?

Ve své knize uvádíte, že neexistuje žádný biologický zákon,
z něhož by vyplývalo, že musíme stárnout. To je vzrušující
zpráva pro většinu z nás. Jak jste to myslel?

Vypočítal jsem, co se stane, když nebudeme úspěšní v úsilí pomáhat lidem žít zdravěji a prodloužit jim život. A naopak, pokud se
nám to povede a populace bude zdravá i nad 80 let věku. Svět to
v mnohém obohatí. Peníze na boj proti změně klimatu půjde více
využít na vzdělání, na platby sociálního zabezpečení a spoustu
dalších věcí. Pro mě to znamená řešení našich problémů, není to
jejich příčina.

No, jsme biologičtí, a proto přijímáme energii jako potravu a můžeme ji použít k opravě našich těl a uchování informací [na
buněčné úrovni]. Neexistuje žádný fyzikální zákon, který by říkal,
že nelze žít mnohem déle. Víme, že někteří savci se dožívají věku
více než 200 let a život mnohých lidí končí mezi 100 až 120 lety
věku. Máme tu tedy rezervu alespoň 40 let – a možná i víc.
Lidé mají sklon myslet na stárnutí jako na něco, co je nevyhnutelné. Co to je, existuje pro to nějaká definice?
Jako vědeckou definici navrhuji, aby stárnutí bylo ztrátou informací
– informací, které udržují naše buňky zdravé, informací, které
sdělují buňkám, které geny mají číst po celý život. A stárnutí je
projevem toho, že buňky ztrácejí schopnost číst správné geny ve
správný čas, což vede k tomu, že buňky ztrácejí svoji identitu
a tkáně selhávají.

Regulační definice v současné době zní, že stárnutí je něco jiného
než nemoc. Důvodem je to, že i když splňuje kritéria nemoci – což
je snížení funkce orgánů v průběhu času, vedoucí až k smrti. Ke
stárnutí dochází u více než 50% populace. Proto si myslím, že ho
klidně můžeme považovat i za nemoc. Je tedy mimořádně důležité
proti němu bojovat. Stárnutí je nyní hlavní příčinou všech hlavních
onemocnění ve společnosti.
Mnoho lidí se obává, že prodloužení života populace bude mít
neblahý vliv na existenci celé planety. Není tedy kontraproduktivní bojovat se stárnutím jako nemocí a pomáhat lidem žít
déle?

Takže nám nehrozí „přelidnění“ planety ...
Lidská populace se vyrovnává. To, co opravdu chceme, je spousta
zdravých starších lidí, kteří jsou moudří a produktivní, a ne populaci
lidí, které musíte krmit lžící a svěřovat do péče lékařů.
Ve své knize představujete vzrušující novou informační teorii
stárnutí. Dá se jednoduše vysvětlit?
Nová myšlenka spočívá v tom, že v těle máme uloženy dva hlavní
typy informací: jeden je digitální a druhý analogový. Digitální informace je náš genom, který překvapivě vydrží déle než 80 let (to je
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nový objev), ale ze problém považuji analogickou informaci.
Analogová informace je epigenom – struktury uvnitř buňky,
(epigenetika popisuje buněčné procesy, které určují, zda se bude
příslušný gen přepisovat a překládat do odpovídajícího proteinu),
které umožňují čtení některých genů, zatímco ostatní mlčí. Protože
je velmi těžké uchovat analogové informace, je to první, kde dochází k selhání. A to podle mého názoru stojí za stárnutím.
Mohou lidé tuto „ztrátu informací“ řešit jednoduchými zásahy,
jako je úprava stravy a životního stylu?
Nejdůležitější je jíst méně často. Nemyslím na podvýživu; ani
vědomé hladovění. Nechci, aby se to stalo argumentem teenagerů
pro odmítání stravy. Ale většina dospělých jí příliš mnoho a příliš
často. A na základě některých nedávných výsledků pokusů u myší,
a také u lidí, to vypadá, že je stejně důležité, když jíte, jako to, co
jíte – a možná ještě důležitější. Existují různé druhy půstu, jímž si
můžete projít, což je podle mého názoru potenciálně užitečné.
Nevíme, který z nich je nejlepší, ale já třeba nesnídám, snad až na
pár lžiček jogurtu, a pak nejím až do pozdního odpoledne, někdy
až večeřím.
Jak půst podporuje dlouhověkost?
Zjistili jsme, že se geny dlouhověkosti zapínají půstem.Děje se tak
rovněž při cvičení s vysokou intenzitou. Hluboké dýchání po dobu
10 minut každý den nebo každý druhý den, je spojeno se snížením
počtu různých nemocí – určitě srdečních. Chápu, že jsme si dříve
mysleli, že musíte být maratónským běžcem, abyste získali všechny výhody cvičení, ale krátké intervalové tréninky s vysokou intenzitou se zdají být téměř stejně užitečné. A nejhorší věcí, kterou
můžete [pro stárnutí] udělat, je nikdy se nezadýchat.
Popisujete několik charakteristických znaků stárnutí. O které
jde?
Především je to genomická nestabilita. Poškození DNA zrychluje.epigenetické stárnutí a ztrátu informací na epigenetické úrovni a
na genetické úrovni [způsobuje genomickou nestabilitu]. Víme, že
rozbití chromozomu je nejlepší způsob, jak urychlit stárnutí. Udělali
jsme to u myší a nebylo to vůbec hezké. Abyste se vyhnuli rozbití
DNA, snažte se vyhnout používání mikrovln, pokud možno nepodstupujte zbytečná rentgenová nebo CT vyšetření. Setkal jsem se
s pacientem, který si každý rok nechal udělat CT snímky, jen aby
věděl, co se děje uvnitř jeho těla. Tak to je zásadně špatně.
Deregulované snímání živin: To zahrnuje necitlivost na inzulín, diabetes typu 2 – což je velmi špatné pro stárnutí, pravděpodobně to
nejhorší, co známe. Způsob, jak s tím bojovat je: nemějte nadváhu
a pravidelně cvičte.
Mitochondriální dysfunkce: Mitochondrie jsou něco jako baterie
v buňce; jsou důležité pro spalování tuků. Platí, že čím více cvičíte,
tím více mitrochondrií budete mít, omezení kalorií zvyšuje mitochondriální aktivitu.
Ztráta proteostázy: Ztráta homeostázy bílkovin v důsledku
nesprávně poskládaných proteinů – starých proteinů [na buněčné
úrovni]. Pro zlepšení lidé mohou udělat, že se postí. Malý půst je
dobrý, půst po dobu tří dnů je ještě lepší pro zvrácení špatně
složených proteinů a indukci autofagie zprostředkované chaperonem [buněčná regenerace], která pomáhá udržovat buněčnou
proteostázu.

Zkrácení telomer: K tomu dojde přirozeně při dělení buněk. Nejsem
velkým fanouškem antioxidantů, protože jejich význam se ve studiích přeceňuje. Ale můžete se pokusit posílit přirozenou obranu
těla před poškozením DNA, což jsou účinky na hormonální
rovnováhu [například nalačno a cvičení s vysokou intenzitou].
Měli by lidé začít s těmito anti-stárnoucími zásahy co nejdříve,
nebo pro to existuje optimální věk?
Protože ještě nemáme „epigenetické resetovací tlačítko“ pro lidi,
musíme pilně pracovat na [stárnoucích zásazích], abychom měli
šanci se zlepšit. Začal jsem, když mi bylo 30 let, a vůbec toho nelituji. Dokonce i v mých 20 letech jsem byl docela dobrý pokud jde
o stravu. U zvířat jsme viděli, že pokud zasáhnete včas a omezíte
příjem kalorií nebo jim dáte dříve molekulu jako rapamycin, funguje
to lépe.
Existuje bod, odkud není návratu, ve kterém je nemožné vrátit
hodiny stárnutí zpět?
Ano, velmi stará, morbidní myš nikdy nebude žít déle, ale můžete
ji začít léčit, a to docela pozdě rapamycinem – myslím, že je to
v 19-20 měsících, což zhruba odpovídá šedesáti letům člověka.
Víte, potkal jsem Normana Learyho v 97 letech a ten chlápek si
vede skvěle ... S přibývajícím věkem je terapie těžší, takže je lepší
zabránit stárnutí, než se ho snažit zvrátit.
Zaznamenal jste některá významná zlepšení u svého otce,
který začal pracovat na změnách velmi pozdě, ale nyní, ve
věku 80 let, má sílu a duševní výdrž 30letého.
Ano, ale také stojí za zmínku, že většinu času [když pracoval na
těchto změnách] neviděl okamžité zlepšení. Je naivní, myslet si, že
najednou budeš mladý. Je to investice do budoucnosti.
A co genderové rozdíly ve stárnutí – měli bychom při
zvažování intervencí brát v úvahu pohlaví?
V mnoha studiích objevujeme, že pohlaví je skutečně nositelem
rozdíů, zvláště pokud jde o dlouhověkost. Existují léčby, které
fungují u samic myší, ale ne u samců, a naopak. To mi tedy říká,
že není jen důležité jít k lékaři a získat doporučení založené na
„průměrném“ člověku – ale je mnohem důležitější získat cílená
doporučení.
Lišíme se v našich hormonech, v naší genetice. Ženy mají celý
chromozom X navíc. Muži mají chromozom Y. To je velký genetický
rozdíl. Ve střevech máme různé bakterie, vedeme různé životy.
A proto je budoucnost spojena s individuálními měřeními a přizpůsobením životního stylu.
(Ze zahraničních pramenů)
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Thomas Perry
STAREJ CHLAP
Dan Chase je sympatický šedesátník, úspěšný
investor, co si užívá odpočinku, volá si se svou
dospělou dcerou a všude se objevuje ve
společnosti dvou velkých černých psů. Pohodový
penzista! Ale proč má několik cestovních pasů
a řidičských průkazů na různá jména? A proč má
doma velkou „kápezetku“ obsahující dvě pistole
Beretta Nano, jako by hrozilo nebezpečí, že bude
muset v příští půlhodině nadobro zvednout kotvy?
Možná proto, že když před pětatřiceti lety pracoval ve vojenské výzvědné službě, dostal za úkol
dopravit libyjským rebelům dvacet milionů dolarů,
operace selhala, a když chtěl peníze vládě USA
vrátit, nebylo komu je předat. A tak se skrýval
a bohatl, ale libyjští agenti ho právě vypátrali a on
se musí dát na útěk přes celé Spojené státy…
Televizní společnost FX chystá filmovou adaptaci
s Jeffem Bridgesem v hlavní roli. „Rychlé, nesentimentální a uspokojivé. Pro hlavní roli by byl perfektní Liam Neeson.“ Thomas Perry je
mistrem akčního žánru. Ve svém románu Řezníkův učeň (Argo, 2019) přišel s úplně
novým subžánrem napínavých krváků: hlavním hrdinou je nájemný vrah, kterému čtenář
fandí víc než jeho obětem nebo policii.
Thomas Perry je držitelem prestižní ceny Edgar. Na rok 2020 ohlásil nový román, který
v českém překladu vydá nakladatelství ARGO.
Přeložil Martin Urban
Brožovaná, 328 stran, 398 Kč, ISBN 978-80-257-3172-7, EAN 9788025731727
Zakoupit můžete zde
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„Starej chlap by měl mít psa.“ Tohle řekla dcera Dana Chase už
před deseti lety po smrti jeho manželky. Co ho na tom překvapilo,
byl termín „starej chlap“. Vždyť mu tenkrát bylo čerstvých
padesát. Ale dospěl k názoru, že mu radu dala s velkým předstihem, aby si na tu představu zvykl a začal k sobě hledat vhodného psa. Když muži zemře žena, musí se zachovat tak, aby
neskončil stejně.
Po desítkách let, kdy se zodpovědně staral o manželku, potom
o dceru a pak i o jejího muže a jejich syny, se jednoho rána probudil se zjištěním, že se najednou změnil stav, na nějž už dlouho
nahlížel jako na trvalý. Najednou už nebyl ve středu všeho dění.
Po smrti manželky dům utichl, přestal být rodinným krbem,
u něhož se členové scházeli pro pocit tepla a pospolitosti. Stal se
pouhým sídlem osamělého člověka.
Teď ho psi sledovali očima plnýma očekávání. Otevřel dveře
a dva velcí kříženci Dave a Carol před ním vyklouzli na zahradu
a tryskem se rozeběhli, až se z nich staly jen dvě černé šmouhy.
Vždycky takhle běhávali těch sto padesát metrů až k plotu, těla
se jim při dlouhých skocích prodlužovala. Jakmile dorazili k plotu,
vydali se poklusem po obvodu pozemku na obhlídku. Poté, co ho
jednou oběhli a nenalezli nic hodného pronásledování, dali si
ještě jedno kolečko očichávání země, než se vrátili k Danu
Chasovi v naději, že dostanou nějaký úkol.
Poté, co si Dan Chase vzal dceřinu radu k srdci, uvědomil si, že
si toho o psech spoustu pamatuje z dětství. Každý pes chce být
hodný, i ten, který k tomu moc předpokladů nemá. Jen musí majitel vymyslet způsob, jak mu to umožnit. Tihle dva byli hotová
sluníčka. Když ráno páníček otevřel oči, bylo to pro ně znamení,
že den začíná a oni jej musí přivítat s radostí a živým zájmem.
Starému pánovi v tom šli dobrým příkladem.
Chase vykročil, dvojice psů se k němu přidala a takto spolu
obcházeli dům až k bráně. Zrovna teď psi šli po jeho pravici, ale
neustále měnili pozice a během chůze kolem Chase kroužili jako
oběžnice. Pootevřel bránu a psi jako vždycky protáhli svá štíhlá
svalnatá těla škvírou, aby byli venku první.
Dan Chase měl kolem krku přehozená dvě krátká vodítka pro
případ, že by před sebou spatřil cizího člověka, to by je rychle
Daveovi a Carol připnul k obojkům. Ani zavilý milovník psů by
netoužil po setkání se dvěma chlupatými čtyřicetikilovými zvířaty
puštěnými na volno dřív, než se s nimi řádně obeznámí. Daveovi
ani Carol vodítka nevadila. Nejdůležitější ze všeho bylo být venku
a někam doprovázet Dana Chase.

Každý den ti tři spolu ušli nějakých sedm osm kilometrů a cestou
vyřídili pár záležitostí. Zhruba jednou týdně Chase vyrazil na
objížďku autem, jen aby se nevybila baterie a olej promazal
všechny součástky, jinak se psy chodíval pěšky. Během venčení
obvykle mlčel, ledaže by cestou potkal něco, s čím si chtěl promluvit, někdy také promlouval ke svým psům. Nebyl názoru, že
se mají psům dávat nějaké pokyny, takže ho většinou pouze
následovali. Ale když už jim přece jen začal něco říkat, zastavili
se, uši nastražené, hlavy natočené, bystrý a soustředěný zrak
upřený na páníčka.
Dave a Carol pocházeli ze stejného vrhu, organizace na ochranu
zvířat se jich ujala najednou. Dobrovolník Chaseovi řekl, že jejich
matka byla křížencem černého labradora a velkého pudla, všem
otec byl jaksi neznámý. Nikdo netušil, jaký mohl mít původ, jasné
bylo jen to, že musel být větší a chlupatější než matka Davea
a Carol. Chase si nedokázal představit, že by štěňata od sebe
odtrhl, tak je ponechal spolu. Když se na ně přišla podívat jeho
dcera poté, co si je přivezl z útulku, prohlásila: „Ježíši. Tak
takovýho psa jsem na mysli neměla. Koukni na jejich tlapky. Ti psi
hrozně vyrostou.“
„Mám rád velký psy,“ namítl Chase. „Jsou klidnější a méně
hluční. Pes, kterej kouše, má strach.“
„No já nevím,“ odpověděla. „To vážně chceš chovat dvě zvířata,
která by tě mohla zabít? Jsi přece jen už…“
„Starej chlap. Zabít mě může i průvan.“
„Vždyť víš, jak to myslím.“
„Vím. Což je jen další důvod zařídit to tak, aby k něčemu hroznýmu nedošlo.“
Postupem času si Chase mezi sebou a Davem s Carol vybudoval
vztah, který fungoval. Dnes ráno si ti tři vykračovali po hlavním
tahu z Norwiche podél řady bílých, prkny obložených domů,
kolem několika restaurací a hotelů až k mostu přes řeku
Connecticut, za nímž silnice ubíhala dál do Hanoveru, který už
ležel ve státě New Hampshire. Mírné jaro letos přišlo brzy po
dlouhé zimě, která nechtěla odejít a většinu obyvatel severního
cípu Nové Anglie zaháněla do tepla, jehož se nechtěli vzdát,
ledaže by jim za to někdo zaplatil.
Jak trojice vstoupila na most, rozhlédl se Chase po řece. Hladina
temné vody byla dnes výš než včera, zvedlo ji jarní tání.
Slunce se drželo na obloze už několik dní a Chase hádal, že sníh
ve výše položených místech už musel začít odtávat.
První známka, že něco není v pořádku, se objevila hned za
mostem v New Hampshire. Chase měl sluch přivyklý zvukům
okolního světa a jedním z nich byl hluk jedoucích aut. Zvykl si na
permanentní proudění vozidel po úzkém betonovém mostě
ustálenou rychlostí, každých pět vteřin ho další a další auto míjelo čtyřicítkou až padesátkou. Nejdřív ho vždy uslyšel za levým
ramenem, a potom vžum, když ho předjelo a zmizelo v dáli.
Přesto jedno vozidlo most opustilo v těsném závěsu za Chasem,
takže jelo mnohem pomaleji než ostatní. Chase se zadíval
k mírnému stoupání silnice před sebou, jestli mu něco nenapoví,
proč auto za jeho zády zpomalilo. Cesta byla volná, ale to auto
se vlevo za ním loudalo rychlostí chůze.
Chase tedy zahnul doprava na cestu mezi břehem a prvním
z domů. Zdálo se, že psi váhají, ale on jim potichu řekl: „Jdeme.“
Tak šli. Neotáčel se, ale vytáhl mobil, ťukl na tlačítko fotoaparátu
a pozvedl telefon tak, aby to vypadalo, že fotí řeku, místo toho ale
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namířil čočku přes rameno na to auto. Jednou zmáčkl spoušť,
potom klepl na ikonku videa a během chůze držel telefon ve
svěšené ruce podél boku s čočkami namířenými za sebe.
Dave a Carol byli rádi, že venčení pokračuje, a po chvilce už zase
bylo slyšet automobily, jak obvyklým tempem uhánějí do mírného
svahu Wheelock Street.
Chase se podíval na fotografii. Záběr to byl mizerný, pořízený ze
špatného úhlu, ale auto na něm bylo dobře patrné. Stříbrné, nižší
střední třídy, něco jako Subaru Impreza. Během posledních let
takových vozů v oblasti Nové Anglie přibývalo jako hub po dešti,
protože byly levné a měly dobré jízdní vlastnosti na sněhu a ledu.
Okraj střechy auta stínil řidiči tvář. Vysoká poloha mobilu, z níž
byla fotografie pořízena, ale umožnila pohled na sedadlo spolujezdce, na němž ležel nějaký předmět. Byl tím, co jeho tvar
připomínal? Chase na něj mžoural a zíral, ale nepřišel na nic, co
by to mohlo být jiného. Buď to byla hračka, replika, anebo ta věc
byla opravdová.
Část jeho vědomí, která dosud spala, se najednou probudila.
Rozhodl se pro změnu trasy. Nejvhodnější bude vrátit se po
mostě hned, dokud ten řidič jede opačným směrem, a kdyby chtěl
Chase nadále sledovat, bude to muset v nějaké postranní ulici
otočit.
Až se to stane, Chase chtěl být po pravé straně auta, aby se řidiči
případně hůř střílelo. „Jdeme,“ zamručel. Pak dal máchnutím
oběma rukama psům pokyn, rychle přeběhl silnici a vydal se po
mostě nazpátek.
Jakmile se dostali zpět za hranici státu Vermont, která vede
řekou, Chase ihned sešel z Hlavní třídy. Pokud ta osoba za
volantem věděla, že je Chase v Norwichi, určitě musela mít informaci i o tom, kde bydlí. Pro Chase tedy bude mnohem bezpečnější dostat se domů dřív. Přidal do kroku a cestu si krátil přes
neoplocené zahrady a pokračoval uličkou vedoucí na štěrkové
parkoviště za hospodou Norwich Inn.
Chase nebyl na něco takového připravený. Zůstával v tomto klidném koutu Ameriky příliš dlouho. Když se sem přistěhoval,
nakoupil si zbraně a střelivo a poschovával je ve svém domě,
autě, garáži. Ale už deset let nechodil ozbrojený. Nikde ani známka po nebezpečí, v ústraní žil už tak dlouho. Přiznal si, že zvyk
nosit u sebe zbraň opustil po Annině smrti. Byla to právě ona, kdo
mu připomínal, ať si strčí do kapsy kabátu pistoli, když jde ven.
Po její smrti už neměl moc zájem bránit, co mu ze života zbylo.
Teď měl Chase oči jako na stopkách a uši nastražené, hodnotil
každý pohyb a zvuk a vyhledával cizí neznámé projevy a změny.
Uvědomoval si, že vůbec neví, jestli je tu vůbec něco k odhalení.
Cestou přes most za ním prostě jelo auto, jehož řidič nejspíš
zpomalil, aby si Chase nebo psy prohlédl. To ještě nemuselo
vůbec nic znamenat.
Jak se pěšinkami a zkratkami blížil se psy ke svému domu,
nahlížel do jednotlivých ulic, jestli nezahlédne to stříbrné auto.
Nezapomněl se podívat ani na parkoviště před obchodem se
smíšeným zbožím Dan & Whit’s. Přes trávník bylo vidět na pozemek místního protestantského sboru, nikdo tam nebyl.
Dorazil k poslední řadě domů a vydal se podél plotu k boční
brance poblíž zadního vchodu svého domu. Psi vyrazili napřed
s čenichy u země, po níž pobíhali sem a tam podle toho, kde
ucítili neviditelnou stopu. Chase je tam nechal a vešel do garáže.
Jeden Colt Commander ráže 45 měl pod sedačkou auta, kam ho

zastrčil hned po koupi, druhý ve vaně pro
rezervu v zavazadlovém prostoru. Zbraň
vážila celé kilo a bylo v ní jen sedm
nábojů, ale bývaly doby, kdy jeho
život závisel na tom, jestli všechny
střely vypálí hladce a přesně.
A Chase stále žil. Vytáhl pistoli
zpod sedačky a zastrčil si ji pod
kabát.
Když vyšel z garáže, všiml si,
jak jsou Dave a Carol nervózní,
běhali ke konci plotu a pak se rychle přes zahradu vraceli zpátky
ke schodům. Možná že když nebyl doma, někdo vešel na jeho
zahradu a psi to teď špatně nesli. Chase stál zády k prkny pobité
stěně, zbraň zastrčenou za opaskem pod kabátem, a vyčkával.
Psi se po chvíli uklidnili. Ať už cítili kohokoli, dotyčný byl pryč.
Chase položil ruku na rukojeť zbraně a přešel ke schůdkům.
Nahlédl do domu oknem, potom otevřel zadní dveře, ale raději
zůstal stát stranou. Neslyšel žádné šoupání podrážek, které by
signalizovalo, že někdo uvnitř zaujímá lepší střeleckou pozici.
Žádný výstřel. „Dobrý,“ řekl, psi vyskočili na verandu a vběhli do
domu.
Když Dave a Carol přeběhli podlahu, zastavili se každý z jedné
strany misky a začali chlemtat vodu, Chase pustil rukojeť pistole.
Pokud by v domě někdo byl, psi by zavětřili a vydali by se ho
ulovit.
Chase procházel domem a kontroloval, jestli se nic nezměnilo
nebo nebylo s něčím hnuto. Byl si téměř jistý, že je to zbytečné,
jenže poslední dobou zlenivěl a začal být nezodpovědný, takže
teď si tu námahu dal. Když se do tohoto města přistěhoval, učinil
spousty preventivních opatření, ale během let přestal být ostražitý. Dnes to očividně byl falešný poplach, chiméra mohla být
pouhým dílem podvědomí, aby ho vylekalo, a on se začal konečně chovat zodpovědně. Jenomže věděl, že i kdyby byla hrozba
skutečná, přicházela by také nenápadně a nevinně. Avšak útok,
pokud by k němu došlo, by byl hlučný a náhlý. Možná že dnešek
byl požehnaným dnem, kdy mu neškodná událost připomněla
laxní přístup napravit. Oba psy poplácal, každého odměnil
sušenkou a šel zkontrolovat opatření, která kdysi připravil. Došel
ke skříni v zadní části ložnice pro hosty, kde měl věci pro případ
útěku, otevřel batoh a nahlédl do něj. Peníze tam stále byly –
deset tisíc amerických dolarů, dalších pět tisíc v kanadských
stodolarovkách, deset tisíc eur. Dvojice pistolí Beretta Nano,
u každé čtyři plné náhradní zásobníky s náboji ráže 9 milimetrů.
Ve třech peněženkách byly potřebné kreditní karty a řidičské
průkazy vystavené na tři různé identity – Henry Dixon z Los
Angeles, Peter Caldwell z Chicaga a Alan Spencer z Toronta. Na
jména Dixon a Caldwell měl vystavené americké cestovní pasy,
na Spencera kanadský. Kreditní karty měly data expirace v širokém časovém odstupu, ale jelikož je Chase dlouho nekontroloval, raději teď ověřil, jestli náhodou některé nevypršela platnost.
Mohl se spolehnout, že banky by mu případně poslaly karty nové.
Za své služby si strhávaly poplatek z účtů, které u nich Chase
měl už pětadvacet let, možná déle. Pak se šel podívat do dalšího
úschovného prostoru na půdě pod samým vrškem střechy, kde
otevřel krabici od vánočních ozdob a vytáhl z ní druhou únikovou
výbavu, v níž byly další peníze a doklady vystavené na tři ženy
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s příjmeními shodnými s těmi mužskými. Na fotografiích byla
Anna. Tento druhý batoh si odnesl do ložnice.
Ve své výbavě měl tři jednorázové mobily s předplacenou kartou,
z nichž byly vyndané baterie. Jeden telefon připojil do zásuvky
s přepěťovou ochranou pod postelí, zbylé dva zase uložil. Věci
připravené pro Annu se chystal jít vyhodit, pak si to ale rozmyslel.
Obsah jejího batohu přendal do svého. Kdyby únikovou výbavu
někdy musel použít, bylo by nebezpečné nechávat doma cokoli,
co by odhalilo jeho další totožnosti. S Annou nachystaným
batohům říkávali výbava pro úprk, protože tomuto jedinému účelu
měly sloužit – opustit dům a prchnout. Obsahovala vše pro zahájení nového života na novém místě pro oba.
Opět vypustil Davea a Carol na zadní zahradu.
Touto dobou jim obvykle udělalo radost, když mohli aportovat
s míčkem, ale dnes psi neměli na hraní náladu. Místo toho následovali Chase, který obcházel zahradu ve snaze najít otisky bot,
odřený plot po přelézání anebo jakékoli další známky cizí přítomnosti. Když psi chtěli, stále dokázali skotačit jako štěňata, ale
teď měli vážný výraz, možná až pochmurný. Drželi se vedle sebe
a tu a tam na Chase vrhli pohled svýma velkýma vodnatýma
očima, jako by mu chtěli číst myšlenky.
Po zbytek dne pátral Chase po znamení, která neexistovala,
a napravoval zanedbaná preventivní opatření. Zkontroloval a vyzkoušel všechny zámky dveří a oken a prověřil poplašné zařízení. V garáži strávil několik minut navazováním dvou plechovek,
které vytáhl z nádoby na recyklaci, na rybářský vlasec, jehož
druhým koncem ovázal hrdla dvou lahví.
Všichni se navečeřeli v obvyklý čas, psi potom šli zase ven,
zatímco Chase umyl a sklidil nádobí. Po návratu zvířat domů
zapnul alarm a chvilku se díval na televizi se zeslabeným
zvukem, aby slyšeli případné neobvyklé zvuky. O půl dvanácté,
po předpovědi počasí, se odebral se psy do postele. Dave
a Carol jako obvykle vyskočili na její levou stranu poblíž dveří.
Když se uvelebili, Chase došel na konec chodby, která vedla
z kuchyně, a nastražil dvě plechovky navázané na průhledný
rybářský vlasec. Byl si jistý, že elektronické poplašné zařízení
funguje správně, ale když si udělal ještě jedno vlastní, bude mít
klidnější spánek.
Byly skoro tři hodiny ráno, když ticho narušilo řinčení plechovek.
Chase otevřel oči, psi vystrčili hlavy zpod deky. Podle jejich siluet
Chase poznal, že se dívají směrem ke vstupním dveřím, uši
natočené dopředu.
Dave vyskočil z postele. Když přední tlapy dopadly na dřevěnou
podlahu, dutě to bouchlo, pak se ozvaly škrábavé zvuky, jak se
řítil chodbou. Carol vyskočila hned po něm a škrt, škrt, i za jejími
drápy se z chodby ozývalo škrábání. Dan Chase byl v mžiku na
nohou, oblékl si kalhoty. Z nočního stolku vzal Colt Commander
a baterku a vydal se za psy. Na konci chodby
se zastavil, naklonil se, aby jedním okem
nahlédl za roh, ale viděl jen temné
míhající se stíny. Zapnul svítilnu
právě včas, aby spatřil Davea
vrhnout se k cizímu muži na druhé straně místnosti a začít
vrčet. Muž šel k zemi, ale boxoval a kopal do Davea, aby otevřel tlamu a pustil mu ruku.

