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Neil Gaiman
OCEÁN
NA KONCI CESTY
Sussex, Anglie: vypravěč středního věku se kvůli
pohřbu vrací do kraje svého dětství. Táhne ho to ke
statku na konci vesnické cestičky, kde ve svých
sedmi letech potkal nanejvýš pozoruhodnou dívku,
Lettie Hempstockovou. Na Lettie si nevzpomněl několik desetiletí, ale jak sedí u rybníčku (o němž ona
tvrdila, že je to oceán), zavalí ho příval zadržovaných
vzpomínek.
Před čtyřiceti lety u tohoto statku na konci cesty
spáchal jejich podnájemník v ukradeném autě
sebevraždu. A jeho smrt jako by zažehla zápalnou
šňůru, vyvolala nečekanou reakci a rezonovala
nepředstavitelným způsobem. Uvolnila síly temnoty,
něco hrůzného a pro malého kluka nepředstavitelného. A kouzelná a uklidňující Lettie, která je na svůj
věk překvapivě moudrá, mu slíbila, že ho ochrání, ať
se stane cokoli…
Tuto strhující, děsivou a elegickou báj, křehkou jako motýlí křídlo a hrozivou jako nůž ve
tmě, bohatě ilustrovala talentovaná Elise Hurstová, jejíž kresby citlivě vystihují dětský
úžas i drásavý pocit nebezpečí, jimiž je Gaimanův Oceán na konci cesty prodchnut.
Přeložil Viktor Janiš
Vázaná, 336 str., 398 Kč, ISBN 978-80-257-3286-1, EAN 9788025732861
Zakoupit můžete zde

https://www.kosmas.cz/knihy/277354/ocean-na-konci-cesty/
Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na následujících stranách
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Byl to jen rybníček pro kachny, hned za statkem. Nebyl moc velký.
Lettie Hempstocková tvrdila, že to je oceán, ale já věděl, že to je směšné.
Říkala, že sem přišly přes oceán ze staré země.
Její máma se nechala slyšet, že si to Lettie nepamatuje pořádně a že to je už
dlouho a že stará země se každopádně potopila.
Stará paní Hempstocková, Lettiina babička, řekla, že jsou vedle obě a že ta
země, co se tehdy potopila, ve skutečnosti
nebyla stará země. Říkala, že si tu opravdu starou zemi ještě pamatuje.
Tvrdila, že ta skutečně stará země vyletěla do povětří.
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Prolog
Měl jsem na sobě černé sako a bílou košili, černou vázanku
a černé boty vycíděné, až se jen blýskaly: oblečení, v němž bych
se obvykle cítil nesvůj, jako bych byl v ukradeném stejnokroji
nebo předstíral, že jsem dospělý. Dnes mě to svým způsobem
uklidňovalo. Měl jsem na sobě správné šaty na perný den.
Ráno jsem splnil svou povinnost, pronesl slova, která jsem
měl pronést, a myslel je při tom vážně, a když bylo po obřadu,
sedl jsem za volant a pak nazdařbůh a bez plánu jezdil, abych
zabil zhruba hodinku, než se setkám s dalšími lidmi, které
jsem léta neviděl, a potřesu si pravicí ještě s dalšími a vypiju
příliš mnoho čaje z toho nejlepšího porcelánu. Jezdil jsem po
křivolakých sussexských okreskách, které jsem si pamatoval
jen matně, a pak jsem se najednou přistihl při tom, jak mířím
do centra města, a tak jsem náhodně odbočil na jinou silnici
a potom zase doleva a doprava. Teprve tehdy mi došlo, kam
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směřuju, kam směřuju celou tu dobu, a hořce jsem se usmál
nad svou pošetilostí.
Jel jsem k domu, který už několik desetiletí neexistuje.
Když jsem zabočil do té široké ulice, která kdysi byla pazourkovou cestou
stáčející se kolem pole s ječmenem, napadlo
mě, že bych se mohl obrátit a nechat minulost spát. Ale byl
jsem zvědavý.
Ten starý dům, ve kterém jsem bydlel sedm let, od svých
pěti do dvanácti, ten dům už zbořili a je ztracený nadobro. Ten
nový dům, který rodiče postavili na dolním konci zahrady,
mezi rododendrony a zeleným kruhem v trávě, kterému jsme
říkali čarodějný kruh, před třiceti lety prodali.
Když jsem zahlédl nový dům, zpomalil jsem. Vždycky na
něj budu myslet jako na nový dům. Zastavil jsem na příjezdové cestě
a prohlížel si, jak se tu navázalo na architekturu
poloviny sedmdesátých let. Už jsem zapomněl, že cihly domu
jsou čokoládově hnědé. Noví majitelé přestavěli matčin mrňavý
balkón na dvoupodlažní zimní zahradu. Díval jsem se na ten
dům a z mé puberty se mi vybavilo méně, než jsem čekal:
žádné dobré časy ani špatné časy. Nějakou dobu jsem tu jako
teenager bydlel. Nepřipadalo mi, že by to dnes se mnou mělo
něco společného.
Vycouval jsem z jejich příjezdové cesty.
Věděl jsem, že je načase vypravit se do sestřina domu, kde
obvykle vládl ruch a veselí, ale pro tuhle příležitost ho dali
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do pucu, takže působil až stroze. Budu tam mluvit
s lidmi, které jsem pustil z hlavy už před lety,
a oni se mě budou ptát na moje manželství
(zkrachovalo před deseti lety – vztah,
který se pomalu rozpadal, až se nakonec úplně rozbil,
jak už to podle všeho vždycky chodí), a jestli jsem
si už třeba někoho našel (nenašel; dokonce jsem si
ani nebyl jistý, že bych něco takového dokázal, ještě
ne), a pak se mě zeptají na děti (všechny už jsou
dospělé, mají vlastní život, je jim líto, že tady
dnes nemůžou být) a na práci (jde to dobře,
díky, odpovím, protože nikdy nevím, jak mluvit
o tom, co dělám. Kdybych o tom uměl mluvit,
nemusel bych to dělat. Dělám umění, někdy
dělám skutečné umění a někdy zaplňuje prázdná
místa ve svém životě. Některá. Ne všechna.)
Budeme mluvit o těch, co odešli; budeme vzpomínat
na zemřelé.
Z úzké venkovské cesty mého dětství se stala
černá asfaltka, která sloužila jako nárazníková
zóna mezi dvěma rozlézajícími se obytnými
zástavbami. Jel jsem po ní dál, od města,
i když takhle jsem cestovat vůbec neměl,
a bylo mi dobře.
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Ta hladká černá silnice se zužovala, kroutila se, stala se
z ní jednoproudá cesta, kterou jsem si pamatoval z dětství,
s udusanou hlínou a hrbolatými pazourky, které
připomínají kosti.
Záhy jsem už pomalu kodrcal po úzké cestě, po obou
stranách lemované ostružiníky a šípky, kdekoli okraje
netvořila hustá stěna lísek nebo divoký živý plot. Připadalo
mi, jako bych se vracel v čase. Když už nic jiného, tak ta
polní cesta byla přesně taková, jakou jsem si ji pamatoval.
Minul jsem Carawayovic statek. Vzpomněl jsem si, jak mi
bylo právě šestnáct a jak jsem líbal Callie Andersovou,
blondýnku s červeňoučkými tvářičkami, která tam žila
a jejíž rodina se měla krátce poté přestěhovat na
Shetlandy a kterou jsem pak už nikdy nepolíbil ani se s ní
neviděl. Potom už po obou stranách cesty skoro míli nebylo nic než propletenec luk.
Z cesty se stávala pěšinka. A ta spěla ke konci. Vybavilo
se mi, ještě než jsem zahnul za roh a uviděl ho v celé jeho
zchátralé cihlové kráse: stavení Hempstockových.
Překvapilo mě to, ačkoli takhle ta cesta končila vždycky.
Dál už jsem jet nemohl. Zaparkoval jsem auto na okraji
dvora. Neměl jsem žádný plán. Napadlo mě, jestli tam po
těch letech pořád někdo žije, anebo přesněji, zda tam žije
rodina Hempstockových. Připadalo mi to nepravděpodobné, ale na druhou stranu, z toho mála, co jsem si pamatoval, ani oni nepůsobili moc pravděpodobně.
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Jen co jsem vystoupil z auta
a váhavě se vydal přes dvorek
k předním dveřím, udeřil mě do chřípí
smrad hnoje. Chvíli jsem marně
hledal zvonek a pak jsem zaťukal. Dveře nebyly
pořádně zavřené, a tak se zlehka otevřely,
když jsem na ně klepl klouby na rukou.
Je to už strašně dávno, ale byl jsem tady, ne?
Určitě ano. Vzpomínky z dětství jsou někdy zastřené
a překryté tím, co se stalo později, tak jako
hračky z dětství zapomenuté na dně přecpané
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dospělácké skříně, ale nikdy se neztratí nadobro. Stanul jsem
v předsíni a zavolal: „Haló? Je tu někdo?“
Nic jsem neslyšel. Byl tu cítit pečený chléb, voskové leštidlo
na nábytek a staré dřevo. Oči se mi jen pomalu přizpůsobovaly
tmě: mžoural jsem do ní a už jsem se chystal otočit a odejít,
když vtom vyšla ze ztemnělé chodby postarší žena s bílou
prachovkou v ruce. Dlouhé šedé vlasy měla rozpuštěné.
„Paní Hempstocková?“ zeptal jsem se.
Naklonila hlavu ke straně a zadívala se na mě.
„Ano. Vás znám, mladý muži,“ řekla.
Nejsem mladý muž. Už ne.
„Znám vás, ale v mém věku je to s pamětí horší. Čípak vy jste?“
„Když jsem tu byl naposledy, bylo mi tak sedm, nanejvýš
osm let.“
Tehdy se usmála. „Vy jste se kamarádil s Lettie, ne?
A bydlel nahoře nad cestou?“
„Dala jste mi mléko. Bylo teplé, od krávy.“
A pak mi došlo, kolik uplynulo let, a opravil jsem se:
„Ne, nedala, to mléko mi bezpochyby dala vaše matka.
Omlouvám se.“ Jak stárneme, stáváme se vlastními rodiči;
stačí žít dost dlouho a uvidíte, jak se tváře opakují v čase.
Paní Hempstockovou, Lettiinu matku, jsem si pamatoval jako
podsaditou ženu.
Tahle žena byla štíhlá jako proutek a vypadala křehce.
Vypadala jako její matka, jako žena, kterou jsem znal jako starou
paní Hempstockovou.
Když se někdy podívám do zrcadla, vidím tvář svého otce,
ne svou, a vzpomenu si, jak se vždycky usmál na sebe v zrca-
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dle, než vyrazil ven. „Vypadáš dobře,“ říkával svému odrazu
spokojeně. „Vypadáš dobře.“
„Jste tady za Lettie?“ zeptala se paní Hempstocková.
„Ona je tady?“ To pomyšlení mě překvapilo. Přece někam
odešla, ne? Do Ameriky?
Stařenka zavrtěla hlavou. „Zrovna jsem dala konvici na
plotnu. Dal byste si čaj?“
Zaváhal jsem. Pak jsem řekl, že kdyby jí to nevadilo, byl
bych rád, kdyby mi nejdřív ukázala cestu k rybníku pro kachny.
„Ke kačáku?“
Věděl jsem, že Lettie pro něj měla legrační jméno.
Vzpomněl jsem si na to. „Říkala mu moře. Nebo tak nějak.“
Stará paní odložila prachovku na kredenc. „Voda z moře
se přece nedá pít, ne? Je moc slaná. Je to jako pít krev života.
Pamatujete si, jak se tam jde?
Stačí obejít dům a dát se po pěšině.“
Kdybyste se mě zeptali ještě před hodinou, byl bych řekl
ne, už se nepamatuju, jak se tam jde. Myslím, že bych si ani
nevzpomněl na jméno Lettie Hempstockové. Ale jak jsem
stál v té předsíni, všechno se mi vybavilo. Vzpomínky na mě
čekaly někde na okrajích a kynuly mi. Kdybyste mi řekli, že mi
je zase sedm, možná bych vám na okamžik aspoň napůl věřil.
„Díky.“
Vyšel jsem na dvůr statku. Minul jsem kurník, prošel kolem
staré stodoly a kraje louky, vzpomínal jsem, kde jsem a co
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přijde pak, a radoval se, že se mi to vybavuje. Okraje louky
lemovaly lísky. Utrhl jsem pár nezralých oříšků a dal si je do
kapsy.
Teď přijde rybníček, pomyslel jsem si. Jen musím obejít tuhle
stodolu a uvidím ho.
Spatřil jsem ho a byl jsem při tom na sebe zvláštně pyšný,
jako kdybych si tímhle rozpomenutím provětral hlavu.
Rybník byl menší, než jsem si ho pamatoval. Na protějším
břehu stál malý dřevěný přístřešek a u pěšinky starodávná
těžká lavička ze dřeva a kovu. Před pár lety někdo natřel
oprýskané dřevěné fošny zelenou barvou. Sedl jsem si na
lavičku a zadíval se na odraz oblohy ve vodě, na povlak
z okřehků u břehu a půl tuctu plovoucích listů leknínu.
Tu a tam jsem hodil doprostřed rybníčku lískový oříšek,
do toho rybníčku, kterému Lettie Hempstocková kdysi říkala…
Nebylo to moře, nebo snad ano?
Lettie Hempstocková by teď byla starší než já.
Přes všechny její zvláštní řeči jí bylo tenkrát jen o pár let víc
než mně.
Bylo jí jedenáct. Mně bylo… kolik vlastně?
Stalo se to po té nevydařené narozeninové oslavě.
To jsem věděl. Takže mně muselo být sedm.
Blesklo mi hlavou, jestli jsme do té vody třeba nespadli.
Strčil jsem ji do rybníčku, tu divnou holku, která žila na statku
na samém konci té venkovské cesty?
Pamatuju si, že byla ve vodě.
Možná mě do ní strčila taky.