„Zůstaňte ležet!“ zakřičel na něj Chase a rozsvítil v místnosti.
„Neperte se s nima!“
Muž držel v ruce pistoli, na jejíž hlavni, jak si Chase povšiml, byl
našroubovaný tlumič. Ten se ukázal jako nepraktický, protože
zbraň prodlužoval o dvacet centimetrů, a muž ji tak nemohl otočit
proti psu a zastřelit ho. Dokázal ji k němu jen přiblížit, ale
zkroucená ruka uvolnila cestu pro Carol. Přikrčila se vedle Davea
a zakousla se.
Tentokrát měl ten muž problém. Carol mu během chvilky trhala
rameno a blížila se k hrdlu. Muž si to očividně uvědomoval, takže
se pral o to víc a bušil do psů těžkopádnou zbraní.
„Lasst ihn los,“ poručil Chase. Namířil pistolí na muže.
Psi uvolnili stisk. Muž zaváhal.
„Máte jednu šanci,“ zavolal na něj Chase. „Jak ji využijete?“
Muž se překulil na bok a vypálil, střela prolétla Chaseovi kolem
ucha. Během zlomku vteřiny prohnal Chase kulku mužovou
hrudí, ten upustil zbraň a zůstal tiše ležet.
Chase musel během chvilky zvládnout spoustu úkolů, tudíž se
pohyboval rychle a efektivně. Odkopl cizí pistoli o kus dál pro
případ, že by muž ještě žil. Potom poplácal oba psy a při tom jim
druhou rukou ohmatával těla, jestli nejsou zranění, a promlouval
k nim. „Dave, Carol. Jste moc a moc hodní pejskové. Děkuju
vám, kamarádi.“ Psi nejspíš budou mít modřiny, ale nekrváceli
a ani sebou při hlazení necukli. Když si klekl, aby si cizího muže
prohlédl, olizovali Chasovi obličej.
Muž na podlaze měl tmavé vlasy a olivovou pleť. Bylo mu kolem
třiceti, měl výrazné kouty, a kdyby sem této noci nepřišel, za pár
lety by byl holohlavý. Chase ho nikdy předtím neviděl, ledaže by
to byl ten člověk ze stříbrného subaru.
Na krční tepně nebylo možné nahmatat tep. Otvor po kulce
v hrudníku napovídal, že šla přímo do srdce. Z rány, kudy vyletěla, krev nestříkala, jen vytékala. Chase muže prošacoval ve
snaze najít peněženku, ale v kapsách objevil pouze náhradní
zásobník a nůž s deseticentimetrovou čepelí – ten člověk u sebe
neměl ani klíčky od auta. Absence dokladů Chase zase tak
nepřekvapila. Člověk, kterého za ním vyslali, mohl buď zvítězit,
nebo zemřít, protože kdyby ho chytila policie, stal by se
nebezpečnějším než sám Chase. Samozřejmě že u sebe neměl
ani mobil, ale Chase jeho hledání přece jen ještě několik vteřin
věnoval. Potom šel do patra pro svou únikovou výbavu, přidal
k ní mobily, vyšel s batohem ven a pověsil ho v kůlně na hřebík,
aby splynul s rybářským vybavením, vesly a motorem pro hliníkovou loď obrácenou dnem vzhůru vzadu na zahradě. Cestou
zpět pohledem pátral po stříbrném subaru, ale nikde ho neviděl.
Dovnitř se vrátil kuchyní, odnesl plechovky a lahve, a poté, co
z nich odvázal vlasec, hodil je do koše na recyklaci, nakonec vzal
do ruky mobil a vytočil 911. ...

ARGO
ještě
vydalo
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Román Starý muž tvoří příběh Dana
Chaseho, šedesátiletého vdovce,
který žije ve Vermontu a rád chodí
venčit své dva velké psy. Zdánlivě
vede život spořádaného člověka, ale
Dan není přesně tím, kým se zdá... Co
skrývá jeho minulost?

Thomas Perry je autorem více než
dvaceti knih. Debutoval v roce 1982
románem Řezníkův učeň (The
Butcher’s Boy), za nějž obdržel Cenu
Edgar. Tato kniha má dodnes výjimečné postavení v jeho díle i v kriminálním žánru, protože jako jedna
z prvních uvádí na scénu antihrdinu,
jemuž čtenář fandí, i když ví, že by neměl. Na tento napínavý příběh navázala dvě pokračování Sleeping Dogs
(1992) a The Informant (2011), kde se
autor k postavě svého chladnokrevného zabijáka vrátil.

Jako mladý vojenský zpravodajský
důstojník Chase učinil před 35 lety
špatně rozhodnutí sice motivované
ušlechtilým smyslem pro povinnost.
Poté, co poskytl dolary na pomoc
libyjským povstalcům, se dověděl, že je
zprostředkovatel neodevzdal, a nechal si
je pro svou potřebu. Nadřízení ho vinili
ze smrti rebelů, k nimž se pomoc nedostala, a Dan uprchl. Později se oženil, a ovdověl, vychoval
dceru, která se stala lékařkou, a žil dobrý život. Ale teď za ním
někdo přišel – ne, aby ho zatkl, ale aby ho zabil. Jeho další život
určuje jediná motivace – přežít!

je stále připraven čelit útoku, udeří jako
první a udělá se soupeřem vše, v co
doufá, že bude stačit k jeho potlačení.
V průběhu děje spáchá Dan mnoho
násilných činů a manipuluje s emocemi ostatních. Zároveň projevuje velkou lásku a loajalitu k těm, kteří jsou
na něho milí. Jak jste dokázal v protagonistovi kombinovat tyto protichůdné charakteristiky?

Myslím si, že takové kontrastní vlastnosti
má většina lidí, jen u některých jsou
výraznější. Před nedávnem jsem na
festivalu Las Vegas Book Festival
vyslechl přednášku nositele Kongresové
medaile cti, o tom, jak jeho jednotka překonala obléhání základny
v Afghánistánu, což se jevilo jako neuskutečnitelné. Líčil nejen
násilí, ale hovořil s láskou o svých druzích, manželce a dětech.
Na publikum to velmi silně zapůsobilo a já takovou emoci chtěl
částečně dát i Chaseovi.
Děj románu jste umístil do Vermontu, Chicaga, hor nad Los Chase má na mysli základní právo člověka – pokud se vás někdo
Angeles, Toronta a jiných míst v Kanadě a do Libye. Proč snaží zabít, padají všechna pravidla. Také ví, že často nejlepším
tolik prostředí, má to nějaký formální účel?
způsobem, jak se chránit před nebezpečím, je manipulovat
s ostatními, místo aby s nimi poctivě jednal.
Jsou místa, v nichž člověk jako Chase přemýšlí, zda by v nich
mohl žít. To pravé nemůže najít, a tak využívá falešné identity, Kdo další je ve Starém chlapovi vaší oblíbenou postavou
o níž soudí, že je neomylná. Tvrdí, že bydlí v Los Angeles a trávil a proč?
čas na dalších místech jako jsou Chicago, Vermont a Toronto.
Jsou dvě. Líbí se mi James Harriman. Podobá se Chasemu, když
Libye zůstává v jeho představách.
mu bylo dvacet let. Jsou to vlastenci, oba vyškolila stejná organiDanovi je šedesát, a přesto se dokáže bránit přesile zace k podpoře amerických zájmů v zahraničí, a kvůli tomu
útočníků, a to většinou o hodně mladších. Někteří by mohli potřebovali být násilníky. Oba se ze zkušenosti poučili, že se o ně
být i jeho dětmi. Jak bylo pro vás jako autora obtížné i systém nestará. Jejich společná loajalita vůči zemi je spjata se
takovéto násilné scény věrohodně zpodobnit?
smyslem pro spravedlnost.
Také se mi líbí Zoe, žena, kterou Chase využívá a chrání. Jde
Chase je dobře trénovaný, a protože věděl, že může být kdykoli o ženu středního věku, jejíž život se neodehrává v růžové
napaden, udrřžovall si svoji kondici i ve věku veterána. A to jsem zahradě. Nevydařené manželství, jedno dítě, které je zklamáním,
věděl, pro něho nebude velký problém. Chase je vycvičen tak, že
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Kdo patří k vašim oblíbeným spisovatelům?
V raném věku jsem trávil
hodně času čtením. Mám
tedy z čeho vybírat. Rád se
vracím ke knihám Josepha
Conrada, Williama Faulknera,
Jane
Austenové,
Charlese Dickense, Nathaniela Hawthorne, Hermana
Melvilla, EM Forstera a dalších.
Snažím se číst co nejvíce
nových autorů a rád bych
zmínil alespoň pár nejzajímavějších: Every Man a
Menace
od
Patricka
Hoffmana, The Coaster od
Ericha Wurstera, Prometheus Man od Scotta Reardona.
Ve Starém chlapovi píšete
také mimo jiné o fungování
střelných zbraní, o metodě
lokalizace uprchlíků, o libyjské kmenové struktuře
a o způsobech, jak může
osoba skrýt svou identitu.
Jak sháníte podklady pro
takové údaje?
Často jsem říkal, že výzkum
je to, co děláte, když nemáte
chuť psát, ale chcete zachovat iluzi pokroku. Většinou
shromažďuji podklady těmito
způsoby: čtením, poslea jedno, které bude pravděpodobně vždy daleko a příliš staré na chem, pozorováním a shromažďováním zajímavých nápadů
to, aby se věnovalo svému hudebnímu talentu.
nebo jdu po konkrétní informaci, kterou potřebuji, dokud nenajdu
Napsal jste a produkoval televizní pořady. Jaké jsou rozdíly vše, co je o ní známo. Také se odebírám časopisy různého
v psaní televizního scénáře a románu? A pomáhá vám zaměření a z jednoho jsem čerpal vše o novinkách ve střelných
zbraních.
zkušenost ze zábavního průmyslu v psaní knih?
Jakýkoli zážitek z psaní je dobrý, což je pravděpodobně důvod,
proč tolik reportérů, právníků a reklamních redaktorů píše dobré
knihy. Psaní pro TV je dobrý způsob, jak se naučit spoustu věcí.
Třeba osvojit si disciplínou ohraničenou kalendářem. Když je
uzávěrka, neexistuje neodevzdat práci. Je také důležité být
jedním ze skupiny profesionálních spisovatelů, kteří se snaží být
kritičtí a nápomocní. Je také dobré přemýšlet o tom, jak udržet
pozornost publika. Pomáhá spisovateli řešit problémy se stimulací, určením délky monologu a scény. Když si můžete dialog
poslechnout, ihned se vám odhalí jeho nedostatky. Pompézní
formulace, falešné tóny, klišé. Negativem je, že psaní pro televizi
může být vyčerpávající.

Jak píšete? Začínáte osnovou nebo je vaše práce spontánní,
máte pro práci pevně vyhrazený čas?
Můj proces psaní se vyvinul se změnami v mém životě. Když byly
naše děti malé, vypravil jsem je do školy a vracel se domů pracovat. Odpoledne je moje žena vyzvedla. Snažil jsem se jim být
k dispozici vždy, když byly doma, což je asi přesvědčilo, že jsem
nikdy nedělal žádnou pořádnou práci. Píšu na obyčejný papír,
a teprve když mám velký kus příběhu, napíšu druhý koncept do
notebooku.
(Ze zahraničních pramenů)
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Christina je 19letá dívka ze Švýcarska. Narodila se s výrazně
rozšířeným vědomím. V této
dru-hé knize hovoří její matka o
dal-ším vývoji Christiny a o
počát-cích jejího působení na
veřej-nosti.
Tématy tohoto dílu jsou univerzální pravidla hry jménem život, cesta vlastní duše,
odhalení osobního potenciálu, podpora duchovních
průvodců, praktické tipy k navýšení osobních i kolektivních vibrací, tichá revoluce bezpodmínečné lásky;
Christina mluví o důležitosti uzemnění pro lidi no-vého
věku, o nutném sjednocení nezávislého myšlení
a spirituality, o celostní vědě, pozitivních technologiích,
o čtyřech způsobech nasměrování vědomí, pětidimenzionální budoucnosti lidstva a o nadcházejícím zlatém
věku.
„Ve svém nejhlubším jádru jsme všichni stejní. Nikdo není
dále než ostatní, nijaké světlo není jasnější než ostatní
a žádný životní úkol není důležitější než ostatní. Všichni
jsme božské bytosti, jež zde sbírají zkušenosti jako lidé,
a nikoliv lidé, z nichž se stávají božské bytosti.“
- Christina von Dreien

Rozhovor na dalších stranách

Rozhovor na dalších stranách

Bernadette von Dreien
CHRISTINA
KNIHA II.
VIZE DOBRA

Dr. Joe Dispenza
PROBUĎTE
SVÉ BOŽSTVÍ
Jak obyčejní lidé
dělají neobyčejné věci
Co to znamená, probudit své
božství? Co kdybyste se dokázali
naladit na frekvence mimo hranice hmotného světa? Vytvořit si
novou budoucnost a transformovat svou biologickou podstatu?
Dr. Joe Dispenza nabízí v knize ucelený program,
který vám umožní vykročit z fyzické reality do jemnohmotného světa lásky. „Tímto totiž skutečně jsme,“ píše,
„a tuto budoucnost tvoříme — v ní sekaždý člověk stává
božskou bytostí.“
https://www.kosmas.cz/knihy/273048/probudte-sve-bozstvi/

Ještě nikdy se Thovt neobracel na
lidstvo s takovou naléhavostí.
Aktivovat transformační klíč ve
svém srdci znamená pro většinu lidí
úplnou změnu pohledu a postoje
k životu. V okamžiku, kdy otevřeme své smysly a svá srdce pro tuto
nádhernou planetu, na níž jsme
hosty, nastane obrat, a uvědomíme si spojitost se vším
živým. V té chvíli jsme schopni procitnout do stavu „MY“
a začít jednat nikoliv jako oddělené subjekty, nýbrž jako
Jednota v srdcích spojených individuí. Tento moment
samovolně spouští proces regenerace, i toho, co nazýváme „vzestup“.
S vyléčeným a otevřeným srdcem se docela snadno
a samy rozpustí všechny blokády a vnější „problémy“
brzdící naše tvůrčí síly. Díky tomu v sobě oživíme a aktivujeme transformační klíč; odpoutáme se od temné formy
vědomí, jež po tisíciletí s naším souhlasem a za naší
spolupráce svazovala naše bytí, živila se a živí se z našich
strachů.
Čas se krátí. Chceme-li se Zemí vstoupit společně do
nové éry a úspěšně završit Projekt lidstvo, je nezbytné
jednat — TEĎ.

https://www.kosmas.cz/knihy/280435/thovt-transformacni-klic/
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https://www.kosmas.cz/knihy/280433/christina-vize-dobra/

Kerstin Simoné
THOVT
TRANSFORMAČNÍ KLÍČ
PROJEKT LIDSTVO

Friedbert Becker
HYPNÓZA
A METODA PŘÍMÉ
KOMUNIKACE
S NEVĚDOMÍM
Tajemství osvobozené
pozornosti
V této knize se dozvíte, jak je
možné v několika krocích odhalit
příčinu konkrétního psychologického problému a vyvolat pozitivní změnu. Metoda Přímé komunikace s nevědomím je
návod, jak komunikovat s inteligentními částmi nevědomí, získat zpět svoji pozornost a začít žít jako svobodná
bytost. Můžete díky ní pomoci jednak sobě, jednak
druhým lidem.

https://www.kosmas.cz/knihy/273047/hypnoza-a-metoda-prime-komunikace-s-nevedomim/

Kniha Christina 1 Dvojčata
zrozená jako světlo pojednává o mimořádném vývoji
dnešní šestnáctileté
Christiny, která se narodila
s velmi rozšířeným
vědomím. Matka Bernadette
Meier (Dreien) vypráví
příběh o Christinině neobvyklém narození, dětství
a mládí do 16 let.
Jak odpovíte na otázku, na co
myslí vaše dcera Christina?
Podle odborníků patří k mladé generaci evolučních myslitelů. Prostřednictvím svého vícerorozměrného vnímání vidí věci z celkového
pohledu a ohromuje vysokou etikou,
moudrostí a mírem.
Kdy jste si uvědomila, že Christina
je jiné dítě?
Těhotenství, narození a dětství byly
mimořádné, záhadné, ale také úžasné. Ve věku 13 let se ukázalo, že se
v Christině skrývá velké množství
talentů a vynikala znalostmi studijní
látky několika fakult, přestože na nich
nikdy nestudovala.

Christina patří
k nové generaci
mentálně
nadaných,
evolučních
myslitelů, kteří
vnímají naši
existenci jako
komplex kvantové
fyziky,
neuropsychologie
a spirituality.

Když jste to zjistila, znejistila jste
nebo se dokonce zděsila?
Byly různé fáze. Dlouho víme, že je
to její životní cesta a že ví, jak s ní
dobře zacházet.
Jaké byly reakce na knihu
„Christina 1 – Dvojčata zrozená
jako světlo“?
Velmi pěkné. Kniha pulsuje životem,
ale také čelí zázračným jevům a dotýká se mnoha duchovních úrovní.
Zaznamenala jste také nějaké
negativní reakce?
Ani jednu. Ale pro někoho může být
obsah neuvěřitelný.
Plánují se v důsledku těchto
reakcí představení nebo prezentace?
Ano, chystáme denní semináře
v Curychu, Greifensee, Wattwilu,
Basileji, Bernu a Vídni. Kromě toho
může kniha přispět svou vizí
k různým projektům ve školách
a zajímavá může být vlastně pro
všechny děti, když jim ji rodiče
koupí. A i oni se mohou inspirovat,
jak přispět k ochraně životního
prostředí, dovědět se něco o bydlení, energetické náročnosti a pod.

Podstata života
je jako láska,
vypadá jako
krása a zní
jako pravda.

Kniha popisuje lepší budoucnost pro svět a lidstvo. Klade
si opravdu takové cíle?

Ano, je to velmi důležité, i když
se může zdát, že je to v ostrém
kontrastu s tím, co se právě
děje na naší planetě.
Jsme v globálním přechodu,
a Christina apeluje na zachování rovnováhy moci. Pro někoho může být její výklad
složitý, ale v podstatě jde o to,
aby každý jednotlivec přispěl ke zdravému vývoji nejen v bezprostřední
blízkosti kolem sebe, ale na celém světě. Na minulost se nelze dívat
konvenčním způsobem, protože právě toto myšlení nás zavedlo do nynějších slepých uliček.
Jaké povinnosti na sebe Christina bere?
Christiny hlavní povinnosti, z nichž vychází, jsou obsaženy v pojmech:
svoboda – pravda – láska. Tyto tři základní pojmy jsou zásadní pro osobní
a kolektivní rozšíření vědomí, zodpovědnosti a tedy udržitelný mír. Tomu

chce přispět, i když
by to mohlo znít
moc pateticky.
Nehledejte v tom
ani bezobsažnou
frázi. Lépe vyjádřit
to nedovedu.
Vy osobně věříte
v život po smrti?
Ano, stejně jako
Christina, která popisuje reinkarnační
proces v naší knize
lehkým způsobem,
aby byl pochopitelný pro nejširší
vrstvy čtenářů.

Protože jsme lidské
bytosti, učíme se
porozumět tomu,
co to znamená
měnit se láskou
a skrze lásku, žít
s pravdou a myslet
se svobodou.

Vaše dcera přišla
na svět s velmi
rozšířeným vědomím. Dá se ještě nějak rozvíjet a je možné obdobnou
vlastnost získat i v pozdějších letech?
Ano. Každý si může rozvinout svůj vlastní potenciál, ale u dnešních dětí mi
to připadá mnohem jednodušší, protože většina z nich se s rozšířeným
vědomím již narodila.
Co dělá Christina po ukončení povinné školní docházky?
Na akedemii v Lucernu studuje holistickou psychologii. Kromě toho se
podílí na veřejných vystoupeních a projektech a pracuje na své první knize.
(Ze zahraničních pramenů)

Tato druhá kniha je opět psána z pohledu Christininy matky Bernadette. Pokračuje ve
svém příběhu o vývoji, kterým Christina prochází: konec školních dnů, odhalení jejího
životního plánu a krásný začátek její práce na veřejnosti.
Dalšími tématy v části 2 jsou: univerzální herní pravidla života, procházení individuální
duše a rozvíjení našeho osobního potenciálu, pomoc našich duchovních průvodců,
praktické tipy pro zvýšení naší individuální a kolektivní frekvence, tichá revoluce
bezpodmínečné lásky, důležitost uzemnění pro lidi v nové době, nezbytné propojení
mezi racionálním myšlením a duchovností, holistickou vědou a pozitivní technologií,
čtyři možnosti řízení našeho vědomí, budoucnost lidstva páté dimenze a zlatý věk,
který dosáhl svého předstupně.
„Všichni jsme si rovni ve své nejvnitřnější bytosti. Nikdo není dál než jiní, žádné světlo
není jasnější než jiné světlo a žádný životní úkol není důležitější než jiný životní úkol.
Nejsme lidé, kteří se stávají božskými bytostmi, ale božské bytosti, které zde mají
zkušenost jako lidské bytosti.'
- Christina von Dreien
Christina von Dreien údajně jako dítě přečetla desítky vědeckých knih z oblasti filozofie, kosmologie, kvantové fyziky, astronomie a astrobiologie, antropologie, mytologie, technologie a ekonomie, sociologie, evoluční biologie, neurobiologie, neuropsychologie mnoha dalších věd. Christina navzdory těmto encyklopedicky diverzifikovaným zájmům, kterým člověk často nemůže ani rozumět bez značných intelektuálních
schopností, nebyla ve škole příliš úspěšná. Matka to vysvětlovala nedostatkem duchovní dospělosti učitelů. Pravda je: „Ve vesmíru
není nic komplikovaného. Jsou to lidé, kteří to komplikují “. Christina si z nutnosti dělá ctnost a prohlašuje, že ve svém životě „nikdy
nebude mít žádné známky nebo diplomy, které by mohla ukázat“. To není problém, protože nikdy nebude potřebovat peníze, mobilní
telefon nebo auto.

Z myšlenek
Christiny
von Dreien

Není snadné pojmenovat esencií, která jde nad
rámec „lásky“, jako vše vysvětlující a vše
uzdravující princip. Pohled na současný svět je
chmurný kvůli mnoha globálním krizím. Podle
von Dreien spočívá vysvětlení současných
podmínek v otřesech na duchovní úrovni,
jejichž nezbytnými vedlejšími účinky jsou tyto
krize. Pro ty, kteří uvažují v kontextu konvenční
logiky, je jejich vysvětlení obtížné pochopit:
„Existuje kauzální jev, který se odehrává přímo
před očima lidí: čas se zkracuje. Pozemská
frekvence času se enormně zrychluje. Čas je
jako osobnost, které podléháme. Není to vidět,
ale vždy to zmiňujeme ve formě. Ale čas zmizel
a tam, kde kdysi byl, zanechává kruhový
záhyb, který neobsahuje nic jiného než prázdné místo.
Christinin misionářský nárok na kázání má kosmické rozměry. Může dokonce soudit Ježíše, že „se za posledních dva tisíce let enormně vyvinul, po
odchodu ze Země se naučil hodně v jiných dimenzích”. Podle své prezentace je Christina sama povolána ohlašovat a iniciovat globální změnu
epochy. Je to tedy optimistická zpráva, která km nám proniká i přes smutný
stav současného světa. „Od roku 2012 polovina jemných stínových bytostí
zmizela, protože jednoduše nevydrží stále vyšší vibrace světla na naší
planetě“. Odkaz na rok 2012 není náhoda. Vzrušení z konce mayského
kalendáře nevyvolal na esoterické scéně, jak psala mnohá média,
očekávaný koncec světa, ale „evoluční skok ve vývoji“ lidstva, které mělo
vstoupit do nového věku. Podobně jako svědkové Jehovovi interpretovali
oznámený, ale neúspěšný Poslední soud v roce 1914 jako neviditelný
návrat Krista, vidíme zde výklad bodu obratu, který vypadal trochu jinak, než
si člověk dokázal představit.
Další témata se rovněž opírají o předchozí hlavní trendy, například když se
říká, že „počet dětí s mimořádným vědomím a vjemovými vlastnostmi již

několik let prudce stoupá ... Společnost ... [by
měla] být upozorňována na postoje, způsoby
a struktury které přispívají k podpoře přirozeného vývoje těchto dětí a ne, jak je tomu
dnes často, k jjich omezování.
Učení slibuje svým následovníkům komplexní
zhodnocení ega, protože se zaměřuje na
jednotlivce a jeho prvořadý význam pro svět:
„Bude velké světlo a toto světlo jste vy. Bude
velké uzdravení a toto uzdravení v lásce
způsobí zlom, a tento zlom v lásce jste vy,” říká
Christina. Nakonec se celý život točí kolem
jedince samého, protože „jediným účelem naší
existence je naplnění individuálního duševního
plánu“. Každý člověk přispívá svou orientací na
vědomí a svou osobní energetickou úrovní
k tomu, jak se věci vyvinou v jeho nitru, v jeho bezprostředním prostředí
a následně i globálně." Toto je působivý příklad toho, že síla vědomí a vnitřní
bdělost a jasnost jsou daleko lepší než jednostranná, racionální mysl “.
Vkládání největších nadějí do mladých lidí je velmi aktuální. Četné recenze
čtenářů Amazonu o von Dreien opakovaně požadují, aby děti měly větší
slovo v otázkách budoucnosti naší doby. To je patrné i z myšlenek Christiny.
Hodí se do doby, kdy je všeobecně přijímáno intuitivní přistupování k vysoce
komplexním sociálním a politickým jevům a jejich částečnému „řešení“ prostřednictvím emotivních příběhů, neologismů a jazykových předpisů. Takové
tendence, jako nová forma romantismu v podobě pokračujícího boomu
fantazie v literatuře a filmu (oblíbená literatura Christiny von Dreien), jsou
výrazem touhy po realitě méně složité. Za tím je naděje, že se člověk může
osvobodit od její nadřazenosti pouze prostřednictvím myšlenkové síly. To
jsou známky sociální infantilizace, která se projevuje snahou formovat svět
tak, aby mu šlo uniknout a znovu jej vytvořit v sobě, dokud nebude všechno
konečně v pořádku. .

Mluví o kvantové fyzice,
neuropsychologii, transplantaci srdce a vyšším
vědomí a zaplňuje velké
sály od Bernu přes Curych
po Vídeň: šestnáctiletá
Christina von Dreien
elektrizuje esoterickou
scénu

Dávám vám křídla krásného motýla ve větru,
létajícího z květu na květ
ve světle jeho bytí.
Nesené láskou slunečních paprsků
v očekávání nádherného nového
rána! Tak to je!
V dokonalé a hluboké lásce!
Kerstin Simoné žije se svou
rodinou nedaleko Berlína.
Je veganka a pomáhá zajišťovat
dobré životní podmínky pro
zvířata, včetně ochrany velryb
a delfínů.Tragický incident v roce
2003 ji přivedl do kontaktu
s Thothem. Od té doby je v úzkém a intimním spojení s touto
entitou, písařem bohů, který žil
ve starověkém Egyptě v době,
kdy dnešní lidská rasa byla ještě
v plenkách. Thovt jí pomáhá jako
učitel a přítel a prostřednictvím ní
neustále sděluje lidem nové poselství, které zpřístupňuje
veřejnosti v médiích a ve svých
knihách, různých meditačních
příručkách na CD a také
na seminářích. Mezitím rovněž
předává slova boha slunce Ra,

který v této konstelaci navíc přenáší
důležité frekvence pro transformaci
na člověka prostřednictvím svých
sdělení. Na seminářích odhaluje
svou práci na buněčné úrovni
účastníků a ukazuje způsoby úplné
transformace blokování. Výsledkem
je tok dokonalé jednoty s nejvyššími
energiemi, které jsou nyní nezbytné
pro lidstvo.
Dokonce i jako malá holčička byla
Kerstin Simonová velmi chápavá
a citlivá. Více než 30 let se zabývá
duchovními tématy, světem mysticismu a nadpřirozenosti. Po mnoho let
absolvovala intenzivní školení, aby
se připravila na svou práci.
Postupem času však vyvinula
unikátní techniku, prostřednictvím
které komunikuje s Thovtem
a duchovním světem.
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Thovt je v řečtině používané
(v různých variantách, např. Θωθ –
Thóth) a z egyptštiny ne zcela jasným
způsobem odvozené jméno staroegyptského boha Džehutiho zobrazovaného v podobě muže s hlavou ibise
(méně často ibise samotného) nebo
v podobě paviána a ztotožňovaného
s řeckým bohem Hermem. Přestože
jej jménem nelze prokázat před 4. dynastií, badatelé považují za jisté, že
ikonograficky je doložen už v Předdynastické době v podobě ibise na
standartě, svém symbolu užívaném
po celé faraonské období. Tento symbol ostatně sloužil jako ideogram pro
variantu hieroglyfického zápisu Thovtova jména.
Thovt původně nejspíš byl především
bohem Měsíce. V rozvinuté teologii
Střední a především Nové říše se stal
jedním z bohů – stvořitelů, původcem
božské moudrosti a poznání ve všech
jeho formách. V pozdějších obdobích
se stává také bohem magie a čarování: v této souvislosti Cicero poznamenává, že Egypťané se bojí už jen
vyslovit jméno boha. Pokud je toto sdělení pravdivé, mohlo by
Džehutiho řecké pojmenování Thovt být odvozeno z některého
z mnoha dalších pojmenování či epitet, jimiž Egypťané pozdní doby boha nepřímo označovali ve snaze vyhnout se použití jména.
Město Hermapolis uctívalo boha Thovta. Tento bůh má stejné
charakteristiky jako Atum – Thovt je tím nestvořeným, co existuje
ve vesmíru, je moudrostí, mírou všech věcí. Zobrazuje se s hlavou
ptáka ibise. Je současně písařem, který vede záznamy o všech
věcech, pravou rukou spravedlnosti a tím, který na hrnčířském
kruhu vytváří tělo člověka z prvotní hmoty a jeho ducha z prvotní
duše.
Hlavním střediskem Thovtova kultu bylo hornoegyptské město
Chemenu (dříve přepisováno jako Chmunev, řecky ‛Ερµουπόλις
μεγάλη – Hermopolis Megalé, tedy Velká Hermopolis) v oblasti
dnešního Ešmúnénu ve středním Egyptě, kde mohl být v pozdní
době spojován s teologickým konceptem Osmera bohů.

Řekové Thovta ztotožnili s Hermem.
Nejpozději od přelomu letopočtu až do
moderní doby Thovt (ovšem ve
výrazně modifikované podobě)
představuje jako Hermes Trismegistos
ústřední postavu hermetismu. Vedle
toho je jedním z nejčastějších objektů
uctívání kemetistů.
Thovt je v základní podobě zobrazován
jako muž se zeleně vybarvenou hlavou
ibise, svého posvátného zvířete (jako
ibis samotný je zobrazován méně
často). Kromě obvyklých božských
atributů bývá přepásán šerpou odkazující na jeho roli původce posvátných
náboženských rituálů, jako božský
písař může být zachycen s písařskou
paletou a rákosovým pisátkem. V roli
boha času a trvání, kdy obdarovává
panovníka dlouhou vládou, drží v ruce
hůl s řadou zářezů sloužících k počítání (patrně osekanou palmovou
větev) nebo zapisuje královo jméno na
listy posvátného stromu išed. Často
bývá zobrazován ve společnosti bohyně Maat nebo bohyně Sešat.
Druhým typem zobrazení je podoba
paviána, dalšího Thovtova posvátného zvířete. V tomto případě
ovšem nejsou kombinovány zvířecí znaky s lidskými. Nejtypičtěji
je využívána na sochách písařů: Thovt – patron písařů zde sedí
jako pavián na podstavci vedle zobrazované osoby. Archeologové
v Egyptě také našli množství mumifikovaných opic, které byly
zasvěcené bohu Thovtovi.
Egyptolog Erik Hornung upozorňuje na to, že vedle těchto způsobů Thovt může být, byť velice zřídka, zobrazován v čistě lidské
podobě: snad tomu tak je v Chonsuově kapli jedné ze staveb
v Luxoru. To podle Hornunga „nabývá na významu vzhledem
k tomu, že v Hermu Trismegistovi bývá spatřován nikoli bůh, nýbrž
moudrý člověk.“
Zobrazován může být s pokrývkou hlavy i bez ní, typickou
ozdobou pro všechny typy Thovtových podob je zlatý sluneční
kotouč (případně měsíční úplněk) vsazený do měsíčního
půlměsíce.
(Wikipedie)
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Rozsáhlá cvičení
pro bezpodmínečnou lásku a posílení původního
směřování lidské
duše připravují cestu k mírové harmonii s naším
každodením životem.
Ale to předpokládá schopnost
pohlédnout i do
zapomenutých
zákoutí mysli?
Ano, čtení aktivuje
vzpomínky.
Aktivuje podvědomou a duševní paměť toho, co je v nás hluboko uloženo jako
„mi-nulost”. Kromě toho se ozřejmuje vazba na všechny ostatní
tvory naší planety Země a jiné vesmíry. Uvědomila jsem si svůj
domov, svou duši, a to zcela novým způsobem. Cítím se za to
vděčná a klidná, že nejsem sama. Popisuji „naši historii” z úplně
nové perspektivy a tím objevuji mnoho jevů probíhajících
souběžně.
Vaše kniha je také jakousi syntézou moudrosti…

Jak jste dospěla k rozhodnutí, že
budete psát o bohu Thothovi?
Měla jsem sen, který mě dovedl k těmto
knihám. Ve skutečnosti jsem je hledala
v knihkupectvích, ale marně. Chtěla
jsem si je tedy napsat sama. Když jsem
se cítila dost vyzrálá, přistoupila jsem
k práci. Ale bylo mně jasné, že nemůžu
psát rozumem, ale srdcem. Protože tyto
knihy nemůže pochopit lidská mysl.
Odhaluje věci z vesmíru, které přesahují
hranice vědění. Jen srdce a otevřená
mysl mohou pochopit význam, skrývající
se za každým slovem.

Snažila jsem se prostřednictvím Thotha odhalit všechny skutečné
poklady moudrosti a umožnit každému,
Uvolněte se, osvoboďte se, kdo má zájem, snadno je srozumitelným
způsobem využít. Nové energetické
odhoďte pouta a buďte tím, struktury jsou jasně vysvětleny a také to,
kým skutečně jste. Ať tyto jak je můžeme implementovat a žít
pravdy vycházejí z vašeho v souladu s tím nejlepším, co existuje.

nejhlubšího poznání a přesvědčení, praktikujte je ve
svém životě; a ten se začne
utvářet přesně podle vašich nejkrásnějších představ a nezávisle na současných okolnostech.

V čem spočívá praktický návod?

S pomocí mnoha cvičení jsou vibrační
frekvence jasně pociťovány a každý
dostane příležitost dosáhnout skutečného mistrovství v jejich vnímání.
Nejdůležitější klíče pro zvládnutí nejsou
vysvětleny pouze teoreticky, ale především praktickými návody a jsou zobrazeny snadno srozumitelným způsobem.
Co obsahuje kniha Thovt – Tran— Kerstin Simoné Kromě toho vysvětluji nové energetické
sformační klíč – Projekt lidstvo?
pole člověka. To okamžitě odhaluje praktické uplatnění přenesených znalostí.
Vysvětluji
zde
nashromážděné
moudrosti pro naši dobu a vedu čtenáře k tomu, aby je mohli Nově zarovnaná centrální čakra osoby, křišťálová čakra, nasnadno pochopit. Odhaluji nové energetické struktury na naší směruje k okamžitému použití. Podobně je na cvičeních vyjeveno
planetě, sedm pečetí a stvořitelských bohů s nimi spojených. Vedu sedm pečetí a bohové stvořitelé, kteří jsou s nimi spojeni, a brány,
k aktivaci křišťálových čaker lidí. Vytvářím symfonii tvůrčích které leží v nás, jsou naplněny nepopsatelnými frekvencemi.
možností, což vede ke snadné mani-pulaci s novými frekvencemi Tímto způsobem odhaluji tvůrčí možnosti a odpovídající potenciál
každého, což může vést k přizpůsobení se novému frekvenčnímu
na Zemi.
Nejdůležitější klíče k osvojení si poznatků v této oblasti přináším poli Země.
(Ze zahraničních pramenů)
nejen teoreticky, ale především praktickou implementací.
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Co přesně znamená
lepší fungování lidského
organismu?

Dr. Joe Dispenza (24. března 1962) je mezinárodní lektor,
výzkumný pracovník, firemní konzultant, autor a pedagog,
který přednášel ve více než 33 zemích na šesti kontinentech. Jako lektor a vychovatel je veden přesvědčením, že
každý z nás má potenciál pro velikost a má neomezené
schopnosti. Ve svém snadno srozumitelném, povzbuzujícím a inspirativním stylu vychovával tisíce lidí a podrobně
popisoval, jak mohou znovu zapojit své mozky k nastartování trvalých změn svého zdraví k lepšímu. Jako vědec
se vášeň Dr. Joea Dispenza nachází na průniku nejnovějších poznatků z oblasti neurověd, epigenetiky a kvantové
fyziky. Využívá své znalosti k tomu, aby lidem pomohl
uzdravit se z nemocí, chronických stavů a dokonce i z terminálních nemocí, aby si mohli užít plnější a šťastnější
život a rozvíjet své vědomí. Na svých pokročilých workshopech po celém světě spolupracoval s dalšími vědci při
rozsáhlém výzkumu účinků meditace, včetně epigenetického testování, mapování mozku pomocí elektroencefalogramů (EEG) a testování individuálního energetického pole pomocí vizualizace plynového výboje (GDV).

Zjistili jsme, že pokud
lidem poskytneme příležitost aplikovat stejný vzorec, jaký používáme při
našich konzultačních akcích – to znamená, že sedí
pohodlně se zavřenýma
očima a poslouchají jemnou hudbu – a poté jim
představíme určitou aktivitu. Když tento proces
zvládnou s otevřenýma
očima, jsou nastartováni
k pozitivní změně. Nepodléhají vlivu stresových
hormonů, které se po tisíciletí staly genetickými
programy.
Pokud tedy výzvou k aktivitě stanovíme podmínky, za nichž by naši posluchači normálně
cítili strach nebo nepřekonatelné emoce, či byli něčím znechuceni,
a oni to s naší pomocí zvládnou, mohou začít překonávat své
genetické dispozice. To vyžaduje, abychom povstali na jinou úroveň vědomí – vědomí srdce.
Za posledních sedm let výzkumu jsme dospěli k závěru, že naše
komunita je v tom velmi dobrá. Pokud jsme poprvé schopni apliko-

vat naši metodu na seminářích se zavřenýma
očima, a pak s otevřenýma
očima v náročné činnosti,
můžeme se při návratu
zpět do svých životů snadněji vymanit z fiktivních
vězení v našem nitru. Když
naši studenti překonávají
různé bariéry, vidíme, že se
v jejich životě odehrává
cosi kouzelného.
Celá kniha se však týká
optimálního fungování světa a života a vytváření způsobu života, který chceme.
Cítím se tedy opravdu
šťastný z pokroku, kterého
jsme dosáhli v roce 2018.
Překvapily vás některé
výsledky?

Bylo jich několik. Za prvé, v našem soudržném uzdravení vidíme ,
že dochází k hlubokým změnám ve fyzické podstatě lidí. Naše
klienty učíme, jak společně vytvářet koherentní energetické pole
kolem člověka, který se potřebuje uzdravit. Při tom jsme viděli mizet nádory i obnovování motorických a smyslových funkcí po mrtvici. Zaznamenali jsme také obrovské pozitivní změny v imunitní
regulaci a při poruchách nervového systému. V tu chvíli jsme také
viděli lidi, kteří byli částečně slepí, jak se jim vrací zrak, nebo lidé

s poruchami sluchu najednou slyšeli. Jde o uzdravení
biblického rozměru a když
jste toho svědkem, začnete
se cítit více zmocněni konat
dobro. Začnete věřit, že
dokážete udělat více. To je
významné a opravdu nezapomenutelné.
Některé další výzvy vedly
k obrovským průlomům při
překonávání strachu a úzkosti lidí, stejně jako zmírňování obav z některých skutečností. Viděli jsme také významný pokrok při překonávání depresí a sebevražedných tendencí lidí.
Neočekávaně se nám podařilo zvýšit úroveň vědomí,
lásky a energie, kterou naše
společenství sdílí jako kolektiv. V tomto bodě jsme jako druh člověka živým organismem a živý
organismus ví, jak se udržet. Umí růst a vzkvétat a ví, jak se
postarat o živé organismy, jimž se nedaří, a uzdravit je, takže to
vede k tomu, že se staráme jeden o druhého. To jsou některé věci,
které jsou pro mě nezapomenutelné.

Mohl byste uvést léčbu, která byla něčím mimořádná?
No, v Brightonu nedávno byla pacientka, která prodělala cévní
mozkovou příhodu, která poškodila její zrakový nerv. V důsledku
toho oslepla v levém dolním kvadrantu zorného pole. To znamená,
že porucha jejího vidění poznamenala čtvrtinu zraku a ona při
pohledu dolů a doleva trpěla slepotou.
Lékaři jí řekli, že její stav se zhorší, nebo v nejlepším případě
zůstane stejný, takže se s tím bude muset naučit žít. Až další lékař
ji doporučil mě, což pro mě bylo z mnoha důvodů opravdu šokující.
Tato žena tedy absolvovala online kurz, přečetla všechny mé knihy
a připravila se na akci v Brightonu. Na konci jedné z meditací, když
ulehla, slyšela v mozku jakýsi praskající zvuk, jako by jí někdo
z hlavy vytáhl zmačkaný papír. Když se jí obnovilo normální smyslové vnímání, k jejímu úžasu viděla jako dřív. V pondělí ráno po
akci šla k lékaři na test zorného pole. Na základě objektivních měření se prokázalo 100% zotavení jejího zorného poli.
Lidé, kteří byli svědky naší procedury, začali věřit, že je účinná.
Lékařská prognóza říká, že k zotavení po mrtvici dojde obvykle za
dva týdny. Pokud se tak nestane, nelze očekávat změny a poškození nervů je trvalé.
Ale pokud chápete vědu tak, že nezáleží na emisi pole, které
vytváří hmotu, a že pokud ho dokážete změnit, změníte i hmotu.
Pak něco, co je v medicíně doslova nevratné, může být při našem
postupu možné. Mohl bych uvést další příklady, kdy pacienti po
mrtvici ochrnuli a nemohli zvednout paži nad hlavu, a po uzdravení
soudržnosti to dokázali. Dějí se tedy velké a vzrušující věci a my to
dokumentujeme, abychom vytvořili nějaké měřitelné systémy.
(Ze zahraničních pramenů)

Friedbert Becker, nar. 1955,
instruktor Hypnose Institute
Phoenix. Jeho knihy, instruktážní filmy a nahrávky na
téma hypnóza, mentální trénink, reinkarnační terapie,
práce s energií a šamanské
znalosti ukazují výsledky jeho 30leté odborné praxe jako
hypnózy a mentálního trenéra. Od roku 2002 žije a pracuje v Brazílii a Uruguayi.

YouTube

Představte sebe a svou práci…
Již 30 let trénuji lékaře, naturopaty (alternativní léčebná metoda),
psychoterapeuty a lidi, kteří se zajímají o hypnózu a regresní techniky. Jsem také autorem několika knih, vzdělávacích filmů a kurzů
dálkového studia. Na svých webových stránkách
http://www.hypnose-institut-phoenix.de jsem shromáždil spoustu
materiálů na téma hypnózy a kurz prostřednictvím e-mailů zdarma,
abych svým návštěvníkům nabídl co největší užitek.
V kterých oblastech je podle vás mentální výcvik nejúčinnější?
Účinný ve smyslu „kde dosahujeme nejrychleji výsledků, je jasně
na fyzické úrovni. Podle mého názoru byste měli absolvovat
mentální výcvik po celý život. Může to například vypadat jako
plánování pevných časů, ve kterých můžete cíleně mentálně cvičit.
Ale také po zbytek času byste měli žít svůj život vědomě v harmonii.
Sportovci nebudou pravděpodobně po každodenním tréninku kouřit ani pít v barech nebo jíst v různých restauracích rychlého
občerstvení a k tomu si dávat colu. To znamená, že správný mentální výcvik přesahuje časově omezené denní tréninkové jednotky,
ale pokrývá všechny oblasti života. Pro mě je efektivní duševní
výcvik neoddělitelně spjat s ovládáním mých myšlenek.
Které techniky z hypnózy a mentálního tréninku považujete za
nejlepší?
Nejlepší techniky jsou ty, které vedou nejkratší cestou k cíli a jsou
také zábavné. Nyní existuje bezpočet technik a metod v oblasti
hypnózy a mentálního tréninku a jsou jistě všechny efektivní, jinak
by pravděpodobně nepřežily. Umění je najít tu správnou metodu
pro sebe nebo vašeho klienta. Jsou lidé, kterým se jen musíte
dívat do očí a říkat „všechno bude v pořádku, můžete to udělat“
a jsou zase jiní, kterým nemůže pomoci ani Bůh.
Problém v naší společnosti je, že od útlého věku jsme podřízeni
pravidlům, pokynům, předpisům, klasifikacím a podobným nesmyslům a ztrácíme přehled o sobě. Jsme vyškoleni, abychom
splnili požadavky. Tyto požadavky zahrnují mimo jiné to, co mu-

síme mít rádi, co musíme vlastnit a kým musíme být. Abych to
zkrátil. Myslím si, že jakákoli technologie, která vede k zastavení
odhodlání třetích stran, rozbití programů třetích stran a nalezení
cesty zpět k sobě, je dobrý začátek.
V oblasti hypnózy by to byly analytické metody, jako je regrese,
reinkarnace, přímá komunikace s bezvědomím. Všechny tyto věci
vnímám pružně jako nejúčinnější mentální trénink.
Na co bychom si měli dávat pozor při kontaktu s terapeutem?
Vyhněte se lžím. Náš systém, naše podvědomí nezná žádné lži,
zná pouze skutečné stavy své subjektivní reality. A co je důležité,
na nepravdy reaguje stresem. Tento jev lze velmi dobře ilustrovat
pomocí kineziologického svalového testu. Vyzkoušejte depresivní
osobu a řekněte jí: „Je mi smutno,“ sval zůstane pevný. Když jí
řeknete: „Jsem šťastný,“ svaly oslabují. Totéž se děje s návrhy
nebo potvrzeními jako „Jsem úspěšný a dosáhnu svých cílů.“
Pokud osoba není přesvědčena, že tomu tak skutečně je, vzniká
stres a svalová síla oslabuje. Proto je lepší tato prohlášení trochu
upravit, například: „Jaký druh života bych vedl, kdybych byl úspěšný a všech svých cílů jsem dosáhl s lehkostí?“ A pak se vzdáš
všech dobrých pocitů, které nevyhnutelně vznikají. O zbytek se
postará nevědomí.
Co se dá dělat s tím, když se nám nedaří některé věci
dokončit?
To naznačuje nesrovnalosti. Jedna část chce něco, druhá to sabotuje nebo ještě horší, jedinec je složen z mnoha částí a každá část
chce něco jiného.
Nejlepším prostředkem je částečná práce. Nejhorší je, budete-li
svou nedokonalost hloupě omlouvat. Tím nechci říci, že takové
sugestivní postupy nemají žádný účinek, ale znásilňují duši.
Chce-li člověk něčeho dosáhnout, měl by se při tom také cítit
dobře, což není možné, pokud potlačí jakoukoli část sebe sama.
Je to jako lahodné víno, jehož chuť však kazí stará zátka.
Po úspěšné práci obvykle nejsou nutná žádná zvláštní motivační
opatření, protože pak tato osoba jedná holisticky, pak dělá vše, co
je třeba udělat s radostí a nadšením.
(Ze zahraničních pramenů)