Ilustrace: Elise Hurstová
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Dřív než si začneme povídat o vaší knize Oceán na konci cesty, se vás chci zeptat na fámy, které se
objevily v britském tisku. Prý si J. K. Rowlingová „vypůjčila“ od vás nápady na své knihy
o Harrym Potterovi…
Nejprve s tím přišly noviny The Scotsman. Novináři mě stále kontaktovali a já jsem se odmítal k tomu
vyjadřovat, protože mi bylo jasné, že jde o hloupost. A pak The Daily Mirror vydaly článek o jakési šílené ženě,
která se pokoušela žalovat J. K. Rowlingovou za to, že jí ukradla mudly. Končilo to větou, v níž se tvrdilo něco
jako, že jsem autorku obvinil z krádeže i já. Naštěstí jsem to náhodou našel už online. Na konci tohoto dehonestujícího materiálu byla e-mailová adresa reportéra, který s tím přišel. Hned jsem mu napsal, že to není pravda, a že jsem nikdy nic takového netvrdil. Všechno je to vymyšlené. Dostal jsem zpět omluvný e-mail, ale v té
době, už tuto informaci převzaly The Daily Mail a fáma byla na světě. Nikdo si nic neověřil, než pustil takovou
hloupost do světa. Novináři jsou tak líní…
Ale nějaký reálný základ to muselo mít…
Moje postava Tima Huntera z Knihy kouzel, která vyšla v roce 1990, byl malý
tmavovlasý chlapec s velkými kulatými brýlemi – dvanáctiletý anglický chlapec –
který má potenciál být nejmocnějším čarodějem na světě a vlastní malou sovu
pálenou.
Ale to jsou společné rysy…
No, ano, a jak jsem byl naštvaný poukázal jsem na anglického recenzenta, který
se pokusil fámu znovu oživit a vyjádřil jsem se v tom smyslu, že všechny ty věci,
které mají naši hrdinové společné, jsou tak neuvěřitelně zjevné, povrchní, že kdo
by je chtěl ukrást, změnil by je jako první. Barvu vlasů z hnědé na světlou, zbavil
by ho brýlí….
A ze sovy by se stal gekon…