Jon Krakauer
ÚTĚK DO DIVOČINY
Ihned poté, co Christopher McCandless dostudoval vysokou školu, věnoval všechny své peníze
na dobročinné účely, sbalil si věci a začal se
toulat po Americe. Když v dubnu 1992 dorazil na
Aljašku, opustil své auto, spálil hotovost, která
mu ještě zbývala, a bez mapy a dalších pomůcek
se vydal do divočiny – žít po vzoru Londona,
Tolstého nebo Thoreaua. O čtyři měsíce později
našli v rozbitém odstaveném autobuse jeho
vychrtlé mrtvé tělo.
Jeho příběh hluboce zaujal novináře, spisovatele, horolezce a dobrodruha Jona Krakauera,
který mapuje celé McCandlessovo putování,
dává slovo lidem, s nimiž se mladík setkal, cituje
jeho deník, dopisy či podtrhaná místa v knihách.
Hledá mladíkovy motivy i důvody jeho selhání.
Útěk do divočiny není pouhou rekonstrukcí
možných událostí. Je napínavým příběhem, který
dokládá autorovo dokonalé vcítění – rozpravou
o lidské touze po riziku, volnosti a čistém životě
v souladu s přírodou.
Kniha se také stala předlohou slavného filmu
Seana Penna.
Přeložil Jiří Martínek
Brožovaná, 256 stran, 375 Kč, ISBN: 978-80-262-1670-4, EAN: 9788026216704
Zakoupit můžete zde
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Ukázka z knihy a rozhovor s aktéry knihy na následujících stranách
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U řeky Liard je veřejné tábořiště, z něhož přes přibližně půlmílový
úsek bažin vede dřevěný chodníček k přírodním termálním
pramenům. Je to nejoblíbenější zastávka na cestě po Aljašské dálnici
a McCandless se rozhodl, že se tady na chvíli zastaví, aby se mohl
smočit v uklidňujících vodách. Když však se svými koupelemi skončil
a pokoušel se znovu chytit stop směrem na sever, zjistil, že jej štěstí
opustilo. Nikdo mu nezastavil. Dva dny po svém příjezdu byl stále
u řeky Liard a celý nervózní z toho, že se odtud nemůže hnout.
V šest třicet jednoho chladného úterního rána, kdy byla půda ještě
zcela zmrzlá, se Gaylord Stuckey vydal po dřevěném chodníčku
směrem k největšímu jezírku v očekávání, že ho bude mít celé pro
sebe. Překvapilo ho proto, když zjistil, že ve vodě, z níž stoupala
pára, už někdo je – onen mladý muž se představil jako Alex.
Stuckey, otevřený a veselý třiašedesátiletý Hoosier, což je přezdívka
pro obyvatele státu Indiana, s obličejem připomínajícím vařenou šunku, byl na cestě z Indiany na Aljašku, kam měl doručit nový obytný
automobil fairbankskému obchodníkovi s rekreačními vozidly. Byla to
jeho práce na zkrácený úvazek, do které fušoval od doby, kdy po
čtyřiceti letech opustil podnikání v pohostinství a šel do důchodu.
Když McCandlessovi oznámil cíl své cesty, hoch vykřikl: „No to je ale
přesně to místo, kam já taky jedu! Ale tvrdnu tady už dva dny a snažím se chytit nějaký stop. Nevadilo by vám, kdybych jel s vámi?“
„Jémine,“ odpověděl Stuckey. „Strašně rád bych tě, synku, vzal, ale
nemůžu. U společnosti, co pro ni dělám, je přísnej zákaz brát stopaře.
To by mě mohlo stát místo.“ Avšak jak tak s McCandlessem v tom
sirnatém oparu klábosil, začal o tom znovu přemýšlet, a teď o jejich
tehdejším setkání hovoří takto: „Alex byl hladce oholený a nakrátko

ostříhaný a podle mluvy jsem mohl soudit, že to je chlapík, kterému
to skutečně pálí. Nebyl tím, koho byste považoval za typického stopaře. Obvykle jsem vůči nim opatrný. Mám za to, že s člověkem, co
si nemůže dovolit koupit ani lístek na autobus, musí nejspíš být něco
v nepořádku. No, nakonec jsem mu asi po půl hodině řekl: Asi takhle,
Alexi, Liard je tisíc kilometrů od Fairbanksu. Vezmu tě pět set mil až
do Whitehorse, kde budeš moct chytnout stopa na zbytek cesty.“
Avšak o den a půl později, kdy dojeli do Whitehorse – hlavního města
yukonského teritoria a největšího a nejkosmopolitnějšího města na
Aljašské dálnici –, už našel Stuckey v McCandlessově společnosti
takové zalíbení, že své rozhodnutí změnil a souhlasil s tím, že chlapce poveze až do konce. „Alex se nejdřív nijak neprojevoval a moc
toho nenapovídal,“ říká Stuckey. „Je to ale dlouhá a šouravá jízda.
Strávili jsme spolu na těch silnicích, co vypadaj jak roleta, celý tři dny
a on se z tý svý ochranný ulity nakonec tak nějak vysvlíknul. Byl to
báječný kluk. Fakt zdvořilý – neklel a nepoužíval moc toho jejich slangu. Řek byste, že pochází z dobrý rodiny. Nejvíc mluvil o svý sestře.
A myslím si, že s rodiči dvakrát dobře nevycházel. Řek mi, že jeho
táta je génius, raketovej vědec, co maká pro NASA, ale že byl jeden
čas bigamistou a to že bylo něco, co nemoh spolknout. Pověděl mi,
že svý rodiče už neviděl dva roky, od promoce na vysoký škole.“
McCandless se Stuckeymu svěřil se svým úmyslem strávit léto sám
v divočině a živit se tím, co příroda dá. „Řek, že to je něco, co chce
udělat už od tý doby, co byl malej kluk,“ vypráví Stuckey. „Řek, že
nechce vidět jedinýho člověka, jediný letadlo, žádnej projev civilizace.
Chtěl dokázat sám sobě, že na to má a že od nikoho nepotřebuje
žádnou pomoc.“
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Fairbanks
Stuckey s McCandlessem přijeli do Fairbanksu 25. dubna
odpoledne. Starší muž
vzal chlapce do obchodu s potravinami,
kde koupil velký pytel
rýže. „A pak mi Alex
řekl, že chce skočit na
univerzitu a nastudovat, jaký druhy
rostlin může jíst – lesní plody a takový ty věci. Řek jsem mu: Alexi,
seš tu moc brzo. Na zemi ještě leží dobrejch šedesát, možná devadesát cenťáků sněhu. Ještě nic neroste. Jenže on už byl rozhodnutej.
Byl už celej žhavej a už už chtěl vyrazit a začít s putováním.“
Stuckey zajel do areálu Aljašské univerzity, ležící na západním konci
Fairbanksu, a v půl šesté odpoledne tam McCandlesse vysadil.
„Dřív než jsem ho nechal odejít,“ vypráví Stuckey, „jsem mu řekl:
Alexi, vezl jsem tě tisíc mil. Živil jsem tě celý tři dny. To nejmenší, co
pro mě můžeš udělat, je, že až se z tý svý Aljašky vrátíš, tak mi pošleš
dopis. A on slíbil, že jo, že to udělá. Moc jsem ho prosil a naléhal na
něj, aby zavolal svejm rodičům. Neumím si představit nic horšího než
mít tady venku syna a celý roky nemít tušení, kde je, nevědět, jestli
žije, nebo je mrtvej. Tady máš číslo mý kreditní karty, řek jsem mu,
prosím, zavolej jim! Když odešel, pomyslel jsem si, proč jsem si jen
nevzal telefonní číslo jeho rodičů a nezavolal jim sám. Jenže všechno
to proběhlo tak nějak rychle.“
Když Stuckey vysadil McCandlesse u univerzity, jel do města, aby
předal obytné auto dotyčnému obchodníkovi. Dozvěděl se však
pouze, že člověk odpovědný za kontrolu nových vozidel toho dne už
skončil, odjel domů a nevrátí se dřív než v pondělí ráno. Před
Stuckeym se tak objevily dva dny, které musel nečinně strávit ve
Fairbanksu, než bude moct odletět zpátky domů do Indiany. V neděli
ráno, kdy měl času na rozdávání, se vrátil do univerzitního areálu.
„Doufal jsem, že tam najdu Alexe a strávím s ním další den – třeba
že ho vezmu na nějakou vyjížďku nebo něco takovýho. Hledal jsem
ho dvě hodiny, celé jsem to tam projezdil, ale nebylo už po něm ani
vidu, ani slechu. Odjel.“
Poté, co se v pátek večer rozloučil se Stuckeym, strávil McCandless
dva dny a tři noci v okolí Fairbanksu, většinou pak na univerzitě. V
univerzitní prodejně
knih, zalezlý u nejspodnějšího regálu
s knížkami o Aljašce,
prošel vyčerpávající
odbornou příručku
založenou na výzkumech přímo v terénu
a pojednávající o jedlých rostlinách v této oblasti – Tanaina

Plantlore/Dena’ina K’et’una: Etnobotanika Indiánů Tanaina v jihocentrální Aljašce od Priscilly Russell Kariové. Ze stojanů poblíž pokladen
vytáhl dvě pohlednice s polárním medvědem, na které napsal své
poslední pozdravy Waynu Westerbergovi a Jan Burresové, a poslal
je z univerzitní pošty.
Podrobným pročítáním inzerátů narazil McCandless na použitou
pušku, která byla na prodej – byla to poloautomatická remingtonka
ráže .22 s puškohledem 4×20 a pažbou z umělé hmoty. Model nazývaný Nylon 66, který se již nevyráběl, byl u aljašských traperů
oblíbený kvůli své nízké váze a spolehlivosti. Obchod uzavřel na
parkovišti a pravděpodobně za zbraň zaplatil kolem 125 dolarů.
V nedalekém obchodě se zbraněmi si pak koupil čtyři krabice asi po
stech patronách s expanzní dutinou.
Na závěr svých příprav ve Fairbanksu si hodil na záda batoh a vyrazil
pěšky směrem na západ od univerzity. Po opuštění univerzitní půdy
prošel kolem Geofyzikálního ústavu, vysoké budovy ze skla a betonu,
na jejímž vrcholu je umístěna obrovská satelitní parabolická anténa.
Tato anténa, jedna z nejcharakterističtějších částí siluety Fairbanksu,
byla postavena, aby sbírala data ze satelitů vybavených radary
s umělou aperturou, které navrhl Walt McCandless. Walt skutečně
u příležitosti uvádění této přijímací stanice do provozu Fairbanks
navštívil a vytvořil některé důležité části softwaru potřebné pro její
činnost. Pokud pohled na Geofyzikální ústav přiměl Chrise, aby si
vzpomněl na svého otce, nikde se o tom nezmínil.
Čtyři míle západně od města, v době, kdy už narůstal večerní chlad,
rozbil McCandless svůj stan na kousku zmrzlé půdy obklopené
břízami, nedaleko od kraje prudkého svahu, z něhož bylo možno
vidět podnik Gold Hill Gas & Liquor. Padesát metrů od jeho tábořiště
byla terasovitá cesta, jež se oddělila od George Parksovy dálnice
a která jej zavede na stezku Stampede. Ráno 28. dubna se vzbudil
brzy a ještě v přítmí před rozbřeskem sešel na dálnici. Byl příjemně
překvapen, když ho vzalo první vozidlo, které jelo kolem. Byl to šedý
Ford pickup, jenž měl na zadním nárazníku nálepku Rybařím, a proto
jsem. Petersburg, Aljaška. Řidič náklaďáku, elektrikář jedoucí do
Anchorage, nebyl o moc starší než McCandless. Řekl, že se jmenuje
Jim Gallien. O tři hodiny později stočil Gallien svoje vozidlo západně
od dálnice a jel tak dlouho, dokud mu to neprotažená vedlejší cesta
umožňovala. Když vysadil McCandlesse na stezce Stampede, bylo
několik stupňů pod nulou – v noci pak teplota klesla asi na deset
stupňů, země byla pokryta asi půlmetrovou vrstvou jarního, na
povrchu umrzlého
sněhu. Jen stěží
dokázal
chlapec
skrýt své rozrušení.
Konečně, po dlouhé
době bude sám v
nedozírné aljašské
divočině!
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Jon Krakauer
(12. dubna 1954) je americký spisovatel a horolezec známý především
psaním o outdoorových
aktivitách a o horolezectví. Je autorem bestsellerů Into the Wild, Into
Thin Air, Under the
Banner of Heaven a Where Men Win Glory: The
Odyssey of Pat Tillman.
Je také autorem mnoha
článků v prestižních časopisech.

Kniha Jona Krakauera z roku 1996 Into the Wild líčí strhující
příběh Chrise McCandlesse, 24letého muže z bohaté rodiny,
který promoval s vyznamenáním na Emory University v Atlantě ve státě Georgia, poté rozdal většinu svých peněz a přerušil veškeré vztahy se svou rodinou. Poté, co se téměř dva
roky toulal po zemi, zamířil v dubnu 1992 do aljašské divočiny.
Jeho vyhublé tělo bylo nalezeno bez známek života o více než
čtyři měsíce později.
Ve fascinujícím článku z roku 2013 v The New Yorker Jon Krakauer potvrdil příčinu McCandlessovy smrti: toxická aminokyselina v semenech divokých brambor, o kterých se dříve
myslelo, že jsou neškodné.
„Nikdo si ještě není jistý, kdo to byl,” uvedl článek Associated
Press, který se objevil v The New York Times 13. září 1992.
„Ale jeho deník a dvě poznámky v táboře vypovídají o jeho
zoufalé a marné snaze přežít.”
Pan McCandless zemřel v opuštěném autobuse na stezce
Stampede Trail, Denali v srpnu 1992. Byl obklopen svými
skromnými potřebami: puškou ráže .22; fotoaparátem a pěti
rolemi exponovaného filmu; deníkem, na zadních stránkách
knihy, která identifikovala jedlé rostliny, upoutalo pozornost
113 poznámek.
Než pan McCandless zemřel, hladem, který se umocnil náhodnou otravou, přežil více než 110 dní jen o desetipalcovém
sáčku rýže a o tom, co mohl lovit a sehnat v nemilosrdné
tajze.
Jon Krakauer, v té době spisovatel na volné noze, se dověděl
o příběhu pana McCandlesse od redaktora časopisu Outside,
který si přečetl článek Associated Press. Redaktor chtěl, aby
Jon Krakauer z něho vyšel, a co nejdříve napsal vlastní krátký
materiál.

A zde se vyskytl prostor pro
krátký rozhovor. Jak jste na
nabídku Outside reagoval?
Hned mi bylo zřejmé, že se s krátkým článkem nespokojím. Potřeboval jsem se dovědět více, než
bylo v té době známé, a jak přibývaly další a další podrobnosti,
měl jsem materiálu na knihu.
Tématu jsem se věnoval několik
příštích let a objevil jsem komplikovaný a poutavý příběh pana
McCandlesse. Zaznamenal jsem
všechno ve své knize, která se
stala, bestsellerem. Tématu se
ujali i filmaři a podle knihy natočil
v roce 2008 režisér Sean Penn
film. Do hlavní role obsadil Emilea
Hirsche. Kniha „Into the Wild“ se
dočkala dalších vydání a překladů.
Prodalo se jí několik miliónů výtisků, určitě je to mé nejprodávanější dílo. Je jako Rorschachův
test: Lidé spontánně reagují na to,
jak na ně McCandless působí.
Někteří lidé v něm vidí idiota a někteří sami sebe. Já jsem určitě ten
druhý případ.
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Chrisova mladší sestra, Carine McCandlessová odhaluje,
před čím Chris utíkal. Ona a její bratr Chris vyrostli s brutálně
hrubým otcem. Carine, která byla cenným zdrojem jak pro
Krakauerovu knihu, tak pro filmovou adaptaci Seana Penna,
sdílela temnou rodinnou historii už počátkem 90. let, i když
přísně mimo záznam, aby chránila své rodiče „před úplným
odhalením pro případ, že by mohlo dojít ke změně k lepšímu.”
Jon Krakauer ctil Carinina omezení, ale naznačil pravdu opakovanými narážkami na „panovačného“ otce, což někteří čtenáři
pochopili.
Chris McCandless pocházel z dobře situované rodiny na východním pobřeží. Vystudoval Emory University s vyznamenáním, poté v roce 1990 zmizel. Prakticky všechny peníze na
svém bankovním účtu věnoval organizaci Oxfam, charitě
zaměřené na boj proti chudobě, poté odjel na západ, opustil
auto a spálil peníze, které mu zbyly. Za svou rodinou a privilegovaným životem se ani neohlédl.
Chris McCandless vyrazil na kánoi do Mexika, pak se stopem
vydal na sever a po cestě vykonával drobné práce. Často se
potuloval sám, ale u mnoha přátel, které si na cestě vytvořil,
zanechal dobrý dojem. Starší muž jménem Ron Franz se dokonce nabídl, že si ho adoptuje; McCandless zdvořile odmítl.
Rodiče, Walta a Billie, ani sestru Carine nikdy nekontaktoval.
Nebylo to nic neobvyklého. Byl známý dlouhými improvizovanými výlety.

Nyní Carine McCandless vydala vlastní knihu s názvem „Divoká
pravda“, která vysvětluje historii rodiny. Do knihy přispěly nevlastní
sestry Shawna Downingová a Shelly McCandlessová a Jon Krakauer
napsal předmluvu.
Co vás vedlo k rozhodnutí napsat o bratrovi knihu?
Překvapilo mě množství pozornosti, které se Chrisovu příběhu dostalo. A jak rostl zájem, s tím se exponenciálně zvyšoval i počet otázek
Mnoho lidí obdivovalo Chrisovu odvahu a cítili se inspirováni jeho
transcendentními principy, jeho charitativním srdcem, jeho ochotou
zbavovat se hmotného majetku a následovat to, co považoval za
cestu k čisté existenci. Jiní ho považovali za idiota a odsuzovali ho za
údajné bezohledné chování. Někteří prostě věřili, že je psychicky
labilní a odešel do divočiny bez úmyslu se vrátit... Myslela jsem si, že
v knize všechno vysvětlím a objasním Chrisovy pohnutky.
Jsem přesvědčena o tom, že bratr odešel z domova, aby se odpoutal
od vlivu rodičů. Proto zmizel, aniž by o tom komukoli řekl a nezmínil
se ani, kam má namířeno. K tomuto přesvědčení mě dovedl dopis,
který mi Chris napsal nedlouho před zahájením své fatální expedice.
Píše v něm, že „jakmile nastane ten správný čas, jedinou rychlou akcí
vyřadím rodiče ze svého života. Přeruším s nimi navždy jakékoliv
kontakty…“
Jaká byla reakce rodičů?
CPR News je požádala o rozhovor, ale na žádost neodpověděli. Až
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nedávno, po 22 letech od
Chrisovy smrti, vydali písemné
prohlášení, které poslali do ABC
News. Reagují v něm na fakta z
mé knihy. Mimo jiné píší: „Toto
beletrizované psaní nemá absolutně nic společného s naším
milovaným synem Chrisem, jeho
cestou nebo jeho záměry ... Celá
tato nešťastná událost v Chrisově životě je jen o něm a o jeho
snech.“
Musím říci, že taková reakce na
mou knihu a na vše, co v ní
tvrdím, mě nepřekvapila. Matka
mi už předtím říkala, že kvůli
náboženskému přesvědčení,
jejímu a mého otce, bylo vše
špatné z jejich paměti vymazáno
a že na událostech z naší minulosti už nezáleží – neexistuje.

Billie se opakovaně zavázala, že
Walta opustí, ale nikdy to neudělala.
Místo toho se Walt McCandless
přestěhoval do domu k Billie
a měl s ní dvě děti, mě a Chrise.
Ale to byl stále ženatý se svou
první manželkou Marciou a s ní
také plodil potomky. Walt ve
skutečnosti dělil svůj čas mezi
dva domy: jeden s Billie,
Chrisem a Carine, a druhý
s Marcíou a jejich šesti dětmi,
včetně Chrisových starších nevlastních sester Shelly a Shawny.
Obě ženy byly těhotné současně. Otec strávil čtyři nebo pět
dní s námi a potom na chvíli
odešel. A pak se vrátil. Walt
a Marcia se nakonec rozvedli, to
byly Chrisovi čtyři roky. O tom,
Jak vypadalo soužití rodičů?
že otec byl v době, kdy se narodil, stále ženatý s Marcií, se dověděl
Pro představu ocituji z bratrova deníku: „Nezapomenu na ten pohled až na střední škole, a tato skutečnost ho velmi rozrušila.
sadistické rozkoše, která rozzářila oči mého otce a jeho děsivý úsměv Jon Krakauer považuje vaše dílo za odvážnou knihu, protože
– jako narkomana na vrcholu své extáze, když bil matku.“
otevírá fakta o odporném domácím násilí skrytém pod maskou
Nechci zapomenout i na šťastnější časy, třeba na táboření, které prosperity a slušnosti.
jsme s bratrem milovali. Zůstaly mi krásné vzpomínky na rodinné
dovolené a čas strávený v přírodě. Otec, Walt McCandless, byl To tam patřilo, chtěla jsem, aby lidé pochopili, proč bratr utekl
renomovaný raketový vědec, který pracoval pro NASA . Ale rodinný z domova a nehodlal se tam vrátit. Můj hlavní záměr ovšem byl
život pro něho byl mnohem komplikovanější, než se zdálo.
zvěčnit v knize jeho cestu a odkaz, který zanechal. Asi se mi to do
Matka nebyla jedinou otcovou ženou. Žil ještě se svou sekretářkou značné míry podařilo, protože kniha je stále součástí školních osnov
Billie. Oběma ženám brutálně lhal. Vztah Billie a Walta se zrodil po celé zemi, a později se stala i podkladem pro úspěšný film.
v Hughes Aircraft, kde byla mladá sekretářka a on byl její ženatý šéf.
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Posloužila také jako důležitý zdroj pro knihu Jona Krakauera…

Jak po tom všem vidíte bratra a rodiče?

Ano. Podrobně jsem popsala, jak po promoci McCandless náhle
zmizel, neřekl rodině, kam jde, a pod jménem Alexander Supertramp
dal své úspory na charitu. Pak stopoval na cestě přes pouště a Great
Plains, jel vlaky a žil v přívěsu na drsném kalifornském pobřeží.
Nakonec se vydal na Aljašku. Jen něco přes čtyři měsíce poté našli
McCandlessovo tělo lovci v opuštěném autobuse, který parkoval 30
mil od nejbližšího města. McCandless zemřel hladem. Jeho mrtvola
vážila pouhých 67 liber.
Podle jeho deníku žil Chris 114 dní v tom, co nazýval svým „magickým autobusem“. Na konci napsal, že „se blíží smrt“ a že „je příliš
slabý na to, aby odešel“. Napsal, že se „ve volné přírodě dostal do
pasti.”

Chris byl můj ochránce. Byl vždy silný. Uspěl ve všem, o co se
pokusil. Walt a Billie si bezpochyby zaslouží soucit se ztrátou syna.
Neobviňuji je za
jeho smrt, ale
zodpovídají
za jeho zmizení,
za to, že jsme
nevěděli, kde je
a ukrýval se pod
jménem
Alexander
Supertramp.
(Ze zahraničních
pramenů)
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Elif Shafak
10 MINUT 38 VTEŘIN
Co když v okamžiku smrti lidská mysl ještě několik
převzácných minut pracuje? Přesně řečeno, deset minut
třicet osm vteřin… Každá posmrtná minuta Leile přináší
intenzivní smyslovou vzpomínku: chuť kořeněného guláše
z kozy, kterou její otec obětoval na oslavu narození dlouho
očekávaného syna; chuť směsi cukru s citronem, jíž si ženy
depilují nohy, zatímco muži navštěvují mešitu; vůni kávy
s kardamomem, kterou Leila pije s pohledným studentem
v bordelu, kde je zaměstnaná. A všechny tyto vzpomínky jí
také připomínají věrné přátele, s nimiž se sblížila v klíčových
momentech svého života – přátele, kteří se ji nyní zoufale
snaží najít…
Přeložila Věra Klásková
Vázaná, 384 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-207-1976-8,
EAN: 9788020719768
ODEON
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/449524-x10-minut-38-vterin.html

Více, ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách
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Jmenovala se Leila.
Tequila Leila. Tak ji znali přátelé a zákazníci. Tequila Leila jí říkali doma
i v práci, což byl dům s fasádou barvy palisandru, stojící ve slepé uličce
dlážděné kočičími hlavami, která se nacházela u přístavní hráze,
vklíněná mezi kostel a synagogu, mezi krámky s lampami a bistra
s kebabem – v ulici, která hostila nejstarší licencované bordely
v Istanbulu.
A přece: kdyby slyšela, jak to takhle líčíte, asi by se urazila a rozpustile
by po vás mrskla botou, jedním ze svých střevíčků na jehlovém podpatku.
„Já se tak jmenuju, zlato – ne že jsem se jmenovala… Jmenuju se
Tequila Leila.“
Ani za tisíc let by nesouhlasila s tím, že by se o ní mělo mluvit v minulém
čase. Při samotném pomyšlení na něco takového by se cítila maličká
a poražená, což by bylo to poslední, co si na tomhle světě přála. Kdepak,
trvala by na přítomném čase, třebaže si teď začínala sklíčeně
uvědomovat, že jí právě přestalo bít srdce a zničehonic ustal dech, a ať
už se na stávající situaci dívala z jakéhokoli úhlu, nedalo se popřít, že je
mrtvá.
Nikdo z jejích přátel o tom ještě nevěděl. Takhle časně ráno ještě tvrdě
spí a každý z nich se snaží najít cestu z vlastního labyrintu snů. Leila
zatoužila být taky doma, zachumlaná do tepla přikrývek, v nohách
kocoura schouleného do klubíčka, který ospale, spokojeně přede. Její
kocour byl hluchý jak poleno a až na sněhově bílý flíček na jedné tlapce
celý černý. Leila mu dala jméno Pan Chaplin po Charliem Chaplinovi,
protože si žil ve svém vlastním mlčenlivém světě, jako svého času hrdinové němého filmu.
Tequila Leila by dala cokoli, aby teď mohla být ve svém bytě. Místo toho
trčela tady, kdesi na předměstí Istanbulu naproti tmavému, vlhkému fotbalovému hřišti, v objemné kovové popelnici s rezavými držadly, ze které
odprýskávala barva.
Popelnice byla opatřená kolečky; na výšku měřila aspoň metr dvacet
a na šířku zhruba polovic. Leila sama měla skoro metr sedmdesát a bylo
nutno připočíst ještě dvacet čísel na fialové jehly s volnou patou, které
měla dosud na nohou.
Ráda by se toho ještě hodně dozvěděla. V mysli si stále znovu
přehrávala poslední chvíle svého života a kladla si otázku, kde se to zvrtlo – tohle mentální cvičení bylo ovšem zcela marné, protože čas se nedá
rozmotat jako klubko příze. Ačkoli její buňky ještě překypovaly aktivitou,
pokožka už jí začínala hrát do šedobíla. Leila si nemohla pomoct: všímala si, že uvnitř jejích orgánů a končetin se toho docela dost děje. Lidi
stále předpokládají, že mrtvola není naživu o nic víc než padlý kmen
nebo dutý pařez, že prostě zcela postrádá vědomí. Jenomže kdyby Leila
měla alespoň náznak šance, naopak by potvrdila, že mrtvola životem
přímo překypuje.
Nemohla uvěřit, že její smrtelná existence je odpískaná a totálně

u konce. Vždyť ještě včera procházela čtvrtí Pera a její stín klouzal ulicemi pojmenovanými po vojenských vůdcích a národních hrdinech, ulicemi
pojmenovanými po mužích! Vždyť se ještě tenhle týden její smích
rozléhal pod nízkými stropy taveren v Galatě a Kurtuluši a v malých,
přecpaných brlozích v Tophane, v místech, která se nikdy neobjevila
v průvodcích ani na turistických mapách. Istanbul, který znala Leila,
nebyl tím Istanbulem, který by ministerstvo turismu rádo nastrčilo před
oči cizincům.
Včera v noci nechala svoje otisky prstů na sklenici whiskya závan svého
parfému – Paloma Picasso, narozeninový dárek od přátel – na hedvábném šálu, který odhodila na postel cizího muže v apartmá v nejvyšším
patře luxusního hotelu. Vysoko na obloze byl vidět srpek včerejšího
měsíce, jasný a nedosažitelný jako pozůstatek šťastné vzpomínky. Leila
byla dosud součástí tohoto světa a dosud z ní nevyprchal život, takže jak
by mohla být po smrti? Jak je možné, že by najednou neexistovala, jako
kdyby byla pouhý sen, blednoucí při prvním záblesku denního světla?
Ještě před několika hodinami si zpívala, kouřila,nadávala, přemýšlela…
no, přemýšlela dokonce i nyní. Bylo pozoruhodné, že jí mysl pracovala
na plné obrátky, i když kdo ví, jak dlouho jí tohle vydrží. Leila se zatoužila
vrátit a povědět všem, že mrtvý nezemře okamžitě, že vlastně může dál
o lecčem hloubat, mimo jiné i o vlastním skonu. Odhadovala, že kdyby
se lidi tohle dozvěděli, vyděsilo by je to – ona by byla zaživa určitě strachy bez sebe. Cítila však, že je důležité, aby to věděli. Leile se zdálo, že
lidské bytosti projevují stran milníků vlastní existence nesmírnou
netrpělivost. Mimo jiné předpokládají,že v momentu, kdy člověk řekne
„Ano!“, se z něj stane manželka nebo manžel. A přitom je pravda, že než
se naučí žít v manželství, trvá to řadu let. Podobně platí, že společnost
očekává, že jakmile má člověk dítě, naskočí u něj mateřské nebo otcovské instinkty. Ve skutečnosti trvá dost dlouho, než zjistí, jak být rodičem,
případně – když už jsme u toho – prarodičem. Totéž platí o odchodu do
penze a o stáří. Jak byste mohli přeřadit na jinou rychlost v okamžiku,
kdy vypochodujete z kanceláře,kde jste strávili půlku života a promarnili
většinu svých snů?
Tak jednoduché to není. Leila znala učitele na odpočinku, kteří vstávali
v sedm, osprchovali se a slušně se oblékli jen proto,aby se zhroutili ke
stolu, na němž stála snídaně, a teprve pak se rozpomněli, že už nemají
práci. Teprve si zvykali.
Možná že se smrtí se to má podobně. Lidé se domnívají, že se změníte
v mrtvolu v tom okamžiku, kdy vydechnete naposledy. Jenomže ono to
není tak jednoznačné. Stejně jako existuje bezpočet odstínů mezi
havraní černí a alabastrovou bělobou,má řadu stadií i tahle záležitost,
která se nazývá věčným odpočinkem. Leila dospěla k závěru, že existuje-li hranice mezi říší života pozemského a života posmrtného, musí být
propustná jako pískovec.
Čekala, až vyjde slunce. Někdo ji určitě najde a vytáhne z téhle špinavé
popelnice. Nedělala si iluze, že by úřady musely dlouze zjišťovat, koho
mají před sebou. Stačilo, aby si příslušný úředník vyhledal její složku. Za
ta léta už ji šacovali, fotografovali, brali jí otisky prstů a uvalovali na ni
vazbu tak často, že už se ani neobtěžovala o tom mluvit. Ty policejní
stanice ze zastrčených uliček měly svůj charakteristický pach: popelníky
přetékající vajgly od včerejška, kávová sedlina v otřískaných hrnkách,
kyselý dech, vlhké hadry a čpavý smrad moči, který nedokázala nikdy
překrýt žádná dezinfekce. O stísněné místnosti se dělili policisté s provinilci. Leilu vždycky fascinovalo,že poldové a kriminálníci trousí šupinky
odumřelé kůže na tutéž podlahu, kde je bez zaujatosti a bez nadržování
hltají titíž roztoči žijící v prachu. Protiklady, které jsou pro lidské oči neviditelné, se mísily způsoby nanejvýš nečekanými.
Předpokládala, že jakmile ji úřady identifikují, zpraví o tom její rodinu.
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Její rodiče žili v historickém městě Van –
půl druhého tisíce kilometru odsud.
Ale vzhledem k tomu, že ji už dávno
zavrhli, neočekávala, že by si sem
přijeli vyzvednout její mrtvolu.
Uvrhla jsi na nás hanbu. Všichni
nás za našimi zády pomlouvají.
Takže policie bude nucena zajet
za jejími přáteli. Je jich pět:
Sinan Sabotáž, Nostalgie
Nalan, Džamíla, Zajnab a Hollywood Humeyra.
Tequila Leila nepochybovala, že její přátelé
přichvátají co nejrychleji. Už je skoro viděla, jak se za ní ženou
spěšnými, a přece váhavými kroky, oči vytřeštěné šokem a smutkem,
jenž se teprve rodí, syrovým žalem, který zatím nevstřebali – ještě ne.
Bylo jí hrozně, když si představila, že kvůli ní budou muset podstoupit
muka tak bolestná. Ale na druhou stranu se jí ulevilo při pomyšlení, že jí
uspořádají fantastický pohřeb. Kafr a kadidlo. Hudba a květiny –
především růže. Planoucí rudé, ostře žluté, vínově červené… Klasické,
nadčasové, nezničitelné.
Tulipány jsou příliš majestátní, narcisy příliš křehké a z lilií se jí chtělo
vždycky kýchat, zato růže nemají chybu – jsou směsicí smyslného
půvabu a ostrých trnů.
Pomaloučku svítalo. Nad obzor od východu k západu vylézaly proužky
barev: broskvové bellini, oranžové martini, jahodová margarita, mražené
negroni. Během několika vteřin se v Leilině blízkosti rozlehlo nesynchronizované volání k modlitbě z okolních mešit. Kdesi v dálce si vší silou zívl
Bospor, který se probouzel z tyrkysového spánku. Rybářský člun mířil
zpátky do přístavu a jeho motor vykašlával kouř. K nábřeží se malátně
valila těžká vlna. Tuto oblast kdysi krášlily olivové háje a fíkové sady,
které do jednoho padly za oběť buldozerům, aby udělaly prostor dalším
budovám a parkovištím. Kdesi v polotmě štěkal pes, spíš z pocitu povinnosti než vzrušeně. Poblíž zacvrlikal směle a nahlas nějaký pták a jiný
mu zatrylkováním odpověděl, třebaže ne tak zvesela. Rozbřesk a jeho
sbor. Leila už slyšela, jak po rozbité silnici harcuje dodávka, která zapadá do jednoho výmolu po druhém. Zanedlouho budou z hukotu časně
ranního provozu uši zaléhat. Život na plné obrátky.
V dobách, kdy byla Tequila Leila ještě naživu, ji vždycky poněkud udivovali, či dokonce vyváděli z míry lidé, kteří nacházeli uspokojení v tom, že
posedle hloubali o konci světa. Jak je možné, že zdánlivě zdravou mysl
můžou tak sžírat všechny ty bláznivé scénáře, kde hrají hlavní roli asteroidy, ohnivé koule a komety, které zpustoší planetu? Pokud šlo o ni,
apokalypsa nebyla to nejhorší, co by se mohlo přihodit. Možnost, že civilizace bude v jediném okamžiku hromadně zničena, ji neděsila ani z
poloviny tak moc jako to, když si prostě uvědomila, že náš individuální
skon nemá na řád věcí vůbec žádný vliv a že život půjde dál úplně
stejně, ať už s námi, nebo bez nás. Právě tohle je děsivé, říkala si vždycky.
Vánek změnil směr, takže nyní foukal přes fotbalové hřiště. Vzápětí je
uviděla. Čtyři puberťáky. Mrchožrouty, kteří se časně zrána vydávají
prohrabávat odpadky. Dva z nich tlačili káru napěchovanou plastovými
láhvemi a zmačkanými plechovkami. V patách jim škobrtal další, kluk se
shrbenými rameny, pod nímž podklesávala kolena, a nesl umouněný
pytel s čímsi hodně těžkým. Před nimi se frajersky nesl čtvrtý – zjevně
jejich vůdce – a nadýmal kostnatý hrudník jako mladý kohoutek při
zápase. Postupovali směrem k Leile a přitom spolu žertovali.
Jděte ještě dál!

Zastavili se u kontejneru naproti přes ulici a začali se jím prohrabávat.
Lahvičky od šamponu, kartony od džusu, kelímky od jogurtu, krabičky od
vajec… Každý poklad zachránili a položili k ostatním na kárku. Měli
obratné, zkušené pohyby. Jeden z kluků nalezl starý kožený klobouk. Se
smíchem si ho nasadil a vykročil přehnaně povýšeným krokem, ruce
vražené do kapes – napodoboval nějakého gangstera, jehož musel vidět
ve filmu. Vůdce mu klobouk bez meškání odebral a narazil si ho na hlavu
sám. Nikdo nic nenamítal. Poněvadž odpadky pečlivě probrali, mohli
odejít. K Leilinu zděšení se patrně chystali vyrazit opačným směrem.
Haló, já jsem tady!
Vůdce jako by zaslechl Leilino žadonění. Pomaloučku zdvihl bradu
a zamžoural do vycházejícího slunce. V proměnlivém světle obhlížel
obzor a pohledem těkal sem a tam, až ji nakonec zahlédl. Obočí mu
vystřelilo vzhůru a rty se maličko zachvěly.
Neutíkej, prosím tě…
Neutekl. Místo toho řekl ostatním cosi neslyšného, takže se teď na ni
s týmž ohromeným výrazem zadívali i oni. Uvědomila si, jak jsou mladí.
Tihle kluci, co si hráli na chlapy, byli ještě děti, sotva jinoši. Vůdce udělal
pidikrůček. Pak další. Mířil jejím směrem jako myš, která se blíží k padančeti, plná obav a neklidu, ale přitom cupitá odhodlaně
a rychle. Když se dostal blíž a uviděl, v jakém stavu Leila je, obličej mu
potemněl.
Neboj se.
Už byl vedle ní tak blízko, že rozeznávala žlutě flekaté bělmo jeho očí
podlitých krví. Odhadovala, že fetuje lepidlo, tenhle kluk sotva patnáctiletý, před kterým se Istanbul tvářil vstřícně a pohostinně, a když to
chudák nejmíň čekal, odhodil ho jako odrbanou hadrovou panenku.
Zavolej policii, synku. Zavolej policii, aby mohla informovat moje přátele.
Mrkl nalevo a napravo, aby se ujistil, že se nikdo nedívá, že nablízku nejsou žádné bezpečnostní kamery. Pak se naklonil a sáhl po Leilině
náhrdelníku – byl to zlatý medailonek s drobounkým smaragdem uprostřed. Náramně opatrně, jako by měl strach, že mu přívěsek vybuchne
v dlani, se ho dotkl a pod prstem ucítil uklidňující chlad kovu. Pak
medailon otevřel. Uvnitř byla fotka. Vytáhl ji a chvilku si ji prohlížel.
Rozpoznal ženu, mladší verzi Leily, a muže se zelenýma očima, mírným
úsměvem a dlouhými vlasy, učesanými ve stylu jiné éry. Vypadali šťastě,
zamilovaně. Zezadu na fotce stálo: D/Alí a já… Jaro 1976.
Vůdce přívěsek uškubl a nacpal si svou prémii do kapsy. Jestli ostatní,
kteří postávali tiše za ním, vzali na vědomí, co udělal, rozhodli se to
ignorovat. Snad byli mladí, ale už měli s tímhle městem dostatek
zkušeností, aby věděli, kdy se chovat chytře a kdy dělat blbce.
Jen jediný z nich si troufl popojít o krok blíž a pouhým šeptem se zeptat:
„Ona je… je živá?“
„Nenech se vysmát!“ prohlásil vůdce. „Je tuhá jako prkno.“
„Chudák ženská… Kdo to je?“
Vůdce naklonil hlavu na stranu a prohlížel si Leilu, jako by si jí všiml
vůbec poprvé. Přejel ji očima od hlavy k patě a po tváři se mu jako inkoust po listu papíru rozlil úsměv.
„Copak nevidíš, ty debile? Je to kurva.“
„Myslíš?“ otázal se druhý chlapec vážně. Byl příliš plachý, příliš nevinný,
než aby to slovo zopakoval.
„To vím, ty pitomče.“ Vůdce se teď napůl obrátil k partě a nahlas,
s důrazem pronesl: „Tohle bude ve všech novinách. A na všech televizních kanálech! Budeme slavný! Až sem dorazí žurnalisti, necháte mluvit mě, jasný?“
V dálce zaburácel motor a auto se s řevem rozjelo směrem k dálnici;
zatáčku zdolalo smykem. Do závanu soli ve větru se přimísil pach
výfukových plynů. ...
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Elif Shafak je oceňovaná britsko–turecká spisovatelka.
Píše v turečtině i angličtině
a vydala osmnáct knih, z toho
jedenáct románů. Byla přeloženy do 54 jazyků. Nejnovější
román 10 minut 38 vteřin se
dostal do užšího výběru pro
cenu Booker Prize a RSL
Ondaatje Prize. Autorčin předchozí román Čtyřicet pravidel
lásky si BBC vybrala mezi 100
románů, které výrazně formovaly náš svět. Shafak je
držitelkou titulu PhD v oboru
politologie a vyučovala na různých univerzitách v Turecku,
USA a Velké Británii, včetně
College St Anne na Oxfordské
univerzitě, kde je čestnou profesorkou.

Nejnovější autorčin román 10 minut 38
sekund je postaven na umírajících
myšlenkách Leily, sexuální pracovnice,
v době, kdy jí přestalo bít srdce, ale její
smyslová paměť zůstává. Každá kapitola
začíná nějakou chutí – cukr, citron, káva
z kardamonu, meloun, kořeněný kozí guláš –
která Leilu vrací zpět do určitého okamžiku
jejího života a začíná objasňovat brutální
způsob, jakým končí. Dohromady tyto
vzpomínky vykouzlí město, Istanbul,
ve všech jeho kontrastních příchutích.
Pokud by město bylo člověkem, jak byste popsala Istanbul?
Istanbul je aktivním hráčem. Je to město konfliktů a odporu. Ničí ho
chamtivost – kamkoli jdete, uvidíte gentrifikaci, jev, kdy bohatší lidé
nakupují nemovitosti k bydlení v dosud méně prosperujících společenstvích. Děje se tak bez plánování nebo bez ohledu na nízkopříjmové
vrstvy obyvatelstva, což může vést až k jejich vytlačení z celých oblastí
a uvržení do ještě větší bídy.
Váš román The Bastard of Istanbul vás přivedl až k tureckému
soudu. Jak k tomu došlo?
Istanbul je místem kolektivní amnézie. Naše historie je plná roztržek
a každá nová vláda, která se dostane k moci, začíná tím, že se snaží
vymazat z povědomí odkaz předchozí garnitury. Píšu o menšinách
a chtěla jsem se zabývat nevýslovnými tragédiemi minulosti, mluvit
o arménské genocidě, sdílet smutek, pokusit se stavět mosty. Román
získal značnou publicitu, lidé ho vyhledávali, aby si ho mohli přečíst. Ale

napadla mě nacionalistická média a úřady mě postavily podle článku 305
před soud. Tento paragraf má chránit turečtinu před urážkami, ale je tak
vágní, že nikdo neví, co znamená. Proces trval více než rok. V ulicích
byly skupiny, které pálily vlajky EU a plivaly na mé obrázky. Byla jsem
osvobozena, ale prožila si bouřlivou dobu. Musela jsem žít s bodyguardem, což bylo neskutečné. Ještě surrealističtější však bylo to, že poprvé
v Turecku bylo trestnímu řízení podrobena literární fikce. Můj turecký
právník musel v soudní síni bránit mé fiktivní arménské postavy.
Obžaloba argumentovala například vytržením jedné věty nebo výroku
postavy a považovala to za škodlivý názor spisovatele, kterého je třeba
za něj potrestat. Když jste žena, útoky jsou mnohem závažnější, jde o to
dostat vás do vězení, prý v zájmu veřejnosti… Naučila jsem se věnovat
pozornost čtenářům, a ne šílenství ve společnosti. Být spisovatelem
v Turecku je trochu jako být políbena na jednu tvář a na druhou snášet
facky. Ještě hůř než spisovatelé jsou na tom novináři. Víc by o tom mohl
vyprávět můj manžel Eyüp Can.
Kvůli vašemu psaní jste považována za velmi odvážnou ženu.
Chápete to také tak?
Ne, jsem velmi úzkostlivá osoba, plná paniky. Ale když píšu román, cítím
se svobodná.
I proto jste román The Bastard of Istanbul napsala v angličtině? Je
to proto, že jste si uvědomila, že píšete pro různé publikum nebo
jen používáte jiné výrazové prostředky?
Každý jazyk má svá specifika, svůj vlastní rytmus. Jako spisovatele mě
fascinovalo, když jsem to objevila. Považovala jsem to za velkou výzvu,
nejen jazykovou, ale také existenční. V jiném jazyce musíte znovu objevit svůj literární hlas, začínáte znovu od nuly. Ale i přes potíže, které s tím
souvisí, mě baví pohybovat se mezi jazyky, protože mě fascinuje jazyk
v tom nejabstraktnějším smyslu. Vidím jazyk ho jako nový kontinent
a chci prozkoumat jeho louky, srázy, hory a krajinu. Nový jazyk vám dává
novou zónu existence. Při přechodu z jednoho jazyka do druhého se
stanete jinou osobou. Vím, že mnoho tureckých žen, které byly vychovávány dvojjazyčně, nemůže v turečtině vyslovit ani relativně vulgární
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slovo, protože není vhodné, aby ženy v této kultuře používaly tento druh jazyka.
Ale když je slyším mluvit anglicky, všimla jsem si, že hovoří svobodně a bez
výhrad.
Někdy, když se dívám na to, jak se romány posuzují, zjišťuji, že se nezřídka porovnávají s evropskou klasikou. Ale existují i jiné způsoby vyprávění příběhů,
například z Číny a Středního východu. Nemáme univerzální návod, jak napsat
román. Je to trochu jako s jídlem, existují různé kuchyně, tradice, ale jsou včchny
svým způsobem stejně bohaté a originální.
Narodila jste se ve Štrasburku a svobodomyslně vás vychovávala matka –
jak to na vás působilo?
Mělo to obrovský dopad. Otce jsem moc neviděla. Když jsem poznala své dva
nevlastní bratry, musela jsem se vypořádat s faktem, že je pro ně velmi dobrým
otcem, ale pro mě nikoli. Trvalo mi dlouho, než jsem přijala, že někdo může uspět
v mnoha oblastech a selhat v jedné – v rodině. Když se moje matka vrátila na
vysokou školu, vychovávala mě babička. Měla jsem ji za maminku a matku za
starší sestru.
A z vaší matky se stala diplomatka ...
Bylo to neobvyklé, ale dosáhla toho tvrdým studiem, byla lingvistkou. Už se nikdy
nevdala. Dětství a mládí jsem prožila v různých městech a zemích, včetně Španělska v Madridu. Nechyběl mezi nimi Ammán, Jordánsko a v Německu Kolín nad
Rýnem. Ve třiceti letech jsem přišla do Spojených států, nejprve do Bostonu, pak
do Michiganu a Arizony. Necítím se však jako imigrant. Spíš jsem takový dojíždějící nomád.
Kdy jste si uvědomila, že se před vámi otevírá dráha spisovatelky?
Začala jsem psát brzy, protože jsem byla osamělé dítě. Můj život byl nudný, svět,
který jsem si ve své fantazii vytvořila, byl mnohem barevnější. Stefan Zweig se
zmínil o nutkání ustoupit od psaní, když se svět zblázní. Chápu to, ale jsem přesvědčena, že povinností spisovatelů je zbavit se našich zámotků a promluvit.
Váš nový román 10 minut 38 vteřin nyní vychází i v češtině v nakladatelství
Odeon. Ani on se nevyhnul kritice, prý jste do něho zahrnula pedofilní prvky.
Ale dostal se i do užšího výběru jedné z nejuznávanějších literárních cen na
světě, Booker Prize. Jak jste to přijala a jaké byly reakce čtenářů?
Je mi ctí, že jsem byla nominována na tak významné literární ocenění jako turecká
spisovatelka. A když vidím, že moji čtenáři mě po vydání této knihy mají rádi, že
můj příběh ovlivnil jejich srdce a mysl a oni to tak pociťují... To je pro mě vždy
neocenitelné. Od vydání mého prvního románu uplynulo 25 let. Být nominována
na Bookerovu cenu v 25. roce mé kariéry je fantastický dárek.
10 minut 38 vteřin je víceúrovňová kniha, jde o vyprávění „těch, kteří nikam
nepatří“. Co vás přimělo věnovat se právě jim?
Myslím, že menšiny jsou podstatnou součástí mé literatury. A je jedno, jde-li
o minority etnické, kulturní nebo sexuální. Po celou dobu mé literární tvorby mě
zajímají příběhy odmítnutých a marginalizovaných lidí. V minulosti i dnes. Proto
jsem poslouchala své srdce a raději jsem vyprávěla příběh jednotlivců vytažených
z příkopů, než těch, jejichž cesta vede pohodlně středem. Můj život má na to
primární vliv. Od dětství jsem se mnohokrát ocitla na okraji společnosti! Narodila
jsem se v zahraničí. Do Ankary jsem přišla ze Štrasburku. Vychovávaly mě dvě
ženy: matka a babička. Běžné rodinné prostředí mně bylo cizí. Otce
a nevlastní bratry z jeho druhého manželství jsem poznala příliš pozdě. Bylo mi
něco přes dvacet let. Vzdělání jsem získala v zahraničí, mezi studenty jsem byla
jediná z Turecka. Cítila jsem se na okraji komunity. Vrátila jsem se, ale stále s pocitem izolovaného cizince. Proto dobře rozumím příběhům ostatních.
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Píšete o Istanbulu prostřednictvím jednoho z jeho zesnulých obyvatel. Jde o ženu, která byla zabita. Pracovala jako prostitutka a je
mrtvá – ačkoli, jak dodáváte, ne tak docela. Jde o pouhou fikci?

Ve vaší knize jde o mladou ženu, vlastně je to stále dívka. Sexuálně
ji zneužívá její strýc a prvořadým zájmem její rodiny, včetně jejího,
je zajistit strýcovu ochranu...

Ne, to vůbec ne. Zajímají mě lékařské a vědecké studie, které dokazují,
že po okamžiku smrti, poté, co srdce přestane bít, může lidský mozek
zůstat ještě několik minut aktivní. V některých případech to může trvat až
10 minut. Pro mě to bylo fascinující. Zajímalo mě, co se přesně děje
v našich myslích během toho omezeného času.

Ano. A také je pro ně důležitá jakási abstraktní představa o rodinné cti.
A pro ni lze obětovat životy žen. Ale já nechci zůstat jen u takovýchto
chmurných skutečností. Má kniha je zároveň povznášejícím příběhem
o přátelstvích. Víte, pokud je naše pokrevní rodina – rodina, ve které
vyrůstáme – láskyplná, laskavá a něžná, měli bychom to brát jako
požehnání. To je úžasné. Ne každý však má takové štěstí. A zejména
těm lidem kniha říká, přemýšlejte, jak budete dál žít, jak si uspořádáte
rodinu. A v tomto ohledu si myslím, že zejména v zemích, kde dochází
ke ztrátě demokracie a kde se veřejný prostor stal velmi netolerantním,
je rodina důležitá. Solidarita mezi lidmi, kteří byli vytlačeni na okraj, je
ještě důležitější.

Kniha se jmenuje 10 minut a 38 vteřin. Hlavní postava je Leila. Po
vraždě jí přestalo bít srdce, ale po dobu 10 minut a 38 vteřin je její
mysl bdělá a přemýšlí o svém životě…
Jak už jsem říkala, snažím se objevit příběhy, které byly vymazány,
zapomenuty. Ale myslím, že v tomto románu je i osobnější prvek.
Napsala jsem ho v době, kdy jsem nemohla cestovat do Istanbulu, a mně
se stále vracela otázka, jak to, že stále nosím toto město s sebou,
kamkoli jdu?
Proč jste nemohla odcestovat do Istanbulu?
Turecko se stalo velmi obtížným místem, zejména pro lidi, kteří se zabývají slovy, pro novináře, spisovatele, akademiky. Jak víte, země šla
pozpátku, nejprve postupně, ale pak s ohromující rychlostí. Zaznamenali
jsme tady nárůst populistického autoritářství. Je to tedy velmi obtížné
prostředí i pro autory. Lidé chápou, že je těžké zpochybňovat politická
tabu, ale možná si neuvědomují, že někdy je stejně náročné psát o
sexualitě a zpochybňovat genderové násilí.
Což je něco, co v této knize hodně děláte. Začínáte se ženou, která
si, zdá se, připravila špatný osud. A dozvíte se i o zvěrstvech, která
se proti ní páchala po celý její život od okamžiku narození. Co se jí
dělo?