Tim Hunter

Ano. Nebo sokol stěhovavý...
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Román Oceán na konci cesty
je vaší první knihou pro
dospělé. Jak jste dospěl
k tomu, že změníte čtenářské
zázemí?
Během psaní jsem si zachovával jakousi otevřenou mysl,
a když jsem se dostal k poslední tečce, vrátil se na začátek,
abych si oživil, co jsem vlastně
napsal. Mým záměrem bylo
podívat se na svět očima
sedmiletého chlapce. Na konci
jsem si uvědomil, že jsem
napsal román, a nikoli dětský
příběh, protože ten by musel
být především o naději. Má
kniha je však o bezmocnosti,
o rodině, o tom, jak je v sedmi
letech nebezpečné vstoupit na
území, kterému úplně nerozumíte.
Ale nevycházíte jen ze své
zkušenosti, máte i jinou
vzpomínku na věk sedmi let?
Jistě. Když mi bylo sedm, trávil
jsem hodně času ve své knihovně, v níž jsem všechny
svazky seřadil podle abecedy
a postupně přečetl. Pak jsem přesvědčil rodiče, aby mě nechali
chodit do místní knihovny. Zamířil jsem vždy do dětského
oddělení a začal si tam procházel jeden titul po druhém. Bylo to
pro mě nejlepší místo na světě.
Oceán na konci cesty je vaše mistrovské dílo, ohromná
práce a dosud váš nejosobnější román. Důležitou roli v něm
hrají ženy, které deformují realitu. Byl by příběh jiný, kdyby
se odehrával v domě tří chlapů? Mohlo by to vůbec fungovat?
Ano, fungovalo by to, i když by to byla úplně jiná kniha. Farmářští
muži, které jsem znal jako kluk, byli mlčenliví, a mně se líbí, že
ženy Hempstockovy, Lettie, její matka a babička, jsou povídavé
a vstřícné. Myslím, že když jsem byl chlapec, vzal jsem si všechny věci, které jsem miloval v kuchyních svých babiček, pocit, že
jídlo tam bylo vždy, a vždy to nějak znamenalo rodinu a lásku,
a přeměnil to na něco docela jiného.
Měl jsem dvě židovské babičky s konkurenčními recepty na kuřecí polévku. Vždycky, když jsem vstoupil do jejich kuchyní, měl
jsem pocit, že navařily výhradně pro mě a že mě tím zahrnují
svou láskou.
Děti se mohou těšit z malých věcí. Například někdo řekne: „Je mi
líto, že tvůj nejlepší kamarád ve škole o tobě roznáší, že
smrdíš… chceš zmrzlinu?“ A jdete si dát zmrzlinu a všechno je

v pořádku. V určitém okamžiku jako dospělý překročíte jakousi
hranici ... „Je mi líto, že bojujete s erektivní dysfunkcí – pojďme si
dát zmrzlinu?“ a to už opravdu nefunguje. Takže věci jsou temné
a nebezpečné. Ale jídlo zůstává skvělé.
Dále jsem si vybral za hrdinky ženy částečně proto, že se mi líbila
babiččina energie a vzpomněl jsem si také na původní inspiraci
pro rodinu Hempstock. Když mi bylo asi osm let, četl jsem knihu
Henryho Kuttnera s názvem Mutant, Hogbens (česky: Více než
lidé, vydalo nakladatelství Laser-books, 2016;
https://www.kosmas.cz/knihy/215481/vice-nez-lide/ o rodině mutantů, kde všichni byli muži. A tehdy se mi do hlavy skrytě dostaly
i ženy Hempstockovy a jakoby čekaly, až se jejich příběh dostane
na veřejnost.
Byly ve vašem životě ženy, které dokázaly obzvláště dobře
deformovat realitu?
Třeba moje žena Amanda je strašně dobrá v pokřivení reality. Je
jako bowlingová koule na gumové podložce a když se ocitnete
v jejím vesmíru, děláte věci, které jsou pro vás zcela neočekávané nebo nepředstavitelné. Mrknete a jste na pódiu,
zpíváte nebo nosíte zvláštní paruku, nebo píšete knihu plnou
pocitů a emocí nebo děláte něco stejně nepravděpodobného.
Moje dcery, Holly a Maddy, jsou každá schopná pokřivit realitu
svými vlastními jedinečnými způsoby. Maddyin svět je hezčí
a jednodušší než můj…
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Teprve poté, co jsem dokončil román, jsem si –
trochu v šoku – uvědomil, že vypravěč nemá
jméno. Po celou dobu zůstává neurčitým „já“.
Jména mají moc a zvláštní význam; mohou být
použity proti vám. Kdo je tenhle chlap? Zná vůbec
sebe?
V prvním konceptu, v ručně psaném rukopisu, ho
Ursula Monkton nazývá svým jménem, ale ve
druhém konceptu jsem byl přesvědčený, že není
bezejmenný, ale nemá důvod říkat, jak se jmenuje...
Vaše energie je téměř bezbřehá. Vypadá to, že
máte klona, který dělá práci navíc…
To je vtipné. Jako mladý spisovatel jsem se pohyV tomto příběhu je další pozoruhodná žena. Ursula Monkton,
boval
mezi
lidmi jako je Terry Pratchett a Kim Newman
která přichází pracovat jako chůva – druh anti-Mary Poppins
a
sledoval,
jak
pracují. Nemyslím si, že jsem plodný ve stejném
– pro rodiče našeho hrdiny. Ale proč je Ursula Monkton tak
smyslu jako oni. 16. září se nám narodilo dítě a od té doby jsem
špatná? Chce jen pomáhat lidem!
psal málo, kromě e-mailů a rozhovorů. Většinou si hraji s dítětem.
Souhlasím. Ursula Monkton, ať je kdekoli, chce pomoci. Ale lidé Vyměňuji mu plenky a jako autor se teď začínám cítit provinile.
jsou křehcí a způsoby Ursuly, jimiž chce pomáhat, je zlomí, Co jsem udělal od narození potomka? Sestavil jsem a upravil
přivedou k šílenství nebo k ještě horším koncům. Jedna věc je sbírku mé literatury faktu.
chtít peníze, ale pokud zjistíte, že se při probuzení dusíte mincí,
To je stále docela dost. Mluvil jste o Terrym Pratchettovi
jsou pro vás o něco méně žádoucí.
Ursula Monkton byla skvělá a děsivá zároveň. Myslel jsem si, že a myslím, že jste s ním skutečně zahájil svou spisovatelskou
její příběh vydá na povídku, ale překvapila mě, když se Ursula kariéru. Chcete se podělit o nějaké vzpomínky?
rozhodla následovat domov našeho hrdiny, bylo mi jasné, že
Dva lidé, které jsem jako mladý spisovatel znal nejlépe, byli Terry
s tímto žánrem nevystačím...
Pratchett a Douglas Adams. Protože jsem napsal knihu s názvem
Kolik z Oceánu na konci cesty je fikce a jak moc se obracíte Don't Panic: Douglas Adams and The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy, trávil jsem hodně času s Douglasem a přátelil se
do svého dětství?
s Terrym. Douglas nenáviděl psaní, a byl v tom neuvěřitelně
Představte si mozaikový obrázek domu. Spousta červené dobrý, ale nelíbilo se mu to, protože psaní bylo bolestivé. Raději
a modré a žluté a černé a hnědé a bílé a tucet různých odstínů vytvářel počítačové hry nebo dělal podivné projekty s počítači,
zelených dlaždic, které dělají krásný obraz, pokud stojíte učil se všechno o computerech a podobných vymoženostech.
dostatečně daleko.
Nezřídka ho musel jeho vydavatel na tři nebo čtyři týdny zavřít
Všechny malé červené čtverečky jsou pravdivé – skutečné, v hotelovém pokoji, aby dostal rukopis včas.
skutečná místa, skutečné pocity. Ale červené čtverečky dohro- Myslím, že Victor Hugo něco takového udělal se svým oblemady nedávají pravdivý obrázek.
čením; nesměl mít žádné, aby ho to nelákalo jít ven, aby se mohl
Doufal jsem, že dokážu napsat emocionální pravdu, ale i když je soustředit na dokončení své knihy.
krajina příběhu krajinou mého dětství, rodina ve skutečnosti není Terry byl opak. Museli byste ho na tři týdny zavřít v hotelovém
moje rodina a nic z toho, co se stalo našemu hrdinovi, se mi pokoji bez papíru, abyste mu zabránili v psaní knihy. Byl šťastný,
nestalo. No, stejně tak žádná z velkých věcí. Dokonce ani třicet když mohl tvořit. Prvních, 48, 49 let v životě jsem rozhodně strávil
let poté, jsem nevěděl, proč naše bílé Mini zmizelo.
šťastně. Vvždycky jsem rád něco dělal, vždy jsem měl pocit, že
Váš hrdina má jen jednu zbraň, kterou čelí realitě – knihy. jsem skutečný, a že za mnou zůstává něco rozumného. Ale když
jsem psal, nikdy jsem se necítil plodný. A teď mám divný pocit,
Čím jste se bránil vy?
když se podívám na regály v knihovně, a vidím, kolik jsem toho
Tké knihami. Ve skutečnosti byly spíše brněním a únikovou vytvořil…
cestou, než zbraní. Knihy jsou defenzivní, ne urážlivé (pokud
nejste zmateným dospělým, který se snaží přimět dítě s knihou A to všechno vyšlo z vás...
komunikovat). Miloval jsem všechny knihy, které jsem mohl číst, Víte, já nevím, že jsem plodný, ale nikdy jsem se nezastavil, až
a nikdy jsem nevěděl, jestli jsem na to připraven, dokud jsem se na to, že bych možná přebalil nějaké plenky. Rád něco vymýšlím
nepokusil je přečíst, a tak jsem se zajímal o všechny. Moje matka a rád jsem všude. Vím, že by lidé byli pravděpodobně
měla na našich regálech spoustu svých dětských knih, tak jsem spokojenější s mou kariérou, kdybych se držel jen jedné věci...
si je přečetl a skvěle jsem se bavil tím, že jsem jejich imaginární
verze vložil do oceánu.
(Ze zahraničních pramenů)

Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383,
e-mail: odbyt@kosmas.cz , internet. knihkupectví: www.kosmas.cz

Debbie Cenziper
OBČAN 865
Kniha popisuje obtížné a vleklé úsilí
amerického Úřadu pro zvláštní vyšetřování (OSI) najít, zbavit amerického
občanství a vyhostit bývalé nacisty
a jejich pomocníky, kteří se po válce
vloudili do Spojených států a vedli tam
poklidný život, aniž by zaplatili za své
zločiny. Všichni takoví při žádosti o azyl
lhali o své minulosti a v poválečném
zmatku bylo nemožné jejich tvrzení
ověřit. O nacistické minulosti hlavního
„hrdiny“, Ukrajince německého původu
Jacka Reimera (Občan 865), se OSI
dozvěděl až čtyřicet let po druhé světové válce...
Přeložila Gita Zbavitelová
Vázaná, 328 stran, 359 Kč,
ISBN: 978-80-242-7080-7,
EAN: 9788024270807

Vydává UNIVERSUN

Zakoupit můžete zde

https://www.knizniklub.cz/knihy/454516-obcan-865.html

Ukázka z knihy a rozhovor s autorkou na dalších stranách

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

PROLOG
TANEC
New York
1992
Nacistický rekrut č. 865 vstoupil do Úřadu amerického prokurátora
pro Okresní soud v jižní oblasti New Yorku, vyjel výtahem do
šestého patra a usadil se v tiché konferenční místnosti, kde čekali
tři federální žalobci. Usmál se nacvičeným úsměvem starého
přítele. Chomáče stříbrných vlasů měl úhledně sčesány přes uši
a nad úzkým horním rtem mu seděl dávno vypěstovaný knírek. Byl
hubený, protože si už dlouhá léta hlídal, co jí, ale i proto, že po
válce trávil noci v mnichovských tančírnách, kde klouzal po parketu na hudbu, jež mu připomínala domov.
„Jste připraven?“ zeptal se ho jeden z právníků.
Klidně a s jasným zrakem přikývl a zvedl pravou ruku.
„Přísahám, že budu mluvit pravdu.“
Jeho východoevropský přízvuk se v průběhu let zmírnil a jeho
slova zněla až lyricky, jako nějaký vágní a něžný příslib. Byl přece
ochotný a nápomocný, a když ho pozvali, přijel až ze svého
vzdáleného rozlehlého červeně natřeného bungalovu na březích
jezera Carmel o sto kilometrů dál na sever, kde trávil důchod
u maličké pláže s vybledlými modrými čluny pohupujícími se na
vodě. I jeho jméno bylo přívětivé; před několika desítkami let, když
stál před americkou vlajkou a přísahal, že bude bránit ústavu, si je
zkrátil na tři úderné takty. Jakob Reimer, nejnovější občan Spojených států, si dal nové jméno – Jack.
„Můžeme vás vyslechnout i v jiném jazyce, třeba německy, kdybyste chtěl,“ nabídl mu právník.
„Ne, ne,“ odmítl Reimer. S těmito novými přáteli se však podělil
o jedno velké tajemství: „Abych řekl pravdu, kdysi jsem německy
četl i psal… Ale už jsem to zapomněl.“
Na druhé straně stolu se pousmál Eli Rosenbaum. Před mnoha
lety vyslýchal jednoho Poláka, který si kdysi pečlivě zapisoval,
kolik kulek použil k zabíjení Židů. Na začátku rozhovoru si
Rosenbaum s tím mužem potřásl rukou a napadlo ho, že v tomto
jediném okamžiku si už zasloužil svůj celoroční plat, když byl
nucen chovat se zdvořile k takovému vrahovi.
Od té doby Rosenbaum vyšetřoval desítky nacistických zločinců,
dozorců koncentračních táborů i politiků, kteří se vloudili do
Spojených států s nějakou nepravdivou historkou, třeba že strávili
válku na farmě či v továrně, daleko od vraždících komand a vyhlazovacích táborů v okupované Evropě.
Reimerův případ byl však jiný.
Americké ministerstvo spravedlnosti začne brzy odkrývat pravdu
o jednom z nejvěrnějších a nejvýkonnějších nacistických kolaborantů, který byl odhalen na americkém území – elitním členovi
takřka neznámých vražedných jednotek SS, jež byly nasazeny
v okupovaném Polsku tak promyšleně, že během necelých dvaceti
měsíců, od jednoho polského léta k druhému, bylo zavražděno 1,7
milionu Židů.