Kdo jsou lidé, kteří se stali blízkými přáteli Leily?
Všichni jsou vyvrženci. Bez domova, i po smrti. V Istanbulu takové místo
existuje; je to hřbitov, říká se mu Hřbitov bez společníků. Na rozdíl od
jiných hřbitovů zde nenajdete žádná jména, neexistují ani náhrobky, na
hrobech nic osobního, jen čísla. Je to místo, kde se lidé mění v čísla.
A nikdo tam nechodí. Je to úplně opomíjené místo. Velmi mě přitahovalo.
Dělala jsem zde výzkum. Kdo jsou lidé, kteří jsou zde pohřbeni? A když
to zjistíte, uvědomíte si, že je tam mnoho vyvrhelů, kterým se jejich
rodiny vyhýbaly. Nechtěly jim ani uspořádat pořádný pohřeb. Leží tam
také spousta prostitutek a jedinci, kteří zemřeli na AIDS, sebevrazi,
uprchlíci. Je to velmi smutné a zvláštní místo. A chtěla jsem jako autorka
alespoň vzít jedno z těch čísel, protože v knize je tam pohřben můj hlavní
hrdina, a dát mu jméno, příběh, individualitu.
Myslíte si, že je Turecko vstřícné právě k těm druhům „vyvrhelů,“
které jste právě popsala?

Vyrůstala v patriarchální společnosti – ve velmi uzavřené konzervativní
společnosti – v polygamní rodině se dvěma matkami, aniž by přesně
věděla, kdo je její matka biologická. A mnoho vedlejších příběhů, o nichž
se v této knize dočtete, bylo ve skutečnosti inspirováno skutečnými
událostmi. Takže jsem viděla, znovu a znovu polygamní rodiny. Není to
legální, ale stále k tomu dochází.

Ráda bych vám řekla, že jsme udělali pokrok a stali jsme se mnohem
demokratičtější zemí, ale obávám se, že je to právě naopak. V Turecku
je stále obtížnější odlišit se. A proto si myslím, že na demokracii záleží.
Nejde jen o volby, volební urny, parlament. Je to také veřejný prostor. Je
to také o rozmanitosti, oceňování rozmanitosti a soužití. To jsou věci,
které jsme v Turecku ztratili.

Podle některých výkladů islámu je povoleno, aby si muž vzal více
než jednu manželku…

Už nějakou dobu žijete v Londýně. Zde je váš domov. Ale zároveň
trvá vaše připoutanost k Turecku. Na které místo podle vás patříte?

To je pravda. A také tato vláda AKP (Strana spravedlnosti a rozvoje,
v jejímž čele stojí prezident Recep Tayyip Erdogan) nedávno přijala
zákon, který dává místním imámům právo provádět svatební
obřady. A organizace pro práva žen to odmítají, obávají se,
že značně vzroste počet dětských nevěst a také se zvýší
počet případů polygamie. To je trend, proti němuž je třeba
v Turecku bojovat.

Podle mě mohou lidé patřit na více než jedno místo. Vždy jsem měla
námitky proti jediné identitě, zejména v politice, takže mi bylo
vyčítáno, že jsem bez kořenů. Moje literatura má pevné spojení
s Istanbulem. Literatura může být místní i univerzální. Tomuto
principu absolutně věřím. K nacionalismu, tribalismu a kolektivní identitě přistupuji kriticky.
(Ze zahraničních pramnů)

w w w. e u r o m e d i a . c z

Christopher Macht
HITLEROVA ZPOVĚĎ
Budu se vás ptát na veškeré Vaše důvěrnosti – Vaši rodinu a první lásku, počátky NSDAP
a pobyt ve vězení. Chci vědět všechno o koncentračních táborech, vraždění i pseudolékařských experimentech, které se děly na Váš popud. Chci vědět vše o masovém
vraždění a co Vás k němu vedlo, Adolfe. Je to ironie, že Vás mohu zpovídat já, Eduard
Bloch, Žid, kterého jste nechal naživu.
Přeložila Magda Martiníková
Vázaná 288 strsn, 329 Kč, EAN 9788076331808
Zakoupit můžete zde
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Duben roku 1945. Již téměř šest let trvá světová válka. Je skoro
jisté, že Němci prohráli, protože Spojenci stojí před branami
Berlína. V takové chvíli jdu v doprovodu dvou vojáků temným
lesem. Po několika minutách dorazíme na místo. Vstup hlídají čtyři
vojáci. Všichni mají na výložkách svastiky a na kožených páscích
masivní pistole. Při pohledu na nás zdvihají nataženou pravou paži
a zdraví se slovy: Sieg Heil! Jeden z nich mě důkladně prohledává.
Konečně otevírá těžké dveře a vcházíme do obrovského bunkru.
Po celou dobu jsem nervózní. Cítím, že moje tělo je jako želé.
Cestou mě znovu legitimuje několik vojáků. Na začátku je poměrně
dost světla. Bílé kachlíčky na stěnách umožňují zapomenout na
zdejší těžký, parný vzduch a nepříjemný zápach shnilotiny. O pět
minut později se objevuje nesčetné množství schodů. Čím nížeji
sestupujeme, tím větší tu panuje přítmí. Esesman přistupuje k vypínači a rozsvěcuje. Čilými kroky pokračujeme po dalších schodech. Přicházíme ke dveřím pracovny, kde je mi přikázáno čekat.
Strážce opatrně klepe, vstupuje dovnitř, poté se vrací a dává mi
znamení, že za chvilku pro mě přijde sám vůdce.
Konečně slyším jeho kroky, spíše šourání nohou, které s nemalými
obtížemi tahá po podlaze. Už zdaleka si mě všímá. Měří něco přes
170 centimetrů. Je mu 56 let, ale vypadá jako stařec. Zůstal mu
však ten ďábelský pohled, o kterém mluvil každý, kdo ho byť jen na
okamžik viděl zblízka.
Následkem atentátu v roce 1944 má ochrnutou ruku. Poznávám ho
s obtížemi: je korpulentní, se zarudlým, přepadlým obličejem, tmavý pramen vlasů mu spadá na čelo a pod nosem má neupravený
knírek. Zuřivě mluví sám k sobě a odhaluje zbarvené zuby, poté přistupuje ke mně. Zaráží mě intenzivní pohled jeho modrých očí.
Hloupá situace. Nevím, co dělat. Nemám v úmyslu mu podat ruku
na přivítanou, a už vůbec ne hajlovat. Naštěstí tento problém vyřeší
sám. Hitler mi gestem naznačuje, že ho mám následovat, usedá za
psacím stolem, dívá se mi do očí a ptá se:
– Jste to vy, pane doktore, že ano?
Lehce přikyvuji, načež v odpovědi slyším:
– Mám dost trčení v tomhle zatraceném bunkru! Jsem tady od
půlky ledna! A navíc to tady smrdí jako v pekle! K tomu ten nesnesitelný hukot agregátů. Jak dlouho ještě?! To je skandální. Vydám
rozkaz, aby byli zastřeleni všichni, kvůli kterým musím vězet na
tomto zoufalém místě!
Nic neříkám. Sedím a poslouchám. Vím, že tento člověk nezná
slovo diskuse. Konečně přestává s brbláním a říká:
– Posaďte se tady, prosím. Ano, ano. Na židli vedle mého psacího
stolu.
Nesměle se rozhlížím po pracovně. V koutě leží německý ovčák.

– To je fenka. Jmenuje se Blondi – zahajuje Hitler rozhovor, evidentně spokojený s mým zájmem o psa, a pokračuje:
– Dovtípil jste se, proč jsem vás sem nechal přivést?
– Netuším. Že byste měl zdravotní problémy?
– Naštěstí nic takového. I když možná nevypadám nejlíp, ujišťuji
vás, pane doktore, že se cítím skvěle. Ostatně ani nemohu jinak.
Vlast a všichni Němci na mě spoléhají!
(Následuje několikasekundové trapné ticho. Nemám v úmyslu
přitakávat, abych nelhal ohledně jeho zdraví. Nechci také dávat
najevo souhlas se slovy o germánské síle, neboť jsem si vědom
osudu Židů. Hitler konečně pokračuje.)
– Mám vůči vám dluh vděčnosti, stále na to pamatuji.
– Máte perfektní paměť. Zato já netuším, co to má společného
s tím narychlo zorganizovaným setkáním.
– Chci ten dluh splatit. Vím, že si píšete deník, který máte stále při
sobě…
– Odkud to víte?! Ach, no ano… To vysvětluje, proč v době mé
nepřítomnosti neznámí pachatelé prohledali můj hotelový
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pokoj. Na nic
nesáhli, kromě
deníku.
Zohýbané listy
poznámek byly
vidět na první
pohled.
– Pane Blochu,
vyprošuji si toto
bezdůvodné nařčení. Vzpomínám
si na den, kdy
jste seděl u mé
nemocné matky
a zmínil jste se,
že byste chtěl
napsat
knihu,
o které by všichni
mluvili. Zajímal
jste se o novinařinu. A právě teď
dostanete příležitost napsat dílo, zásadní pro celý německý národ. Díky mně
budete mít tu čest. Považujte to, prosím, za splacení dluhu
vděčnosti.
– Mám napsat váš životopis?
– Ne. To bude něco více. Jak zcela jistě víte, na rozdíl od
Goebbelse a jiných prominentů si nepíšu deníky. Z mého pera
vznikl Mein Kampf, ale to už je dávno. Povedete se mnou dlouhý
rozhovor, poté ho sepíšete, ale svět si to přečte teprve po mé smrti.
Opakuji – TEPRVE PO SMRTI! Musíte také vědět jednu věc: jelikož
jste se staral o mou matku, mám k vám velkou důvěru.
Nenavrhoval bych to někomu, komu nemohu věřit. Ostatně jen se
podívejte, kolem nás se motají samí darebáci a zrádci!
(Tady Hitler udělal dobře mi známé gesto – udeřil se pravou rukou
do srdce.)
– To je pro mě obrovská pocta, ale… Sám nevím, jestli je to
dobrý nápad. Já, prostý Žid, vy – urputný antisemita…
– Nežádal jsem vás o názor ani o posouzení správnosti tohoto
rozhodnutí, Herr Bloch! V této věci se mnou laskavě nediskutujte.
Radím vám, abyste se připravil na náš první rozhovor. Uvidíme se
zítra ve stejný čas. Pošlu pro vás automobil.
V noci jsem nemohl spát, byl jsem v hrozném stresu. Každou chvíli
jsem si otíral pot z čela a neustále jsem sebou šil v posteli. Snažil
jsem se číst noviny, ale nemohl jsem se na ně soustředit. Vzal jsem
do ruky Mein Kampf a materiály na téma Hitler, které jsem dostal
od jednoho z jeho pobočníků. Nakonec se mě zmocnil zdánlivý klid.
Následujícího dne, přesně ve dvaadvacet hodin, se před mým
hotelem objevil automobil. O minutu později se ozvalo klepání na

dveře. Přišli pro mě dva vojáci. Jízda do Hitlerova bunkru nám
zabrala necelou půlhodinu. Při pohledu na mě Führer ihned přešel
k věci:
– Na začátku si stanovme několik zásad. Vlastně jsem je již stanovil. Zaprvé: nekouřím a vy to rovněž nesmíte dělat. Zadruhé:
musíte vědět, že nesnáším alkohol. A zatřetí: zastřelím vás, jestli ve
své knize překroutíte to, co budu říkat. Dokonce i dluh vděčnosti
má své meze. Je to jasné?
(Vystrašený jsem bez přemýšlení přikývl.)
– Gut. Napijete se něčeho?
– Pokud to nebude problém, poprosil bych o kávu.
(Uvědomuji si, že to jsou první slova, která jsem doposud pronesl.
Za chvíli vchází do pokoje dvacetiletá sekretářka s podnosem, na
kterém jsou dva šálky. Během té doby se diskrétně rozhlížím po
pokoji. Hitler, pohodlně sedící v křesle, upírá zrak do stropu. Na
psacím stole vidím miniaturu jeho vlčáka, kalamář s perem, svazek
dokumentů a telefon. Povrch desky je vyleštěn, v místnosti panuje
perfektní pořádek a ticho. Můj budoucí společník v dialogu stále
hledí do stropu. Po několika minutách se pokouším zahájit
rozhovor.)
– Pane kancléři. Chtěl bych začít dnešní rozhovor vaším
dětstvím.
– Pokud chcete získat v mých očích uznání, tak takovým jednáním
toho určitě nedosáhnete. To já budu rozhodovat, o čem chci hovořit!
– Omlouvám se. Zamýšlel jsem probírat všechno popořadě,
proto jsem na začátek navrhl dětství.
(Hitler si klidným pohybem sundává brýle, v pokoji je slyšet pouze
zvuk jejich úhozu o psací stůl. Ještě jednou se pohodlně uvelebuje
v křesle, dává si ruce křížem, poté z dlaní vytvoří misku. Zhluboka
se nadechne a říká:)
– Dobře víte, že s vámi hovořím nikoli náhodou. Proto budu od
začátku upřímný. Dětství je pro mě velmi bolestivé a citlivé téma.
– O čem byste chtěl v takovém případě mluvit nejprve?
– To je mi celkem lhostejné. Jako vůdce nejmocnějšího státu na
světě se ničeho nebojím.
– Slyšel jsem, že máte v plánu odjet z Berlína…
– To je nesmysl! Ujišťuji vás, že si spíše proženu kulku hlavou, než
abych opustil Berlín! Jsem připraven odejít. Udělám to bez problému. Bude-li třeba, stačí jeden okamžik – a pak už jen věčný odpočinek.
– Mám na vás spoustu otázek.
– Tak je začněte klást, protože možná budu muset jít na poradu
s generály a není jisté, kdy se vrátím. À propos! Hned se vrátím,
pane doktore, musím na toaletu. Počkejte prosím tady chvíli
a v žádném případě s ničím nehýbejte. Pokud vás některý z mých
vojáků přistihne při nežádoucím jednání, nechám vás okamžitě
zastřelit. Až se vrátím, můžeme si promluvit o mém dětství.
Přeložila Dagmar Martiníková
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Po fikci SKUTEČNOST
Christopher Macht (narozen 1976) – německý
spisovatel, který má polské kořeny. Jeho rodina
pochází ze Západního Pomořanska. Objevil
Blochův deník a podle něho vytvořil poslední
rozhovor s Adolfem Hitlerem. Po mnoho let se zajímal o historii a druhou světovou válku.
Christopher Macht žije ve Wandlitzu (německé
město, které se nachází 25 kilometrů od Berlína).
Jeho manželka Paula je Polka.
Začátkem roku 1943 pracovník Úřadu strategických služeb
OSS, válečného předchůdce CIA, Walter C. Langer sestavoval první psychologický profil Adolfa Hitlera na světě.
Spolupracovala s ním Gertruda Kurthová, psychoterapeutka, která kromě odborné konzultantky působila i jako
překladatelka. Společně vstoupili do neudržovaného podkrovního bytu v pátém patře budovy na Creston Avenue
v Bronxu a uviděli jednasedmdesátiletého lékaře, který před
dvěma lety uprchl z Rakouska do New Yorku: Žid –
dr. Eduard Bloch.
Dr. Bloch měl za sebou zajímavý příběh. Osobně znal Adolfa
Hitlera. Poznal ho před čtyřiceti lety, když ošetřoval Hitlerovu
matku Kláru během její těžké nemoci, která končila smrtí.
Budoucího válečného zločince a masového vraha ztráta
matky hluboce zasáhla. To byl důležitý poznatek v Langerově
zprávě. Neméně zajímavá – i když její relevance pro
Langerův výzkum může být diskutabilní – byla informace dr.
Blocha o tom, jak unikl obvyklému osudu rakouských Židů
v roce 1940. Hitler osobně zasáhl, aby umožnil jeho odchod
z Rakouska. Jinými slovy, byl to Žid, kterého zachránil Hitler
– před Hitlerem.
To, co Bloch Langerovi řekl ve svých dvou rozhovorech s ním
– k druhému rozhovoru došlo o několik týdnů později – lze
najít v Hitlerově profilu OSS, což je 300stránkový dokument,
který byl odtajněn až v roce 2001. Dokument s názvem
Psychologická analýza Adolfa Hitlera: Jeho život a legenda je
rozdělen do pěti částí: 1) Hitler – jak si sám věří; 2) Hitler – jak
ho zná německý lid; 3) Hitler – jak ho znají jeho společníci;
4) Hitler – jak se zná; 5) Psychologická analýza a rekonstrukce (s dlouhou závěrečnou podsekcí o jeho „pravděpodobném chování v budoucnosti“). K dispozici je rozsáhlá
bibliografie a doplňkový pramen.

Hitlerova rodina, poté, co náhle zemřel na krvácení do plic ve věku
65 let nenáviděný otec „Zollamtsoberoffizial“ Alois Hitler, žila klidný
život. Ale trval jen krátce. Vdovu, která vychovávala děti Adolfa
a sedmiletou Paulu, dostihly zdravotní problémy. Přiměly ji navštívit
uznávaného lékaře v Linci dr. Blocha, který na první setkání s ní
vzpomínal takto:

„V lednu 1907 za mnou přišla do mé
ordinace v Linci padesátiletá vdova,
matka dvou dětí. Stěžovala si na
bolest na hrudi, tak silnou, že jí bránila ve spánku. Po bližším vyšetření
jsem byl schopen s jistotou určit
přítomnost maligního novotvaru,
rakovinového nádoru. Diagnóza byla
vlastně rozsudkem smrti. Nejvíce
zasáhla jejího syna Adolfa. Byl to
osmnáctiletý mladík, kterého matka
zbožňovala. Jeho dlouhá bledá tvář
se nakřivila, z očí mu tekly slzy.
Opravdu nemá matka žádnou šanci, zeptal se? A já si uvědomil, jak
velká byla láska mezi nimi byla. Pocítil jsem hlubokou náklonnost
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k chlapci, který se s takovou
péčí staral o svou nevyléčitelně nemocnou matku.
Během celé své kariéry jsem
nikdy neviděl nikoho tak zničeného zármutkem jako Adolfa Hitlera,“ uvedl v rozhovoru
pro americké noviny.
Klára Hitlerová přijala diagnózu statečně a souhlasila
s okamžitou operací.
Mastektomii provedl o čtyři
dny později dr. Karl Urban,
přednosta chirurgické kliniky
v nemocnici Milosrdných sester v Linci, který byl uznáván jako jeden z nejzkušenějších chirurgů
v Horním Rakousku. (Nacisté Urbana později pronásledovali. Jemu
a jeho synovi, neurochirurgovi, zakázali praktikovat medicínu).
Bloch byl na žádost rodiny přítomen operaci, z níž se pacientka
zotavila natolik, že mohla být 5. února 1907 propuštěna z nemocnice. Klára si užila krátkého uzdravení. Bloch ji občas potkal na
procházce u řeky nebo ji viděl nakupovat na trhu. Třítýdenní pobyt
v nemocnici stál tehdy tolik jako
měsíční vdovský důchod. Její syn
Adolf dluh přijal. Pro těžce nemocnou
matku nebyla žádná jeho oběť příliš
velká.
„Od té doby jsem se stal rodinným
lékařem pro celou rodinu. Adolfa jsem
často léčil z krátkodobých nemocí.
Poté, co se mladý Adolf Hitler sklesle
vrátil z Vídně po neúspěšné přijímací
zkoušce na prestižní uměleckou
akademii, se stav matky zhoršil:
Vytvořily se metastázy. A 22. října 1907
jsem nejbližším oznámil, že její stav je
beznadějný. Chvíli jsem seděl s rodinou a snažil se zmírnit jejich zármutek.
Vysvětlil jsem, že v tomto případě je
smrt spasitelem. Rozuměli. Adolf,
jehož tvář ukazovala vyčerpání po
bezesné noci, seděl vedle své matky.
Aby zachytil její poslední okamžiky,
nakreslil ji, jak leží na smrtelné
posteli.“
Eduard Bloch byl zvyklý denně se modlit v synagoze za každého
ze svých pacientů, určitě tak učinil i pro Kláru Hitlerovou. Jediným
způsobem, jak jí zmírnit bolest, byla propracovaná jodoformní
léčba. Záznamy z roku 1907 prokázaly, že Bloch použil iodofor-

movou gázu k zakrytí otevřené
rány po její mastektomii.
Právě tato léčba, která byla
nákladná a namáhavá, vedla
v roce 1976 amerického psychohistorika Rudolfa Biniona
k tvrzení, že léčba byla jedovatá s vedlejšími účinky,
které zahrnovaly nespavost,
svalovou spasticitu, extrémní
žízeň, silné migrény, horečku
a poruchy zraku – vše v souladu s Klářinými příznaky, jak
je popsal Bloch, Hitler a jeho
nejbližší přítel od dospívání
August Kubizek.
Binion na základě tohoto poznatku vyslovil odvážnou hypotézu, že
Hitler zaútočil na Židy podvědomě, protože se chtěl pomstít za
utrpení matky před smrtí. Ale je to jen hodně zjednodušující spekulace. Eduard Bloch v rozhovoru pro časopis COLLIER'S v New
Yorku po svém odjezdu z Rakouska v roce 1941 k tomu dodal:
„Několik dní po Klářině pohřbu mě navštívil Hitler a jeho dvě sestry
doma na Landstrasse v Linci. Chtěli mi
poděkovat za pomoc, kterou jsem jim
poskytl. Byla tam Paula, spravedlivá
a zavalitá; Angela, štíhlá, krásná, ale
spíše anemická; a Adolf. Dívky mluvily
o tom, co bylo v jejich srdcích, zatímco
Adolf mlčel ... Adolf měl na sobě tmavý
oblek a volně uvázanou kravatu. Pak
mu na čele spadl pramen vlasů. Díval
se na podlahu, zatímco jeho sestry
mluvily. Pak přišla řada na něho.
Vykročil vpřed a vzal mě za ruku.
Podíval se mi do očí a řekl: „Budu ti
vděčný navždy.“ To bylo vše. Potom se
uklonil. Za nějakou dobu jsem od něho
dostal několik pohlednic a skic z Vídně. Na jednu pohlednici, namaloval kapucínského mnicha, jak pozvedá
sklenku šampaňského. Obrázek měl
titulek Prosit Neujahr. Na zadní straně
bylo připsáno: „Hitlerova rodina vám
zasílá přání všeho nejlepšího pro
šťastný nový rok. Ve věčné vděčnosti Adolf Hitler.” Poté byly veškeré kontakty přerušeny.
Ale Hitler na svého rodinného lékaře nezapomněl. Eduard Bloch
v rozhovoru pro časopis COLLIER'S dále uvedl: „Hitler přijal své
věrné obdivovatele z Horního Rakouska ve svém letním sídle
v Obersalzbergu. Zeptal se jich: Jak se má můj starý rodinný lékař
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dr. Bloch? Provozuje svou praxi? Ano, je to výjimka, je to ušlechtilý Žid;
kdyby byli všichni Židé takoví, neexistovala by židovská otázka. Několik
mých pacientů, mi „doslovně“ interpretovalo výrok Führera“.
Na jaře a v létě 1938 po Anschlusu začal na jeho přátele a pacienty
doléhat oficiální antisemitismus. Židům byl postupně zakázán vstup do
hotelů, restaurací, parků a určitých klubů a sdružení; Židovským
právníkům a lékařům bylo znemožněno praktikovat. Židovské obchody,
domy a kanceláře byly označeny žlutými hvězdami. 10. listopadu 1938 –
datum zapsané do historie jako „Kristallnacht“ – bylo vydáno nařízení, že
ti Židé, kteří ještě neemigrovali nebo tento úmysl deklarovali, jako třeba má
dcera s manželem, mají opustit Linec do šedesáti dvou hodin. Hned mi
bylo jasné, že v mém případě má dojít k výjimce. Navštívilo mě totiž
gestapo a požádalo, abych odstranil žluté hvězdy z domova i ordinace.
Šlo o první znamení, že se mi dostane „zvláštní laskavosti“. Můj pronajímatel se pak na gestapu zeptal, zda mi bylo dovoleno zůstat v bytě.
Neodvažujte se mu dát výpověď, řekli mu. Bude to řešit Berlín. Bylo mi
zřejmé, že si Hitler pamatoval svůj slib vděčnosti, který dal „vznešenému
Židovi.“
Zdá se, že Bloch nikdy nepochyboval o dobrých úmyslech Hitlera vůči
němu. V roce 1941 svůj majetek prodal a odešel do Ameriky s „šestnácti
markami“ a doporučujícím dopisem od „nacistické organizace lékařů“.
V dopise se uvádí, že díky svému „charakteru, lékařským znalostem
a připravenosti pomáhat nemocným“ získal „ocenění svých bližních“. Než
navždy opustil Evropu, zaslal Führerovi dopis. Jeho znění vyšlo v časopise
Collier´s o několik měsíců později.

Vaše Excelence:
Před překročením hranice bych chtěl poděkovat za ochranu, které se mi dostalo.
V hmotné chudobě nyní opouštím město,
kde jsem žil čtyřicet jedna let; ale jsem
přesvědčen, že jsem žil jen pro splnění své
povinnosti.
V šedesáti devíti začnu svůj život znovu
v podivné zemi, kde moje dcera tvrdě
pracuje, aby uživila svou rodinu.
S úctou Eduard Bloch
Bloch zemřel v 1. června 1945. Podle jeho vnuka George Krena si až do
konce života plně neuvědomoval hrůzu, která se odehrála v letech 1939 až
1945 ve střední a východní Evropě. To může být pravda. Méně snadno
vysvětlitelná je neochota odsoudit muže, který si vynutil vysídlení jeho
rodiny, a mnoho dalších tisíců židovských rodin a byl zodpovědný za
zavraždění milionů Židů. A přesto, jak Bloch řekl v rozhovoru pro časopis
Collier´s, „ani dnes si nemohu pomoci, abych na něj myslel
z hlediska jeho zármutku, a ne z toho, co udělal světu.“ Na omluvu Blocha
lze jen uvést, že se nedožil odhalení všech Hitlerových zločinlů.
(Ze zahraničních pramenů)
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Lorna Byrneová
NEBESKÁ LÁSKA
V tomto díle poskytuje Lorna Byrneová jedinečný pohled na
lásku, její původ a význam v životě člověka. Vysvětluje důvody,
proč nemáme sami sebe dost rádi, a učí nás uvolňovat lásku,
kterou jsme uzavřeli hluboko ve svém nitru. Nesmíme zatvrdit
svá srdce a dovolit nevraživosti, aby nás ovládla. Je třeba
vystříhat se bolesti i nerealistických očekávání v partnerské
lásce. Lorna hovoří o vlně lásky, kterou Bůh posílá na svět,
a o jejím vlivu na lidstvo. Při její četbě se probouzí láska i soucit,
nacházíme štěstí i sílu změnit svůj život.
Přeložila Vlasta Hesounová
Vázaná, 144 stran, 259 Kč, ISBN: 978-80-7617-629-4, EAN: 9788076176294
Vydává PRAGMA
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/394871-nebeska-laska.html

VIDEO

https://youtu.be/SPMTpRjzYj8
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Jarmila Mandžuková
CO NEJÍST, KDYŽ...
Jste nemocní či máte nějaký zdravotní problém? Tato
kniha může změnit váš život, pokud si uvědomíte, že
samotné léky na trvalé uzdravení nestačí! Dozvíte se,
jak úpravou stravy podpořit léčivé schopnosti organismu, a zásadně tak zlepšit průběh nemoci a uzdravování. Značná pozornost je věnována i zdravějšímu
způsobu stravování a vychází vstříc všem, kteří hledají
pravdivé informace o potravinách, škodlivých přídavných látkách, tzv. éčkách, a nechtějí se spoléhat jen
na to, co jim výrobci či prodejci a jejich reklamy
doporučují. Kniha přináší praktické rady a jednoduché
návody, jak se zorientovat v nepřeberném množství
předkládaných informací, a neměla by chybět v knihovničce každého, komu záleží na zdraví svém i svých
blízkých.