V New Yorku bylo dopoledne a venku na ulicích se na prvním
jarním slunci ploužili zaměstnanci technických služeb.
Když Rosenbaum hleděl na třiasedmdesátiletého prodavače
hranolků v důchodu, který kdysi přísahal, že v okupované Evropě
pomůže nastolit nacistický rasový řád, měl v kanceláři amerického
prokurátora ve stínu Brooklynského mostu pocit, jako by zmizel
čas a jen se natahoval a zase smršťoval.
„Byl bych rád, kdyby všechno proběhlo hladce,“ řekl Rosenbaum,
„ale potřebujeme znát pravdu, pane Reimere, rozumíte?“
„Poslyšte, pane Rosenbaume,“ odpověděl Reimer. „Řeknu vám
jedno – moje žena říká, ‚ty pořád opakuješ, že musíme mít rádi
Židy, a všichni tě za to kritizují.‘ A já jí říkám, ‚to musíš pochopit.
Kdyby bylo povražděno šest milionů nevinných Poláků, cítila bys
to stejně jako Židé.‘ Pomohu vám, jak jen budu moci, a s radostí.“
Byla to průhledná hra a Rosenbaum se rozhodl hrát ji s ním.
„Musíte mi jen převyprávět, co se přesně dělo. Jen tak nám
můžete pomoci a podle mě i sám sobě.“
Rosenbaum podal Reimerovi jeho žádost o vízum z roku 1952
s razítkem amerického přistěhovaleckého úřadu v Německu.
Reimer si mlčky dokument prohlížel a Rosenbaum ho sledoval,
zda nespatří nějaký náznak strachu či lítosti. Reimer se však tvářil
jako neviňátko, a ne jako vrah.
Mnoho let bez uzardění lhal a skrýval se mezi americkou střední
třídou. Dnes měl americké syny a americkou manželku, církev,
sociální pojištění a patrový domek v městečku Lake Carmel s osmi
tisíci obyvateli. Čas Reimerovi přál a s každým dalším rokem
a desetiletím ho vzdaloval od nabité pušky a uniformy s prýmky
poddůstojníka.
Rosenbaum však dnes už věděl svoje. Šest pater nad Manhattanem, šest a půl tisíce kilometrů od Polska a čtyřicet sedm let po
skončení války si byl zcela jistý, že muž proti němu se zúčastnil
jedné z nejďábelštějších operací holokaustu.
Zahleděl se na Reimera.
„Trawniki,“ řekl Rosenbaum pečlivě, „byl výcvikový tábor SS…
že?“

KAPITOLA DESÁTÁ
VÝCHOD SLUNCE V PRAZE
Washington a Praha
1990
Elizabeth „Barry“ Whiteová přejela špičkami prstů vysokou hromadu papírů na stole před sebou. Tato jediná historička Úřadu pro
zvláštní vyšetřování závodila s časem a zkoumala stovky stop,
z kterých vzešel jen nekonečný smutek, když skončil den a přiblížil
se další.
Byly tu zahraniční seznamy osob na útěku i tipy od cizích lidí,
válečné dokumenty o jednotkách SS, jež měly na denním pořádku
hromadné vraždění, nebo přistěhovalecké materiály o mužích,
kteří se už dávno usadili v Americe a jejichž jména se objevila
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v osobních nacistických složkách o půl zeměkoule dál. Podezřelí
stárli – bylo tak málo času – a Whiteové se někdy zdálo, že práce
Úřadu pro zvláštní vyšetřování vyvolává jen otázky a pohrdání.
Jednou se Whiteové zeptala na její práci jiná matka na lavičce
v parku v severní Virginii.
„Ach,“ vzdychla si, když jí Whiteová popsala stopy, problém
s časem a cíle své práce. „Nechci, aby moje vláda dělala zrovna
tohle.“
Kdybychom měli za padesát let chytat lidi, kteří vyhodili do
vzduchu let Pan Am 103 a žili by ve Spojených státech, rozhodli
bychom se nechat je být?
I na ministerstvu spravedlnosti čelil Úřad pro zvláštní vyšetřování
nezvyklé kontrole. Většina trestních případů se vyřídila před soudem, často potom, co se obžalovaní přiznali k méně závažným
přestupkům. Úřad však neměl prostor k ústupkům. Americký soudní systém umožňoval jen odebrání občanství a deportaci a k soudu
se dostalo čtyřicet procent případů Úřadu pro zvláštní vyšetřování.
Sice skoro vždycky vyhrál, ale rozhodnutí o odebrání občanství
mohlo trvat i několik měsíců a odsouzení se znovu a znovu odvolávali. Pak začal proces deportace – další soud, další čekání na
rozhodnutí, další odvolání a druhé odvolání. „Ještě jste neskončili?“ ptali se často jiní žalobci.
BARRY WHITEOVÉ BYLO v roce 1961 šest let, když někdo na
trávník před jejich domem v koloniálním stylu v Norfolku ve Virginii
zabodl hořící kříž u sestříhaných dřínů kvetoucích na jaře
růžovobíle. Její otec doběhl pro zahradní hadici a plameny uhasil,
ale černá jizva v trávě skoro dospěla až k domu.
Toho roku si Elizabeth uvědomila, že její rodina je jiná. Na první
pohled byli Whiteovi stejní jako mnoho dalších Jižanů z honosné
čtvrti na břehu řeky James – běloši a protestanti, celkem zámožní.
Otec Whiteové byl pediatr, který ošetřoval norfolkské děti, a matka,
absolventka Vassarovy vysoké školy, rozluštila za války japonské
námořní kódy a pak se odstěhovala na americký Jih, aby mohla
být s manželem.
Řeku měli přes ulici a Whiteová se brouzdala se svou nejlepší
kamarádkou a jejím pudlíkem jménem Pú v dusných odpoledních
v teniskách ve vodě a obě se vyhýbaly škeblím a žahavým
kopřivám pod nohama. Mohly tam chytat kraby a z klacíků a plevele splétat vory, na nichž se dalo plout. Whiteová se vracela domů
pomalu, s mokrými krátkými světlými vlasy a bosýma nohama od
bláta.
V neděli se chodilo do kostela, kde byly vrzající lavice plné děvčat
v šatičkách s volánky a nablýskaných lakových polobotkách. Když
šla Whiteová k prvnímu přijímání, inspirovala ji farářova procítěná
slova o lásce a službě vlasti. Zavřela oči a představovala si
smysluplný život, spíš mlhavě než konkrétně, ale i tak krásný.
Když Jih zachvátily politické a sociální bouře, vyšla pomalu na
povrch pravda. Forrest White u pečeně a rozpečeného pečiva
u večeře ostře kritizoval volební daň, která bránila černochům
v hlasování, a později i guvernéra Virginie, jenž v Norfolku zavřel
státní školy, aby černošské děti nechodily do stejných tříd s bělošskými. Toto rozhodnutí v rámci virginské politiky „hromadného
odporu“ bylo veřejným gestem vzdoru proti rozhodnutí Nejvyššího

soudu, jenž prohlásil segregaci ve školách za neústavní.
Forrest White jel kvůli tomu do Richmondu jako předseda organizace bělošských obyvatel Norfolku, kteří si přáli znovuotevření
škol. Guvernér to odmítl a Forrest White se cestou domů rozhodl,
že by jeho organizace měla vymyslet, jak ho zažalovat jménem
bělošských žáků, protože ti nemohli chodit do školy také.
„Všichni jsme děti Boží,“ řekl Forrest White nejednou své dceři.
Edith Whiteová nosila do kostela bílé rukavičky a klobouk, jak se
slušelo, ale její čtyři děti brzy poznaly, že se jejich yankeejská
matka se svými názory tají ještě mnohem méně než otec.
Aktivismus v organizacích na podporu občanských práv jí přinesl
vyloučení z Junior League a dámy z místního společenského
klubu se jí začaly stranit a říkat jí „soudružka Edie“.
Nebylo nic neobvyklého, že Whiteovi dostávali výhrůžky. Když byl
nečekaně propuštěn jejich rodinný farář poté, co trval na tom, že
barevní jsou na bohoslužbách v kostele vítáni, Elizabeth Whiteová
se ze všech sil snažila to pochopit.
Skoro všichni, koho znala, chodili do metodistického kostela, ale
na tomto místě, jež šířilo lásku Boží, se stalo něco hrozného a ta
přetvářka a nespravedlnost ji trápily.
V sedmé třídě měla Whiteová pronést řeč před spolužáky a připadalo jí vhodné promluvit o ostudné historii Ku Klux Klanu.
„Kámoška negrů!“ zavolal na ni pak někdo a Whiteová konečně
pochopila, že v městě s broskvoněmi, jižanským humorem a letní
sezonou až do září žijí lidé, kteří skrývají hrůzné tajemství.
Whiteová šla studovat jazyky na Vassarovu vysokou školu, ale
zjistila, že ji víc lákají dějiny Německa. Chtěla pochopit, jak mohli
křesťané, kteří si cenili své civilizované kultury, podporovat režim
prosazující slepý fanatismus a vraždění.
Absolvovala v roce 1975, začala pracovat na doktorátu z historie
na Virginské univerzitě a odstěhovala se do Washingtonu, aby
v Národním archivu získala podklady k dizertaci.Při tom si
vydělávala na živobytí jako úřednice a písařka na poloviční
úvazek.
Pravděpodobnost, že by si v suterénu federální budovy začala
s někým poměr, připadala Whiteové zcela mizivá, ale na jednom
večírku ministerstva energetiky se seznámila s Jižanem s levicovými sklony Billem Blackmorem. Většinu večera strávil s Whiteovou
v klidném koutku místnosti a citoval Steinbecka, Hemingwaye
a Hellera. Měl delší knír, který se mu nad horním rtem kroutil, ale
řasy krátké, což Whiteovou potěšilo, protože matka ji vždycky
varovala, aby se držela dál od chlapců s dlouhými řasami.
Skamarádili se u obědů a tu tam nějaké sklenky. Jednou
Blackmore Whiteovou na rozloučenou objal a zašeptal jí „Juicy
Fruit“. Později se smáli, zda byl jeho nápad citovat film Přelet nad
kukaččím hnízdem jen tvořivou duchaplností anebo společenskou
sebevraždou. Tehdy v noci to však pětadvacetiletou Whiteovou
zaujalo a o pár měsíců později už byla zamilovaná.
Po roce bádání v Německu a dalším roce přednášení a psaní
v Charlottesvillu se vrátila do Washingtonu. Když o svátku
Díkůvzdání v roce 1982 zajela navštívit rodiče v Norfolku, vzal si ji
otec stranou: „Myslím, že Bill má roztroušenou sklerózu.“
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Whiteová se zarazila. Billovi se třásla ruka a prodělal zánět
zrakového nervu, ale lékaři tvrdili, že jde jen o dočasný stav.
Whiteová se na otce polekaně podívala, protože věděla, že nikdy
nesděluje diagnózu nikomu jinému než pacientovi.
Zřejmě je to velmi vážné. Otec se tvářil laskavě, ale sebejistě.
Whiteová se rozhodla, že si tuto zprávu ponechá pro sebe.
Nepřestanete přece někoho milovat jen proto, že je nemocný.
Whiteová hledala ve Washingtonu práci už řadu měsíců, když jí
v roce 1983 zavolal historik David Marwell, jemuž ji doporučil jeden
její bývalý profesor historie. A tak se stala šestým členem týmu
historiků Úřadu pro zvláštní vyšetřování a ocitla se ve společnosti
impozantních mužů, kteří předtím žili a pracovali v evropských
zemích a mluvili rusky, německy, polsky, bulharsky, ukrajinsky,
srbochorvatsky, litevsky a lotyšsky.
Whiteová mezi ně rychle zapadla. Patřila k několika málo historikům v zemi, kteří uměli přeložit novogotickou kurzivu Sütterlin,
kterou v Německu často používala starší generace, a k překvapení
mužských zaměstnanců Úřadu pro zvláštní vyšetřování si v místní
thajské restauraci dávala k obědu pivo.
Ostatní historikové se specializovali na určité země nebo jednotky,
ale Whiteová se stala všestrannou specialistkou. Za dlouhých dní
se skláněla nad tisícovkami dokumentů z archivů v Evropě, Izraeli
i Spojených státech a hledala jména nacistických zločinců.
O každém podezřelém shromažďovala údaje a pak porovnávala
podrobnosti s osobami ve Státech.
„Je to historie s vysokou laťkou,“ řekla Blackmoreovi, který jí
nedávno na staré piknikové lavici na dvorku nájemního domku,
kde bydleli, nabídl manželství. Whiteová řekla ano a místo zásnubního prstýnku přijala bonbon, protože šetřili na vlastní dům.
„V příštím životě budu mnohem náročnější!“ řekla svému budoucímu manželovi.
Jednoho letního odpoledne v roce 1990 se u Whiteové v kanceláři
zastavil Peter Black a pohlédl na kupu složek.
Jako hlavní historik Úřadu pro zvláštní vyšetřování dohlížel na
desítky aktivních šetření a brzy měl jet se dvěma dalšími historiky
do Československa, kde skončilo čtyřicetileté období komunismu.
České úřady poprvé otevíraly archivy západním historikům a Black
na této odborné cestě potřeboval ještě jeden pár očí. A Whiteová
se víc než kdokoli jiný vyznala v archivních materiálech, v nichž se
dali potenciální obžalovaní odhalit nejpravděpodobněji.
Whiteová se zarazila, celá polichocená, že jí Black nabídl, aby
s ním a ostatními jela. Nacistický režim uskladnil v Praze tisíce
válečných dokumentů, protože Sověti a Spojenci město nebombardovali a až do posledních dnů války se k němu ani nepřiblížili.
Rychle přemýšlela, co všechno by tamější archivy mohly odhalit.
Být ale celý týden mimo domov se zdálo téměř neproveditelné.
Lékaři diagnostikovali manželovi roztroušenou sklerózu, přesně
jak to předpověděl její otec, a Bill měl už potíže s chůzí. Jejich
dvouletá dcerka ještě nechodila do školky a Whiteová podle ranních příznaků věděla, že čeká druhé dítě.
Pohlédla na obrovskou hromadu dokumentů na stole a povzdechla
si. Za George W. Bushe představitelé ministerstva spravedlnosti
zkoumali, zda by se historikové Úřadu pro zvláštní vyšetřování