Vázaná, barevná obálka, 144 stran, 188 Kč, EAN 978-80-86231-58-7
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/146471-co-nejist-kdyz-prakticky-domaci-radce.html

Ukázka z knihy na následující straně
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Co na talíř nepatří?
Artróza souvisí s životním stylem, způsobem stravování,
nárůstem obezity a nedostatkem pravidelného pohybu. Vyvážený
jídelníček, střídmost v jídle a přiměřený pohyb jsou prevencí
artrózy. Při potížích s klouby je vhodné snížit podíl živočišných
produktů – masa (zejména hovězího a vepřového), uzenin
a tučných mléčných výrobků. Tyto výrobky zvyšují tvorbu kyseliny
močové, jejíž krystalky se usazují v kloubním mazu a znehodnocují ho. Bolesti při artróze zhoršuje zvýšená konzumace brambor, rajčat, paprik, špenátu a reveně.
Omezte příjem soli a slaných potravin – uzeného masa, uzených
ryb, uzenin, konzervovaných potravin, polotovarů, jídel rychlého
občerstvení (fast food), polévkového koření, sójové a worcesterské omáčky, chipsů, arašídů a dalších solených pochoutek.
Snižte konzumaci cukru a sladkostí všeho druhu, hrozí vám
nadváha, která může zhoršit projevy artrózy. Pamatujte si, že
nadváha »pouhých« osmi kilogramů zatěžuje vaše klouby hned
dvojnásobně!

... máte bolesti
Bolest je psychický stav či pocit, který má velký význam pro
ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že
k takovému poškozování dochází nebo by v nejbližší době mohlo
dojít. Lékaři dělí bolest na akutní a chronickou. Zatímco akutní
bolest stejně jako horečka upozorní na to, že v těle není něco
v pořádku, chronická bolest je sama o sobě nemocí a musí se
léčit.

Co nejíst, když…
... máte artrózu
Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, které má za
následek bolest, ztuhlost a omezenou pohyblivost. Může být
důsledkem dlouholetého opotřebování a poškození chrupavky,
která tvoří styčnou plochu mezi kloubní hlavicí a kloubní jamkou,
případně její úplný zánik.
Příčiny vzniku artrózy nejsou dosud úplně známé, ale většinou se
mezi ně řadí obezita, nadměrné či jednostranné zatěžování
kloubů nebo také cukrovka. Artróza se může objevit i jako
následek úrazu a neschopnosti organismu regenerovat
chrupavčitou tkáň. Značnou roli může sehrávat i dědičnost.
Artróza napadá zejména kolena a kyčelní klouby a postihuje ve
vyspělých státech okolo dvaceti procent obyvatelstva. Artrózu lze
považovat za epidemii 21. století, neboť bylo zjištěno, že ve věku
kolem čtyřiceti let vykazuje již větší část populace artrózní změny.
Častěji bývají postiženy ženy než muži.

Co na talíř nepatří?
Strava, kterou konzumujete, buď bolest (nebo i zánět) podporuje,
nebo jí zabraňuje. Potraviny obsahující nenasycenou mastnou
kyselinu arachidonovou, jako jsou vnitřnosti (játra, srdce, drůbeží
droby), tučné vepřové maso, hovězí maso, játrová paštika, vejce
(zejména žloutek), tučné mléčné výrobky, sýr camembert
podporují bolest. Organismus je musí zpracovat, a štěpí tak
kyselinu arachidonovou na látky, jako jsou hormony, prostaglandiny a leukotrieny, které řídí mechanismy zánětu, stahují cévy
a podporují krevní srážlivost. Výsledkem tohoto procesu je bolest.
Doporučuje se přestat jíst tyto potraviny po dobu dvou týdnů.
Potom je zkuste do stravy vrátit a uvidíte, zda se bolest a zánět
zhorší. Jestliže se tak stane, tyto potraviny z jídelníčku vyřaďte
úplně. Zbraní proti bolesti je čerstvá nebo dušená zelenina a ovoce. Jsou to potraviny, které představují nejlepší volbu, jak snížit
bolest a zánět.
Jídlo připravované při vysokých teplotách – smažené pokrmy,
hranolky, maso na rožni – podněcuje zánět a u některých lidí zvyšuje bolest. Strava obsahující velké množství cukrů a malé
množství bílkovin narušuje schopnost našeho organismu regulovat přiměřeně hladinu cukru v krvi. Vysoké hladiny glukózy v krvi
zvyšují i zánět a podněcují bolest. Je nezbytné vyvarovat se kávy,
neboť obsahuje látky, které blokují funkci přirozených proti
bolestivých substancí vytvářených organismem, jako jsou například endorfiny. Bolest i zánět může zhoršovat i alkohol.

NAKLADATELSTVÍ START, Jindřich Brožek
www.nakladatelstvi-start.cz

Jarmila Mandžuková
TAJEMSTVÍ
BIOLOGICKÝCH
HODIN
Kniha známé autorky populárně naučných knih
přináší revoluční metodu léčby nemocí a posílení
zdraví. Dozvíte se zajímavé informace o tom, jaký
význam mají biologické hodiny pro naše zdraví a jak
lze jejich prostřednictvím preventivně působit i léčit
mnohé nemoci a zdravotní potíže. Začnete-li vnímat
svoje biologické hodiny, budete zdravější, šťastnější a spokojenější!
Váz., bar. obálka, 128 stran, 168 Kč, EAN 978-80-86231-62-4
Zakoupit můžete zde
https://www.knizniklub.cz/knihy/219675-tajemstvi-biologickych-hodin.html

Hodinky v těle
Pozorujeme-li přírodu, uvidíme všude rytmické střídání dne a noci, léta a zimy, vzniku a zániku, života a smrti. Všichni jsme součástí přírody a cyklické dění nalézáme i ve svém těle. Významnou
úlohu sehrává světlo, tedy střídání dne a noci, které má nejvýraznější vliv na chod našeho organismu, takzvaných biologických hodin. Dříve lidé chodili spát podle toho, kdy nastala tma,
a vstávali s rozbřeskem. Až vlivem umělého osvětlení, kterému
jsme vystaveni během večera a noci, dochází k některým nepříznivým změnám v našem životě. Například umělé světlo posouvá
dobu, kdy chodíme spát, a díky tomu máme méně spánku než lidé
v dřívějších dobách. Výsledkem je ztráta přirozeného přístupu
k životu a narušená činnost biologických hodin. Proto je pravidelný a dostatečný spánek tolik důležitý pro zdraví a regeneraci
organismu. Každý den má předem daný jízdní řád, každý orgán
v našem těle má svoje vnitřní hodiny a pracuje vlastním rytmem.
Zjednodušeně si lze tělo představit jako velký hodinový strojek
plný ozubených koleček. Když jedno kolečko zapadá do druhého
a v těle vše přirozeně funguje, tak jak má, přes den nám nechybí
energie, jsme výkonní a v noci dobře spíme. Pro většinu z nás je
samozřejmostí, že náš život probíhá v určité rovnoměrnosti, tedy
ráno se probouzíme odpočatí a večer nás už zmáhá únava a pociťujeme potřebu spánku. Mezitím nakrátko ochabujeme a poté se
nám opět lépe pracuje. Tento pravidelný nárůst a pokles výkonnosti člověka se nazývá biorytmus. Ale co to vlastně jsou biorytmy? Jsou to již zmíněné vnitřní hodiny, které v těle tikají bez ohledu na letní či zimní čas, na naše okamžité potřeby a nálady a významně ovlivňují lidské tělo. Protože je nemůžeme seřídit podle
našich potřeb, stačí na to jít obráceně – snažit se jim podřídit
a maximálně je využít. Pokud se člověk podřídí svým biorytmům,
bude mu to lépe myslet, bude výkonnější, bude i zdravější. „Jít
proti přírodě“ se nevyplácí, kdo na své biorytmy „kašle“, může mít
zdravotní problémy – porušení rytmů v našem těle může být příčinou nejen nespavosti, náladovosti, zvýšené únavy, ale může
souviset i s tvorbou či uvolňováním důležitých hormonů, s neuro-

logickými a psychickými problémy, dokonce může vést až k depresím. Čím starší je člověk, tím více je jeho biorytmus náchylnější k poruchám. Snáze a častěji dochází k odchylkám, které
bývají jedním z důvodů, proč třeba senioři trpí mnohem více
poruchami spánku než mladí lidé. Problém může nastat i u lidí
pracujících na směny, mezi jednou až čtvrtou hodinou ranní
vzniká takzvaná spánková opilost, kdy nejsme schopni rychle
reagovat a rychle se koncentrovat. V této době dochází často
k nehodám a neštěstí. U lidí pracujících delší dobu na směny se
zvyšuje riziko psychických poruch a chronické nespavosti, ještě
více jsou ohroženi na zdraví diabetici, kterým se může průběh
nemoci výrazně zhoršit.
Pokud se snažíme své tělo obelhat užíváním stimulujících prostředků v čase, kdy bychom měli spát, může to být příčinou zdravotních potíží. Také je stále zřetelnější, že možnosti účinnějšího
a rychlejšího léčení se skrývají v respektování vnitřního rytmu
člověka. Například podávání léků by mělo být sladěno s „orgánovou hodinou“, tedy dobou funkce příslušného orgánu. Jen tak
dosáhneme maximálního účinku při minimální dávce léku. Tak lze
nejefektivněji léčit třeba onemocnění srdce kolem poledne, nemoci plic v časných ranních hodinách apod. Problém s narušenými
biorytmy má také řada lidí při přechodu ze zimního na letní čas
a opačně. Údajně s menšími problémy se v tomto směru musí
vypořádat 24 procent lidí, velké potíže má 10 procent lidí. Nejvíc
si stěžují lidé středního věku a hlavně ženy, které jsou na změny
času citlivější. U žen v plodném věku je výrazný biorytmus spojený s pravidelnými měsíčními ovulacemi. Známe jej pod názvem
menstruace neboli měsíčky, protože trvá přibližně jeden lunární
měsíc, což je 28 dní. Nejedná se ale o lunární rytmus, protože
u žen není tato cykličnost synchronizována pohybem Měsíce.
Kdyby byla, menstruovaly by všechny ženy na světě v jednom
termínu.
Z toho všeho vyplývá, že kdo je schopen dodržovat a respektovat
zákonitosti svého těla, vnímat svůj vnitřní hlas a svoje vnitřní
hodiny, tomu se zpravidla daří lépe a nachází svou cestu. ...
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JAN VAN HELSING
KNIHA ZA MILION

Mimozemšťané žijí mezi námi,
a to již hodně dlouhou dobu!

Věříte na náhody?

Kdo jsou tito záhadní Muži
v černém, kteří se od 50. let
minulého století objevují
u svědků fenoménu UFO,
dotěrně se jich vyptávají, konﬁskují jim pořízené fotograﬁe,
a dokonce je někdy i ohrožují?
Víme o nich dosud jen velmi
málo. Jistý muž v černém kontaktoval krátce před smrtí
svého syna, aby ho do této organizace uvedl jako svého
nástupce a zasvětil ho do zákulisního dění.
Jason Mason se pokusí doložit neuvěřitelné
skutečnosti, o nichž mu vyprávěl jeho otec, přičemž
otcova tvrzení a jeho zjištění doplňují aktuální
výpovědi whistleblowerů.

Rozhovor na dalších stranách

https://www.kosmas.cz/knihy/255353/muj-otec-byl-mib/

MICHAEL MORRIS
CO NESMÍTE VĚDĚT!
Celý svět patří jen několika
rodinám a nyní chtějí zbytek.
Kdo vládne penězům?
Malá skupinka privátních bankéřů vládne ze zákulisí světu.
Ovládají nejen FED nebo ECB
ale i nadstátní organizace
UNO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond anebo
BIZ. Manipulují ceny zlata i stříbra, naprogramovali
krizi nemovitostí a cíleně řídí svět na pokraj propasti.
Michael Morris vysvětluje neobyčejně jednoduchým
a srozumitelným stylem fungování bankovního a ﬁnančního systému, jak a proč vzniká inflace a jak se ji
dá zabránit.
https://www.kosmas.cz/knihy/168889/co-nesmite-vedet/

Myslíte si, že je náhoda, když
několik stovek elitních rodin
vlastní větší majetek než zbytek
lidstva? Považujete za náhodu,
že se tito lidé spolu pravidelně
scházejí s vyloučením veřejnosti? Vědí snad tyto osoby o penězích něco, co není známo
zbytku lidstva? Domníváte se,
že štěstí, peníze a majetek přicházejí k vybraným lidem
náhodně? Že jste o něčem takovém nikdy neslyšeli?
Samozřejmě, že ne! Existuje několik malých tajemství,
která jsou známa pouze vyvoleným a jež jsou prostým
lidem upírána. A tato tajemství zůstanou skryta i pro
vás, pokud se ovšem nerozhodnete otevřít tuto knihu...

https://www.kosmas.cz/knihy/234120/kniha-za-milion/

JAN VAN HELSING
STEFAN ERDMANN
WHISTLEBLOWER
Chcete žít ve lži a iluzi?
Zvolili jsme si své představitele proto, aby nás špiclovali? Přece jsme jim dali svoje
hlasy, aby zastupovali a prosazovali naše zájmy, aby nás
ochraňovali a dbali o to, abychom neutrpěli žádnou škodu!
Nebude to spíše tak, že většina
našich představitelů slouží zcela jiným zájmům?
Autoři Jan van Helsing a Stefan Erdmann interviewovali v této knize šestnáct whistleblowerů, kteří
odhalují vrcholně zajímavé skutečnosti a souvislosti.
Žijeme v době nové reality – i když to mnohým nebude
po chuti.
https://www.kosmas.cz/knihy/243748/whistleblower/

Rozhovor na dalších stranách

Rozhovor na dalších stranách

JASON MASON
MŮJ OTEC BYL MIB

Mimozemšťané
už dlouho žijí
mezi námi
a působí
v armádě
S autorem si povídal
Jan van Helsing
Kdo jsou záhadní muži v černém
(MiB), kteří se objevují a vyslýchají
svědky od padesátých let
po pozorováních UFO, zabavují jejich
fotografie nebo jim dokonce vyhrožují? Doposud o nich bylo známo jen
velmi málo. Jeden z těchto MiB
kontaktoval syna krátce před svou
smrtí, aby ho představil jako svého
nástupce v organizaci a vyprávěl mu
o světě, který se odehrává na pozadí
známých událostí – o světě plném
tajných organizací, o technologiích,
které známe pouze ze sci–fi knih
a filmů.
To, co se Jason Mason dozvěděl od
svého otce o jeho práci a cílech organizace, jejíž byl členem, ho tak
rozrušilo, že se rozhodl sdělit všechna tajemství veřejnosti. Na podzim
roku 2015 kontaktoval Jana van
Helsinga, který byl Jasonovými informacemi natolik ohromen, že ho
vyzval, aby to všechno popsal
v knize, a tak uchoval vše těžko
uvěřitelné, co mu jeho otec řekl.
Podobná svědectví, která zveřejnili
například Corey Goode, Michael
Prince, Simon Parkes, William
Tompkins a další, vedou čtenáře ke
zcela novému pohledu na svět.

OTÁZKY, NA KTERÉ HLEDÁME ODPOVĚDI
l Žijí mimozemšťané na naší planetě už miliony
let?
l Jakou roli hrají Chazarové a jaký je původ
baalovského kultu a Babylonského bratrstva?
l Jsou jezuité a italské rodiny silnější než
Rothschild a Rockefeller?
l Existuje rasa contortionistů?
l Čeho se týkají ultratajné projekty?
l Kdo jsou nordici a drakonové?
l Existují ještě v Antarktidě německé základny?
l Skryje i nadále Vatikán důkazy o starověkých
vyspělých civilizacích a mimozemšťanech?
l Obývali Zemi obři a existují o tom důkazy?
l Je Měsíc uměle vytvořeným tělesem a co se
skutečně stalo během misí Apollo?
l Existují Nibiru a Anunnaki a jsou to tajní
bohové Iluminátů?
l Existuje zařízení, jehož prostřednictvím lze
nahlédnout do budoucnosti?
l Existuje už více než šedesát let neveřejný
vesmírný program, který je pod kontrolou
německých tajných společností a SS?
l Existují v galaxii dráhy, kterými lze cestovat?
l V současné době zažíváme nárůst podivného
pohybu v naší galaxie a nestojí za tím sofistikovaní mimozemšťané, kteří nám pomáhají přežít
a porazit temnotu na Zemi?
l Lze cestovat časem a umožnilo by nám to
více se dovědět o minulosti a budoucnosti?

Jasone, vaše kniha Můj otec byl
MiB způsobila v prvním týdnu
po vydání obrovský rozruch.
Tisíc knih, které jsme společně
podepsali, zmizelo do 24 hodin
a všech pět tisíc výtisků bylo
vyprodáno za deset dní. Jak si
vysvětlujete tak velký zájem?
Myslím, že se o taková témata
zajímá hodně lidí, kteří chtějí
vědět, zda jsme ve vesmíru sami.
Podle mých zkušeností na to lze
jednoznačně odpovědět „ne“!
Podle mého názoru byli mimozemšťané na Zemi vždycky –
a my sami jsme nějakým způsobem jejich potomky. Z četných
zpráv z různých oblastí hraničních
věd není tak těžké si vytvořit
obrázek, které informace před
námi elity skrývají a proč jsou tak
nebezpečné. Kromě toho stále
více lidí pociťuje neuvěřitelnou
změnu, kterou procházíme, a klade si otázky, na které již mainstream nemůže odpovědět.
Vaše kniha pravděpodobně
obsahuje nejbláznivější fakta,
která najdete na knižním trhu.
Tvrdíte, že váš otec byl

součástí organizace zabývající se
problematikou mimozemšťanů –
konkrétně přítomností různých
skupin mimozemšťanů na Zemi,
která podle jejich názoru musí být
před veřejností utajována, a proto
svědci UFO veřejnost zastrašují.
„Běžný občan“ zná pouze hollywoodské filmy s Willem Smithem.
Je opravdu taková skutečnost?
Podle mých zkušeností nyní mohu na
tuto otázku jednoznačně odpovědět
„ano“. Nebyli to jen tito muži, s nimiž
jsem se setkal v posledních několika
letech – můj otec a jeho kolegové –,
ale různí lidé, kteří ke mně přišli
z těchto kruhů a vysvětlili mi určité
souvislosti. Teprve potom se mohla
tato kniha objevit. Samozřejmě bych
s tím nápadem nepřišel. Jak jsem
řekl, podle mých zkušeností jsou MiB
velmi spojeny s tajnou vládou a lóžemi. Že určitá tajemství musí být
chráněna, vidíme i v různých jiných
oblastech společnosti. Pouze zde
však jde o největší možné utajení.
Elitní kruhy si myslí, že většina lidí by
se nedokázala s těmito poznatky
vyrovnat. To platilo tak zhruba před
třiceti, čtyřiceti lety. Od té doby však
bylo natočeno mnoho filmů a vyšlo
spousty knih o těchto tématech a lidstvo se pomalu připravuje na neuvěřitelná odhalení a ten okamžik se
pomalu blíží. Pro mnohé však bude
těžké uvěřit, že jde o reálná fakta
a nejnovější vědecké poznatky.
Žijeme už ve zcela novém světě.

l Neexistuje žádný „chybějící článek“ - chybí
celý řetězec! Nikde nebyly nalezeny fosílie
přechodné formy!
l Nové důkazy ukazují, že nikdy nedošlo
k evoluci, ale naopak k decentralizaci!
l Lidé a dinosauři skutečně žili na Zemi
současně!
l Nové zkoumání DNA ukazuje, že lidstvo
je záhadným hybridním druhem!
l Naše DNA obsahuje inteligentně navržený kód
z vesmíru – tajemství vždy bylo „v nás“!
l Zemi již dlouho navštěvovali mimozemšťané –
a někteří stále žijí, byť se skrývají!
l Staří bohové byli mimozemšťané a současně
zakladatelé naší současné civilizace.
l Proč chtěly vědecké instituce vymyslet
zavádějící představu o pravěku a jakou roli
v tom hraje zednářství?
l Až donedávna v Americe existovala prastará
kultura obrů, která byla záměrně vymýcena!
l Byla nalezena skutečná Noemova archa,
ale proč se ji lidé pokusili zničit?
l Nové, senzační názory na tajemný druh
lidských dlouhých lebek!
l Pravda o Yettim, nesmrtelných pánech
z Himalájí a hraběti Saint Germain!
l Existují stroje, které umožňují dívat se v čase jeden měl Nostradamus!
l Whistleblower a hlášení o návštěvách civilizací
z Vnitřní Země (Dutozemě)!
l Na různých skrytých místech světa jsou
zapečetěna ložiska dávných civilizací – jsou
zde také uchovány veškeré znalosti a stroje
starověku!
l Bývalý vojenský člen s bezpečnostní
prověrkou na Přísně tajné pro oblast kosmonautiky vypráví o největších tajemstvích světa
a o návratu Anunnaki (sumerského božstva)
z planety X!

Popisujete zážitky svého otce a jeho přátel. Hlavní částí knihy je však výzkum, který dokazuje, že to co
vám otec svěřil, se zakládá na pravdě. Týká se to také třeba cestování
časem. Myslíte, že tomu uvěří dostatek čtenářů?
Ano, i když si uvědomuji, že mnoho z toho, k čemu jsem dospěl, se blíží
science fiction. Uvidíme, že většina bude v následujících letech odhalena
nebo potvrzena oficiálním vědeckým výzkumem. Dlouho jsem přemýšlel,
jak přesvědčit čtenáře o správnosti mých tvrzení. Proto jsem na základě
vaší rady, doplnil shromážděný materiál o mnoho ilustrací a citací z různých
zdrojů.
Možnost cestování časem zmínil už Einstein v roce 1905, když ve své teorii
relativity, tvrdil, že čas v různě se pohybujících systémech se také mění při
různých rychlostech. Jeho teorie je taková, že potřebujete vesmírnou loď,
jejíž rychlost se blíží rychlosti světla. Pokud letíte vesmírem asi rok, na Zemi
uplyne nejméně deset let. Tato teorie tak již prokazuje možnost cestování
časem. Dokázáno to bylo rovněž experimentálně.

Vědci vždy čelili otázce paradoxů.
Pokud by v budoucnu mělo být
možné cestovat zpět v čase, cestující
v čase už tady byli. A to je přesně to,
co kniha popisuje. Už tu byli!
Zavedená věda s nejmodernějšími
počítači je nyní připravena vypočítat
tyto časové efekty. Tajné vojenské
technologie to však měly dokázat už
před desítkami let. Pro obyčejného
občana je samozřejmě těžké si
takovou věc představit. V současné
době však prožíváme nejrychlejší
technologický rozvoj všech dob a stávající teorie musí být neustále revidovány. Kromě toho jsou principy
cestování v čase v knize dostatečně
důkladně vysvětleny samotnými „cestovateli”
Soudí se třeba, že bibllická Noemova archa se našla v Arménii,
opravujete také evoluční teorii
vývoje lidstva. Řekněte nám k tomu pár slov...

Podle mého výzkumu svět, jak ho
známe dnes, je mladší než se soudilo. Evoluční historie lidstva je rozdělena do cyklů. Indové hovoří o tom,
že v současné době žijeme ve „čtvrtém světě“ a blíží se přechod
k „pátému světu“. Předchozí světy
představovaly cykly času, v nichž
došlo k zániku civilizací na Zemi –
myslím Atlantis, Lemuria, Mu a Hyperborea. Bohové, kteří přišli na Zemi
před mnoha tisíci lety, byli buď přeživší z Atlantidy nebo mimozemšťané
podobní člověku, kteří přišli naši
planetu kolonizovat nebo je sem
přilákalo nerostné bohatství. Vypadá to dokonce jako by pokročilé
mimozemské civilizace dohlížely na vývoj lidstva a několikrát potrestaly lidi
globálními katastrofami, protože sešli z božské cesty, zabloudili, a přestali
dodržovat zákony bohů. Biblická povodeň je údajně poslední z těchto katastrofických událostí, které úplně přetvořily zemský povrch.
Jedním z mimozemských národů, kteří se pravidelně vracejí na Zemi, jsou
takzvaní Anunnaki. Ti vytvořili moderní lidi podle svého modelu genetickou
manipulací. Existují o tom vědecké důkazy, o nichž se v knize také zmiňuji.
Někteří lidé byli před trestem bohů v podobě katastrofální povodně varováni.
Stavěli si archy, na nichž měli šanci přežít a zachránit i některá hospodářská
zvířata. Nejslavnější z nich je biblická Noemova archa! Dnes se stále hledá,
i když je už po staletí známá. Nachází se na hoře v Arménii! V posledních
letech se tam vypravily mnohé mezinárodní expedice, který poskytly
důkazy o existenci této archy. Bohužel to vše masové sdělovací prostředky
a významní archeologové zcela ignorovali! Proč chtěli skrýt tento senzační
objev? Kniha obsahuje i svědectví lidí, kteří viděli, jak se britští vědci

Jak to souvisí s cestováním
časem a hrabětem Saint
Germainem, o kterém také
píšete? Tvrdil, že je nesmrtelný, a bylo mnoho prominentních svědků, kteří potvrdili,
že se zdálo, že navenek
opravdu nestárnul?