nedali nahradit externisty, kteří by za své služby požadovali co nejmenší plat. Nikdo netušil, kolik času historikům úřadu zbývá a zda
nebudou muset odejít od nedokončené práce.
A to by byla tragédie pro válečné oběti i dějiny, které zůstávají
dodnes otevřené, rozhodla se Whiteová. Podívala se na Blacka –
do Prahy pojede.
BYLA SKORO PŮLNOC a Peter Black stěží rozeznával dlouhé
řady obchodů a domů skrytých ve tmě. Noc byla tichá, nikde žádní
lidé ani auta, a to ticho bylo až hrůzostrašné; neklidné město, jež
se ze všech sil snažilo setřást minulost a směřovalo k něčemu
ještě ne zcela jasnému.
Black trpěl časovým posunem a měl hlad. Black, Barry Whiteová
a dva další historici Úřadu pro zvláštní vyšetřování přistáli ve
Frankfurtu a pak jeli na východ přes Německo autem s manuálním
řízením, které chrčelo a rachotilo po celou prašnou pětisetkilometrovou cestu. Přejeli hranice do Československa a dorazili do
Prahy, kde pak hledali pronajatý byt, kde budou během pobytu
bydlet. Hluk motoru v tiché obytné čtvrti probouzel obyvatele, kteří
v pyžamech vyhlíželi z oken, a Black přemýšlel, co si asi myslí,
když vidí podivné východoněmecké auto se čtyřmi Američany, jak
se proplétá ulicemi a uličkami.
Pronajatý byt našli v rozlehlém areálu v sovětském stylu, který se
rozkládal na ploše několika obytných bloků na předměstí. Black
očekával, že bude prázdný, ale čekala na ně majitelka. Bez
meškání svým americkým hostům oznámila, že nemá ráda Cikány
a českou snídani bez piva a hranolků.
A káravě pokývala prstem na Whiteovou, nejmladší členku skupiny, protože ji viditelně znepokojilo, že není za některého ze svých
společníků provdaná.
Black usnul a probudil se před svítáním. Zašel do kuchyně za paní
domácí, která už pilně smažila vepřové kotlety.
Čtveřice historiků zahájí pobyt návštěvou vojenského archivu
a budou hledat cokoli, co souvisí s gestapem, koncentračními tábory nebo vraždícími jednotkami SS a východoevropskými spolupracovníky, kteří se v okupovaných zemích rozmisťovali.
Black na tento den čekal celé roky. Komunistický režim v Československu na rozdíl od Polska vždycky všechny žádosti Úřadu pro
zvláštní vyšetřování o průzkum archivů okamžitě zamítl. Teď se
měl Black poprvé dozvědět, jaká tajemství Třetí říše na konci války
ukryla v československých skladech s nacistickými materiály
a archivními dokumenty.
Kromě Whiteové přijeli do Prahy i Mike MacQueen, jenž si v mládí
myslel, že bude inženýrem, než ho víc zaujala nacionalistická
hnutí, a Pat Treanor, který už prozkoumal materiály ve více než
desítce jazyků a řadu měsíců pomáhal úřadu vyšetřovat činnost
rakouského prezidenta Kurta Waldheima za války. McQueen
i Treanor dříve žili v komunistických zemích, kde byl nedostatek
toaletního papíru, ale zato hodně kořalky. Treanor si v Bulharsku
oblíbil Zubrowku, suchou vodku z Polska s bylinkovou příchutí.
Po snídani historikové nasedli na starodávný městský autobus.
Black pohlédl na Whiteovou, která byla ve třetím měsíci
těhotenství a jídla se sotva dotkla. Její manžel už chodil o holi
a Black věděl, že Whiteová bude za několik let jediným živitelem
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rodiny. Black se v autobusu posadil. Ve
stínech, které přicházejípřed rozbřeskem,
viděl hrady a katedrály
města u řeky Vltavy,
které zůstaly nepoškozené jak během amerických náletů za druhé
světové války, tak za
komunistického puče
v roce 1948 i sovětské
okupace v roce 1968,
jež v Československu
obnovila nelítostný komunismus.
Autobus zastavil před
vojenským archivem,
velkou budovou s rozlehlým nádvořím za branou kousek od pražské
vilové čtvrti. Historikové
došli až do místnosti
s archivními složkami a pustili se do zkoumání stovek dokumentů
nacpaných bez ladu a skladu do krabic a pořadačů. Rychle uběhlo
deset hodin.
„Fleisch,“ maso, řekl MacQueen německy později téhož dne. Šlo
spíš o kletbu než komentář. Výrok také unavené skupině
připomněl, že nejlepším atributem dobrého vědce je masitá zadní
část k dlouhému vysedávání na jednom místě.
Odešli jen s několika drobnými informacemi, včetně zpráv o německém vyšetřování střelby v koncentračních táborech s černobílými náčrtky vězňů, kteří byli zastřeleni při pokusu o útěk přes
plot z ostnatého drátu. Nápadné byly emoce vložené do těchto
kreseb a Treanor pak ještě několik let přemýšlel, jestli jejich záhadný autor s mrtvými nesoucítil.
V podvečer šli historikové hledat něco k večeři a narazili na
maličkou restauraci nedaleko bytu. „Neobjednávej si kapra,“
poradil MacQueen Whiteové, která v komunistické zemi nikdy
nebyla. „Živí se potravou ze dna a ani nechci vědět, co to je.“
Kapr byl však na jídelníčku jediné jídlo, a tak se vrátili do bytu
hladoví a s aktovkami přes rameno. První den pátrání byl v podstatě zklamáním a Black se chtěl vyspat, aby byl ráno čerstvý.
„Američané moc pracují,“ smála se jejich ruská bytná.
Druhý den za úsvitu se čtveřice historiků rozdělila a šla zkoumat
materiál v různých archivech. Treanor s MacQueenem se vrátili do
vojenského a zanedlouho pak odjeli do Bratislavy na severním
břehu Dunaje. Black s Whiteovou zamířili k českým Litoměřicím,
do památníku Terezín severovýchodně od Prahy a později do
moravské metropole Brna.
Na poslední den v Praze Black domluvil návštěvu archivu federálního ministerstva vnitra. Přijel pro ně před dům vládní automobil
a Black s Whiteovou nastoupili. Black tiše pohlédl na české

bezpečnostní agenty na předním sedadle s pistolemi u pasu. Auto
vyjelo z města a předjíždělo hranaté vozy ze sovětských dob, jichž
bylo v úzkých ulicích plno.
U ministerstva automobil zajel do úzké dlážděné uličky skryté za
dřevěnou branou. Agenti jim pokynuli k zamřížovanému výtahu.
Zastavil u rozlehlé haly obložené dřevem, kde v pozoru čekalo půl
tuctu vládních činitelů na orientálním koberci pokrývajícím celou
místnost.
Předstoupil před ně Black, pokynul českému tlumočníkovi a řekl
anglicky: „Děkujeme vám, že jste nás přijali. Jsme historikové
z amerického ministerstva spravedlnosti a vyšetřujeme lidi, kteří se
podíleli na nacistických zločinech a nyní žijí ve Spojených státech.
Já jsem doktor Black a tohle je doktorka Whiteová.“
Činitelé se uculili nad jejich jmény a Black nepochyboval, že je
podezřívají, že jsou špioni. Málem se uchechtl sám, když si představil, co si ti podmračení lidé asi myslí. Ta CIA moc velkou
představivost nemá.
Zavedli je do kamenné místnosti v suterénu, kde byl průvan a pach
prachu a starých krabic. Black seděl u dlouhého stolu, Whiteová
u jiného. Bojovala s ranní nevolností, a tak šla hledat toaletu.
Našla ji u větrací šachty. Záchod se splachoval řetízkem.
Vědci dostali dlouhý seznam archivních složek, které ministerstvo
spravovalo, nahodilé dokumenty o německých zaměstnancích ve
Francii, lidech, kteří pracovali pro loutkový Slovenský štát či pro SS
a policejní jednotky v Polsku. Whiteová chodila každou hodinu
zvracet na záchod.
Uplynulo několik hodin. Najednou se Whiteová napřímila. Na jedné
vybledlé žluté složce poznala jméno: Streibel. Odnesla složku
Blackovi. Dokumenty byly tenoučké, vybledlé a měly otřepané rohy.

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

„Co ty na to?“ postavila se vedle něj.
Black prostudoval první stránku a přelétl desítky jmen a německých vojenských identifikačních čísel, Erkennungsmarken. Na druhé straně byly desítky dalších. Nahoře stálo datum 1945 a jméno,
které Whiteovou upoutalo: SS Battalion Streibel. Karl Streibel byl
velitelem výcvikového tábora Trawniki.
Black očima přelétl nadpisy na stránce:
Dienstgrad Name Geb. am Soldbuch Nr.
Hodnost Jméno Narozen Identifikační číslo
Black hleděl na složku se jmény mužů, kteří v tomto praporu sloužili, když v létě a na podzim 1944 ustupoval přes Polsko a při tom
podnikal akce proti partyzánským odbojovým hnutím a hlídal polské civilisty, kteří museli kopat protitankové zákopy. Každý muž
měl hodnost, identifikační číslo a úkol; některé dokumenty uváděly
i datum narození, většinou mezi lety 1915 a 1925. Jména byla
ukrajinská, etnická německá, litevská, ruská i polská.
Black stránku pečlivě zkoumal. Zarazil se až ve chvíli, kdy spatřil
jméno Liudase Kairyse s identifikačním číslem 1628.
Horečně přemýšlel a hlavou mu rychle proběhla data a události.
Kairys byl v Trawnikách povýšen – v této složce byl uveden jako
Oberwachmann, dozorce-desátník. Stránka uváděla i datum –
listopad 1944. Kairys sloužil v pracovním táboře Treblinka do
července 1944, kdy se už blížila sovětská vojska
a SS a jednotka dozorců vycvičených v Trawni-kách postřílely až
sedm set židovských vězňů a tábor zrušily. Je jasné, že
si Kairys povýšení zasloužil, pomyslel si Black.