Nostradamus

úmyslně pokusili zničit zbytky Noemovy archy, protože nezapadá do jejich
názoru o evoluční teorii!
A to už jste se zmínil o dalším žhavém tématu: evoluci člověka. Jaké
nové důkazy můžete poskytnout, že se lidstvo podle ní nevyvíjelo a co
to pro nás znamená?
Abych se posunul kupředu, musel jsem studovat vědecké spisy z 18. a 19.
století. V té době došlo k prudkému sporu mezi církví a prvními vědeckými
institucemi, které založili hlavně svobodní zednáři. Do té doby se tvrdilo, že
náš moderní svět se objevil po povodni a před ní existoval jiný, velmi záhadný svět. Bohové tentokrát lidi varovali, aby dodržovali jejich přikázání,
protože jinak by došlo k velké destrukci. Svobodní zednáři již věděli o starověké civilizaci Atlantidy a chtěli vytvořit novou Atlantidu prostřednictvím své
vlastní vědy, to je zhruba našimi moderními technologickými prostředky.
Podmínkou bylo zbavit se starých náboženských myšlenek, a tak vznikla
nová evoluční teorie! Dogmaticky byla propagována na všech školách
a univerzitách
světa a ani
dnes ji nelze
zpochybnit,
i když pro
ni neexistuje
jediný důkaz!
Tlak ve
vědeckém
světě je prostě
příliš velký.
Jak přesně se
to stalo, jsem
podrobně
popsal v knize.

Hrabě Saint Germain

Podle mých zjištění patří hrabě
Saint Germain, do skupiny nesmrtelných pánů, kteří určují
osud světa a jeho časové procesy a jejichž sídlo je na
Dálném východě. V odlehlých
klášterech Indie a Tibetu byla
zachována tisíciletá znalost
lidstva, která sahá až do dávné
minulosti, tj. do dob vyspělých
civilizací. Skupina nesmrtelných si cení tohoto starodávného poznání a dokonce má tajné fondy plné
stále funkčních strojů předků! Jeden pravděpodobně plánuje poskytnout
lidstvu zpětný přístup k těmto znalostem, a to ve správný čas, konkrétně na
začátku nadcházejícího nového věku. Mezi tyto záhadné stroje patří technologie, díky nimž lze vidět v čase, a proto okultní zasvěcená bratrstva
věděla v předstihu o budoucím vývoji ve světě a připravila vše pro konec
aktuálního časového cyklu! Sám Nostradamus vlastnil jednoduchou podobu
takového zařízení a použil ji k pohledu do budoucnosti.
Jaký je tedy vývoj?
Zemi obývala vysoce rozvinutá civilizace, která žila na dnešních kontinentech potopených v moři. Tyto duchovně pokročilé bytosti věděly, že ve
vesmíru existují posvátné zákony, s nimiž se musí celý život vyrovnávat.
Věděly, že hmotný vesmír je pouze světem iluzí a stanovily si za cíl
postoupit za hmotnou rovinu, a tento proces nazvali „vzestup“. Na konci
každého 26 000 letého cyklu se naše sluneční soustava přesune do oblasti
galaxie, kde dochází k energetickému nárůstu. To přinese změnu věku
a umožní mnoha lidem dokončit svůj vývoj na této planetě a přesunout se
do jiných oblastí. Na konci každého hlavního cyklu došlo k periodické
globální kataklyzmě, tedy živelné pohromě, během níž byla většina
dosavadních poznání zničena. To vše se předpokládalo už dávno, ale nyní
je brzy na poslední konfrontaci mezi silami dobra a zla!
Kniha končí velmi smířlivými tóny s mnoha duchovními aspekty. Jak
vidíte naši budoucnost, budoucnost Země?
Myslím, že vstupujeme do kritické fáze vývoje člověka: krize kamkoli se
podíváte. Osobně jsem dostal nabídku přestěhovat se do zahraničí nebo do
velkého systému bunkrů, protože moje kontakty tvrdily, že občanská válka
nevyhnutelně přijde. Doufejme, že to tak není. Určitě ale dojde k velkým
změnám a brzy už nic nebude tak, jak jsme na to byli zvyklí. Technický
rozvoj bude pokračovat skokově a svoboda lidstva se ocitne v ohrožení.
Když čtete tento rozhovor, pochopíte, proč jde o tak citlivé téma! Ale já tady
nechci prozradit příliš mnoho, protože čtenář by si měl znovu vytvořit vlastní
úsudek! Věřím, že tato kniha vychází ve správný čas a možná způsobí
kontroverzi, ale lidé mají právo konečně znát celou pravdu!
(Ze zahraničních pramenů, kráceno a upraveno)

Co vás motivovalo k napsání této knihy?
V podstatě šlo o dvě události, tzv. „Whistleblowers“, které vedly k této knize. První byl
vnuk polsko–německého tlumočníka. Překládal pro starší vysoce postavené lidi,
například Willyho Brandta, hraběnku
Dönhoff nebo pana Kruppa a dobře tedy
znal poměry v těchto kruzích. Druhým byl
Ben Morgenstern, o němž jsem už psal
v knize Politicky nekorektní.
V knize je však uvedeno šestnáct informátorů ...
Ano. Počátečním impulsem byly tyto dva
kontakty, ale měl jsem i jiné. A tak jedna věc
vedla k druhé a mohl jsem v kombinaci
s existujícími informátory obsáhnout různorodá témata. Hovořil jsem například s plukovníkem Bundeswehru, který je zodpovědný za velké uprchlické centrum, nebo majitelem kliniky, který úspěšně léčí onkologické pacienty novými způsoby chemoterapie a další. Tato kniha pomáhá lidem
načerpat odvahu, aby se za žádných okolností nevzdávali a případné krize viděli jeko
startovací čáru k dalšímu plnohodnotnému
životu.
Jak dlouho jste na knize pracoval?
Celkem to bylo pět měsíců, některé kontakty
již existovaly, další jsem přidal během práce.
Kromě rozhovoru s Benem Morgensternem
jsem autorem všech ostatních. Za aktéry
jsem vyrazil do Německa, Švýcarska a Rakouska a najel asi osmnáct tisíc kilometrů.

S jakými výzvami jste se setkal, bránil
vám také někdo v práci?
Ohrožen nebo něco takového jsem rozhodně nebyl. Všechny rozhovory jsem zaznamenal na kazetě. Větší problém nastal, když
tři ze zpovídaných aktérů těsně před zahájením tisku knihy, zrušili svůj souhlas se
zveřejněním a chtěli po mně, abych je z rukopisu vyškrtl, protože dostali strach. Víme,
co se stalo s Julianem Assangem nebo
Edwardem Snowdenem. Sporné věci jsem
konzultoval s právníky a pom jejich
doporučení některé názvy v knize začernil,
nebo jsem přepsal určité popisy trestných
činů. Pak i ti tři, co zaváhali, souhlasili s uveřejněním rozhovoru s nimi. Ale stálo mě to
spoustu nervů...
Já se bránil tak, že jsem raději podrobnosti
o knize zveřejnil až v den jejího vydání. Chtěl
jsem se tím vyhnout možným represím
a tlaku, který by zkomplikoval distribuci.
Vzhledem k tomu, že dvě z mých knih byly
už zabaveny, vždycky se obávám toho nejhoršího.
Čeho třeba...?
Už dříve mi třeba za podivných okolností
zkolaboval na počítačí pevný disk a všechna
data byla zničena. Nebo se v den zahájení
tisku porouchala rotačka a opakovalo se to
i při dalším spuštění tiskového stroje. Jindy
mně kvůli výbušnému obsahu nechtěli vzít
knihu do prodeje. Tato kniha skutečně zažila
energické ataky. Někdo chtěl zjevně zabránit
tomu, aby se dostala ke čtenářům. Zradil,
zaprodal se..., tím mě častovali mnozí anonymní i konkrétní odpůrci.

Whistleblowing (z angličtiny doslova
hvízdání na píšťalku) je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který
M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985
definovali jako označení pro případy,
kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec
nějaké organizace – whistleblower, tedy
„ten, kdo hvízdá na píšťalku“ – upozorní
instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem jeho
nadřízených a jdou proti veřejnému zájmu či ohrožují veřejnost, přičemž některé verze definice jsou navíc omezeny
podmínkou, že upozorňovatel jedná
v dobré víře a nesleduje vlastní prospěch a že situaci nelze vyřešit interními mechanismy. Podle MF Dnes se tak
označuje fenomén, kdy zaměstnanci
státní správy nebo velkých firem upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky
svému postavení a interním informacím. John Kiriakou whistleblowing (coby
právem definovaný termín) uvádí
„přinesení na světlo jakýkoli důkaz plýtvání, podvodu, zneužití [moci, vlivu, …],
nezákonného chování nebo hrozby vůči
veřejnému zdraví či bezpečnosti.“
Termín se týká případů, kdy je oznámení o závažné věci učiněno víceméně
nezištně příslušným úřadům nebo orgánům a oznamovatel přitom porušuje
loajalitu ke svým přímým nadřízeným či
vůbec ke svému zaměstnavateli, který
je za napadené jednání odpovědný,
čímž často riskuje ztrátu zaměstnání
nebo i bezpečí a klid své rodiny.
Wikipedie

Většina lidí bude překvapena, kolik
hrubosti a násilí se objeví, když na
někoho ukážete a popíšete jeho
skutky, jimiž by se ve slušné společnosti určitě nechlubil. Proto bych
i na tomto místě rád využil této příležitosti a dalším autorům a zasvěceným osobám dodal odvahy pro boj
proti nešvarům, které nás obklopují.
Pokud se setkají s útoky a překážkami, bude to hlavně z toho důvodu,
že jsou důležití! Kdyby nebyli, nikdo
by je nenapadal. Takové překážky
ukazují, jak jsou tvůrčí lidé nesmírně
důležití pro dosažení pozitivní změny na této planetě.
Které rozhovory vás překvapily – nebo dokonce šokovaly?
Ano, například rozhovor s členem mise „Lékaři bez hranic“. Hovoří
o tom, jak konflikt v Kongu a Rwandě naplánovaly americké
společnosti, které tam chtěly ovládnout těžbu vzácných surovin,
a také se jim to podařilo. Lidé, kteří na dotčených místech žili, stáli
v cestě těmto obřím firmám, takže museli odejít. Lékař to v rozhovoru detailně popisuje. Už jsem zvyklý na lecos, ale toto mě
opravdu šokovalo. Kniha je plná extrémně vzrušujících příběhů.
Připomenu třeba jenom muže ze švýcarské tajné služby, kterého
jsem vyzpovídal poblíž Lucernu. Bylo to také překvapující. Mluvil
o spolupráci Němců s ruskou carskou rodinou. To bylo pro mě až
dosud nové.
Konflikty v Kongu a Rwandě zůstaly v mé paměti. Ale bohužel
nejsou ojedinělé. Nejen v Africe, ale i v Asii a dalších částech světa
jjsou místa, kde miliony nevinných lidí – většinou domorodé národy
– jsou vyháněny ze svých tradičních bydlišť, aby ti bohatší z jiných
částí světa zde mohli těžit suroviny, nebo sem umístit výrobu
a využít levnou pracovní sílu. Musíte o tom přemýšlet. Je to tak
kruté, že se vám nedostávají slova.
Co ještě dalšího můžete předem říci o knize? Na co se mohou
čtenáři těšit?
V dřívějších knihách jsem spíše hovořil o duchovních záležitostech.
V té poslední se zaměřuji na politiku a ekonomiku, také kvůli
současné situaci s uprchlíky. A mluví v ní i několik zasvěcených
odborníků. Dále mladý hudebník a bývalý známý herec odhalí
zákulisí machinací ve filmovém průmyslu a možnostech manipulace
s hudebními nahrávkami a jejich hodnocením. Existují také alternativní léčebné metody a spousta volné energie. I o tom se dá velmi
zajímavě hovořit.
Po přečtení knihy určitě mnohý nabyde dojmu, že jde
o vaši nejlepší a možná nejdůležitější knihu. Souhlasíte?
Je to opravdu vzrušující. Kniha obsahuje informace, které mohou
zaujmout hodně lidí. Těším se na jejich reakce.
Máte vyhlédnuty další „informátory“?
Ano. Spousty rozhovorů už mám zpracovaných. Vyzpovídal jsem
policejní důstojníky, vojáky nebo zpravodajské agenty. V případě
invaze uprchlíků ukázala německá vláda, že nebere ohledy na
názor obyvatelstva. Proto ani my si je nemusíme brát. Tak to je!

Stefan Erdmann

Pro knihu Whistleblower jste udělal rozhovor s jihoafrickým
Benem Morgensternem, členem společenství illuminátů.
Dovíme se něco nového?
Spojení s ním stále existuje. Když Donald Trump vyhrál volby,
napsal jsem o něm Ben Morgensternovi a požádal jsem ho o názor.
Řekl, že Trumpa nevybraly „elity“ a že nemůže soudit, co z toho
vzejde. Byly jisté kruhy, které ho podporovaly – viz například
Goldman-Sachs. Několik manažerů společnosti za to obsadil do
svého týmu a uvolnil bankovní pravidla, která byla zavedena po
bankrotu společnosti Lehman.
Morgenstern ve svém rozhovoru v knize Whistleblower, vysvětluje,
proč ho vůbec nezajímá, kdo je prezidentem země a zda v zemi
vládne demokracie nebo komunismus či diktatura. Nejdůležitější
podle něho je, kdo ovládá světové zdroje. A to jsou skuteční páni
této planety a vždy mají své lidi na příslušných pozicích. A pokud
jedna z těch jejich „loutek" si myslí, že jde vlastní cestou, jako třeba
John F. Kennedy, nemůže dopadnout dobře. Trumpa by nyní mohl
potkat podobný osud, kdyby zašel příliš daleko – a především
změnil něco ve finančním systému.
(Ze zahraničních pramenů)
Jan van Helsing, vlastním jménem Jan Udo Holey, německý
autor, který své knihy publikuje ve vlastním vydavatelství Ama
Deus Verlag.
Od roku 1985 podnikal cesty po USA, Egyptě, Jižní Americe
a Asii, kde navazoval kontakty s lidmi z okruhu tajných služeb,
ale i z templářských a zednářských lóží a dalších skupin.
Získané poznatky publikoval v roce 1993 v knize o tajných spolcích – „Tajná společenství a jejich moc ve 20. století“ (Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert). Kniha byla
velice populární, prodalo se na 100 tisíc exemplářů a byla
přeložená do osmi jazyků. Ve Švýcarsku a Německu byl však
její prodej kvůli údajnému podněcování k antisemitismu
zakázán. V roce 1995 bylo vydáno pokračování „Tajná
společenství 2 – rozhovor s Janem van Helsingem“ (Geheimgesellschaften 2 – Interview mit Jan van Helsing). Kniha opět
narazila na odpor německých a švýcarských úřadů. Další autorovy publikace se věnují různým historickým, konspiračním
a ezoterickým tématům.
Stefan Erdmann (nar. v roce 1966 v Hannoveru) zahájil
koncem osmdesátých let vlastní soukromý výzkum formou rozsáhlého šetření a několika výprav za poznáním původu a historie světového fenoménu pyramid. Sledoval také stopy
světové kultury stavitelů pyramid v před-dynastickém období,
o jejíž existenci byl přesvědčen. Středobodem jeho práce se od
počátku stala stavba pyramid ve starověkém Egyptě se
zaměřením na Velkou (=Cheopsovu =Chufuovu) pyramidu
v Gíze. Díky svému zkoumání v letech 2006/2007, prováděnému také s pomocí laboratorních analýz vzorků bahna
a hornin ve Freseniově institutu v Drážďanech, Erdmann
vědecky dokázal, že do dolní části Velké pyramidy přitékala
dlouhou dobu takzvaným Hérodotovým kanálem voda z Nilu.

funkčního období, ale přeneslo
se to do toho příštího.
Tvrdíte, že se ekonomika
musí zhroutit. Proč? Můžete
nám to vysvětlit podrobněji?
Náš ekonomický systém je
postaven na trvalém růstu, ale
nekonečný růst není možný.
Systém je navržen tak, že
ekonomika může růst pouze
tehdy, když se zadluží lidé,
společnosti a státy. Tato půjčka
vytváří nové peníze, peníze,
které dříve neexistovaly – to se
nazývá „tvorba peněz“.
Peníze, které jsou poskytovány jako půjčka, vynalezly
banky, ale ve skutečnosti
neexistují, fyzicky neexistují,
existují pouze na papíře.
Na začátku nového ekonomického cyklu tyto dodatečné
peníze posilují trh. Lidé naNapsal jste pozoruhodnou knihu s názvem Co byste neměli
kupují a investují. Pak přichází bod, kdy nemovitosti, suroviny
vědět. Tvrdíte v ní, že evropské a americká ekonomiky narazí
a spotřebitelské ceny rostou. Banky vytvářejí stále více peněz
na zeď. Dosud se to nestalo a téměř to vypadá, že by
a půjčují je spotře-bitelům s úrokem. Díky rostoucí nabídce peněz
současný systém mohl pokračovat navěky. Stále se držíte
se stávají zbytečnými a dochází k inflaci. V určitém okamžiku ceny
svého prohlášení?
rostou rychleji než příjmy, pak si si lidé již nemohou spoustu věcí
Ano, samozřejmě. Není pochyb o tom, že globální ekonomika se dovolit a ekono-mika se zastaví. Zároveň se dluh zvýší na takovou
úroveň, že úrokové břemeno doléhá na lidi, úřady a celé státy. Už
zhroutí – protože musí! Jedinou otázkou je, kdy?
nemohou splácet půjčky, pak jsou nuceni prodat své rezervy, aby
Ale proč jste si tím tak jistý?
se zaplatila alespoň část uhu.
Německá
ekonomika
je
V určitém okamžiku se systém
Americký spisovatel Michael Morris je
relativně stabilní, rovněž tak
zhroutí, protože se všechno vyautorem, který vyhrál za svou kariéru hned
akciové trhy jsou na vzestupu,
čerpalo.
několik prestižních knižních cen. Jeho
Řecko je zachráněno a všechMyslíte třeba na Řecko…?
romány se velice často odehrávají na jihu
no bude v pořádku, že?

státu Florida kde Morrisova rodina žije již

Přesně. Přestože Řecko nemá
Ano, to by bylo hezké, ale
několik generací – i proto je jeho charakterstoprocentně vinu na tom, do jaké
nemůže to fungovat. Všechny
istika postav natolik oblíbená a věrohodná.
situace se dostalo. Jak vstoupilo
zmínky o vzestupu jsou jen
Dříve
Morris
psal
pouze
po
večerech
a
bědo eurozóny, daly se jeho potíže
nemotorný pokus uklidnit masy.
hem dne byl podomním prodejcem léků.
předvídat. To bylo předvídatelné
Čísla a statistiky jsou velmi
Brzy
však
vyšla
jeho
první
kniha,
která
si
od začátku.
jednostranné ve prospěch klienta
hned získala čtenáře i ocenění. Dnes je
a nedávají žádný smysl.
Proč to bylo od začátku
Morris nekolikanásobným autorem knih
Ekonomický objem roste pouze
předvídatelné?
proto, že na trh proudí stále více
roku. Morris je však autorem také naučných
peněz. Zároveň však tyto peníze
Německo je velmi hrdé na to, že
knih a pořádá také přednášky.
ztrácejí díky stále vysoké inflaci
vyváží tolik kvalitního zboží. To je
hodnotu. Nižší příjmové skupiny
skvělé a žádný problém pro ostatní země to není, pokud mají svou
rychle ztrácejí, zatímco ty horní jsou stále bohatší. Existuje vlastní měnu. Poté mohou na německé zboží uvalit cla a zajistit
obrovské přerozdělování. Množství lidí to zatím nechápe.
tak, aby alespoň část peněz zůstala v jejich zemi. Dokud Řecko
mělo svou vlastní měnu, byly některé řecké výrobky konkuA proč s tím politici nic nedělají?
renceschopné s německými. Možná nebyly tak dobré, ale byly
Protože z velké části o tom nemají tušení. V zásadě se všichni levnější. Řecko také mohlo ovlivnit směnný kurz. Jako turistická
politici v současné době pokoušejí oddálit kolaps globální destinace bylo atraktivní, protože bylo relativně levné. Poté vlastní
ekonomiky, aby se hororový scénář neodehrával během jejich měny a cla zmizely. Výsledkem bylo, že řecké produkty již nemohly

konkurovat německým výrobkům, všechny peníze tekly do zahraničí, řecká ekonomika zpomalila, takže si vláda brala stále více
a více půjček, které samozřejmě nemohla splácet.
Skoro to vypadá, jako by za ním byl nějaký plán…
O tom není pochyb. Je stejně jednoduchý jako důmyslný a funguje
velmi dobře od roku 1694, kdy byla Bank of England založena jako
soukromá centrální banka. V pravidelných intervalech, obvykle
každé dvě až tři generace, se musí vše zhroutit, protože úrokové
zatížení exponenciálně roste a v určitém okamžiku prostě exploduje. Nyní se tomto bodu blížíme. Chystáme se explodovat.
Několik evropských zemí je již několik let v platební neschopnosti
a je uměle udržováno naživu, což věci jen zhoršuje, protože lidé
jsou stále více tlačeni do chudoby.
Pokud existuje plán, pak se samozřejmě ptáme, kdo za ním
stojí. Ve své knize tvrdíte, že několik rodin vládne celému
západnímu světu. Jak to dělají a proč o tom nevíme?
Ano, mnoho lidí s tím zápasí. Právě proto systém funguje tak
dokonale. Většina lidí odmítá skutečnost, že vše patří několika
málo jedincům a považují to za „konspirační teorie“ a říkají, že to
není možné“ – jednoduše proto, že je to mimo jejich chápání,
představivost. Ve skutečnosti několik rodin vlastní téměř všechno –
všechny banky, všechny velké korporace, všechna důležitá média.
Mají podíly ve velkých investičních společnostech a správě aktiv,
což je někdy velmi obtížně viditelné, ale já to prokázal ve své knize.
Například společnosti Rothschild Blackstone a Blackrock mají
podíl prakticky ve všech velkých německých firmách.
Mají své zástupce ve většině správních rad a prostřednictvím
svých nadací přidělují téměř všechny výzkumné prostředky, a tak
určují, co se bude zkoumat a jak se výsledky výzkumu využijí. Dále
se ukazuje, že globální oteplování je obrovský podvod a všechna
data ukazující na celkové oteplování byla zkreslena. Dá se na tom
vydělat spoustu peněz, takže média nadále informují o špatném
CO2 a globálním oteplování. Takové věci jsou promyšleny nahoře
a pak se rozvíjejí v jednotlivých podřízených orgánech. Jde

o přísně hierarchický systém. Na vrcholu stojí pár rodin, jejichž
moc a bohatství jsou pro běžné lidi nepředstavitelné. Níže je druhá
řada a pak třetí. Celkem je asi 200 rodin zapojeno do organizací,
jako je CFR, Trilaterální komise, Římský klub, Bilderbergové
a další. Podrobnější informace by přesahovaly rámec tohoto rozhovoru, ale vše podrobně vysvětluji v knize.
Díky vaší knize mnoho lidí pochopí, jak velké spojení panuje
mezi ekonomikou, penězi, zlatem, velkými organizacemi jako
MMF a BIS a médii. Nejsou vaše tvrzí trochu odvážná?
Ne, to záleží na každém, co si z toho odnese. ...
No, pak se ještě zeptám. Pokud všechno vypadá takto a je
nevyhnutelný velký pád, co můžeme ještě udělat? Existuje
nějaké řešení nebo cesta ven, nebo se musíme připravit na
horší časy?
Ano, samozřejmě existuje cesta ven! Musíme jen přerušit
předchozí cyklus. Jde hlavně o vzdělávání. V posledních letech se
na stále více místech objevuje pravda o manipulaci s lidstvem. Ve
skutečnosti se zdá, že se pomalu probouzí z jakéhosi soumraku
a emancipuje se. Dalo by se říci, že pomalu přecházíme z puberty
do dospělosti.
Bude důležité, abychom nadcházející havárii vnímali jako
příležitost ke změně a nespadali zpět do starých zvyků – znovu ve
strachu a hněvu, což opět vede pouze k válce a bídě. Přechodné
období však může být obtížné.
Ve skutečnosti v současné době vlivné osobnosti pracují na novém
systému na mnoha místech současně. Tento nový systém by měl
být spravedlivější a podporovat mírové soužití. Za tímto účelem je
třeba vymazat jak dluh, tak úroky, což se mnohým nemusí líbit.
V tuto chvíli nemohu říci více, ale něco se děje! Všechno se
v příštích několika letech změní, mohu slíbit. A jsem si docela jistý,
že se to zlepší a uvidíme kvantový skok v lidském vědomí, který
přinese ovoce všem zúčastněným. Protože to je v zásadě možné!
Ale samozřejmě musíme převzít odpovědnost.
(Ze zahraničních pramenů)

Lukáš Pavlásek
NEUVĚŘITELNĚ ŠÍLENÉ PŘÍBĚHY
Tohle jsou ty nejvíc neuvěřitelné a nejbláznivější příběhy, jaké se kdy na světě staly. A možná
nestaly. A možná jsem si je sám vymyslel, protože jsem strašný pohádkář, vymýšleč a sedmilhář.
Každopádně většina z toho, co vám povím, je pravda. Tedy skoro pravda. Ale skoro pravda je téměř
úplná pravda, tak se v tom radši nebudeme moc šťourat a půjdeme rovnou na to! Už jste slyšeli
o psovi, který se stal ředitelem školy? O šestiletém prezidentovi, který zavedl spoustu praštěných
zákonů a nařízení? O tom, jak se Bedřich Smraďoch stal papouškem? O Marcelovi, který se vůbec
nikomu a ničemu nevyhýbal, až obešel úplně celou zeměkouli? Nebo o tom, jak křeček vyhrál mistrovství v boxu? Že ne? Tak poslouchejte! Knížka je určena všem cvokům, bláznům, šílencům
a magorům od 7 let.
Vydává Pikola
Vázaná, 152 stran, 279 Kč, ISBN: 978-80-242-6939-9, EAN: 9788024269399
Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/494308-neuveritelne-silene-pribehy.html

VIDEO

https://youtu.be/bWY_OyX9tqc

w w w. e u r o m e d i a . c z