Obrátil pozornost k další stránce. Figuroval na ní Vladas
Zajančkauskas, který teď žil v Massachusetts. Dokument ho
označoval za zásobovacího důstojníka, a ne obsluhu v trawnické
kantýně s všedními povinnostmi, jak řekl vyšetřovatelům Úřadu
pro zvláštní vyšetřování. Další lež.
Black znovu nalistoval první stránku složky s podpisem Streibela.
Nadechl se. Byl tam uveden Jakob Reimer s identifikačním číslem
865 a hodností SS-Oberzugwachmanna, zástupce velitele, tedy
tou nejvyšší, jakou mohl absolvent výcvikového tábora Trawniki
získat.
„Koukni, koukni, tady je Reimer!“ řekl Black Whiteové.
Whiteová přikývla. „Všichni jsou to muži z Trawniků.“
Black si znovu prohlédl data. Z osobní složky zaslané Sověty
věděl, že Reimer byl v Trawnikách od roku 1941 do roku 1944. Ale
tahle složka, kterou objevila Whiteová, uváděla, že Reimer sloužil
esesákům až do roku 1945, což znamenalo, že byl ve službě skoro
celou válku. Není divu, že mu SS udělila německé občanství.
Black nevěděl o žádném jiném dozorci, jenž by v táboře sloužil
déle než Reimer a z rekruta to dotáhl až na nejvyšší hodnost
neněmeckého pomocného personálu SS. Reimer nebyl jen
obyčejným pokladníkem. Byl od začátku až do konce zásadní
součástí Trawniků a patřil k nejdůvěryhodnějším členům.
Black pomalu všechna jména spočítal. Opřel se a pohlédl na
Whiteovou.
Bylo tam přes sedm set mužů.
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Mnohé fiktivní thrillery jsou méně přitažlivé než nová
kniha literatury faktu o lovu nacistických válečných
zločinců v USA.
Kniha „Citizen 865: The Hunt for Hitler's Hidden
Soldiers in America“, jejímž autorem je reportérka
Debbie Cenziper, členka vyšetřovacího týmu Charlotte
Observer a nositelka Pulitzerovy ceny.
Mnoho z nacistických uprchlíků se po válce s falešnou
identitou usadilo v USA a zakládali podniky a rodiny
ve čtvrtích, kde je nikdo nepodezíral z jejich minulosti.
Tato kniha je příběhem pátrání Úřadu zvláštního
vyšetřování ministerstva spravedlnosti (OSI) po dvou
z těchto lidí a jejich snaze postavit je před soud.
Debbi Cenziper, která kromě Pulitzerovy ceny obdržela
i Cenu Roberta F. Kennedyho za informování o lidských
právech, nyní řídí investigativní žurnalistiku na Medill
School of Journalism na Northwestern University.
Bydlí ve Washingtonu, kde také píše pro
The Washington Post.

Psala jste o zkorumpovaných
vývojářích cenově dostupného
bydlení (tato série získala v roce
2007 Pulitzerovu cenu), nebezpečných poruchách národního
systému sledování hurikánů (tato
série byla v roce 2006 v užším
výběru pro Pulitzerovu cenu)
a rovnosti manželství (kniha
„Láska vyhrává: Milenci a právníci, kteří bojovali za rovnost
manželství,“ vyšla v roce 2016.)
Co vás přimělo psát o lovu na
Hitlerovy vojáky žijící v USA?
Na silvestrovské párty v Marylandu
jsem potkala právníka z ministerstva spravedlnosti. Během dlouhého
rozhovoru mi popsal málo známou
jednotku působící hluboko uvnitř
zločinecké divize, která se zabývala
více než tři desetiletí lovem nacistických válečných zločinců ve
Spojených státech. Ačkoli jsem
strávila asi deset let ve vedení The
Washington Post, věděla jsem
o jednotce nebo její misi velmi málo.
Tu noc jsem opustila večírek zasažena skutečností, že nacističtí pachatelé stále žijí na americké půdě,
a to více než sedm desetiletí po
skončení války – jak je to vůbec
možné?

Jakob (Jack) Reimer (6.
listopadu 1918 - 3. srpna
2005) byl strážcem tábora
Trawniki. Po válce emigroval
do Spojených států a stal se
prodavačem a manažerem
restaurace.
Reimer se narodil německým
rodičům mennonitů ve
Friedensdorfu (nyní Chmelenskij) na Ukrajině. Stal se
knihovníkem a v roce 1940 byl povolán do sovětské armády. Když
Německo napadlo Sovětský svaz 22. června 1941, Reimer
vstoupil do boje a 6. července byl zajat. O dva měsíce později byl
kvůli svému etnickému německému původu a jazykovým znalostem přijat do koncentračního tábora SS Trawniki pro výcvik
strážce tábora. Kromě administrativních a kancelářských povinností se účastnil likvidace židovských ghett v Polsku. V roce 1944
získal za svou službu válečnou záslužnou medaili a v roce 1945
byl povýšen na strážního prvního seržanta.
V roce 1944 získal Reimer německé občanství poté, co Adolf
Hitler učinil všechny německé etnické vojenské a policejní zaměstnance způsobilými pro německé občanství. Po válce požádal o vízum do Spojených států, kde prodával bramborové
lupínky Wise a pracoval jako manažer restaurace. Žil v Brooklynu
v New Yorku. Poté, co odešel do důchodu, se přestěhoval do
Carmelu v New Yorku a v době před svou smrti žil ve Fort Lee
v New Jersey .
Reimer byl poprvé vyšetřován americkými úřady v roce 1980
v souvislosti s případem Johna Demjanjuka. Vyšetřovatelé
dosáhli podstatného pokroku až po pádu Sovětského svazu
a konci komunismu ve východním bloku, protože západním
historikům byly otevřeny dříve omezené archivy. V roce 1992
podal Úřad pro zvláštní vyšetřování proti Reimerovi žalobu. Po
vyhlášení rozsudku se odvolal, ale neuspěl. V roce 2005 se vláda
snažila Reimera deportovat a on souhlasil s odjezdem do
Německa. Ale než mohla být deportace dokončena, zemřel.

A chtěla jsem vědět víc o státních
zástupcích a historicích uvnitř ministerstva spravedlnosti, kteří strávili roky zkoumáním těch nejtemnějších okamžiků moderní historie. Nešlo jen o rozhovor s přeživšími a svědky, ale také o zabijáky, kteří popsali masové vraždění
nejpodrobněji. Nedokázala jsem si
představit, jak mohli vyšetřovatelé
DOJ v noci chodit domů, vést běžné
životy s manželkami, dětmi, rodiči,
sportovat. Velmi jsem chtěla vyprávět jejich příběhy.
Země, která se tolik obětovala,
aby porazila Hitlera a zachránila
evropské Židy, poskytla útočiště
mnoha válečným zločincům. Jak
se to mohlo stát, kdo to dovolil?
Tuto otázku jsem si mnohokrát
položila a vedla k této knize.
Občan 865 je příběh o masových
vraždách v okupovaném Polsku,
kde nacisté za méně než dvacet
měsíců povraždili 1,7 milionu polských Židů. V malé vesnici Trawniki
zřídili SS školu hromadného vraždění a poté rekrutovali a vyzbrojili
tisíce vojáků, kteří vykonávali
v období holocaustu nejšpinavější
práce. Je důležité vědět, že tito
muži nebyli členy nacistické strany.
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Mnozí z nich byli sovětští váleční zajatci, Ukrajinci, Lotyši, Litevci
a Poláci. Po válce lhali o tom, kým byli a čím se zabývali. Mnozí říkali, že
prchají před komunismem, a to jim otevřelo cestu do Spojených států.
Důmyslně se ukrývali i pod falešnou identitou, dokud je historici a federální prokurátoři z amerického ministerstva spravedlnosti nevystopovali a nepostavili před soud.
Po celá léta západní badatelé věděli, že se v Trawniki cvičili muži pro
strážní službu ve vyhlazovacích táborech SS. Podrobnosti však byly na
nacistických seznamech a záznamech uložených v archivech komunistických zemí. Města jako Kyjev, Moskva a Praha neotevřely své archivy
západním vyšetřovatelům, dokud se na konci osmdesátých let nezhroutily tamější režimy. A tehdy se do centra pozornosti dostaly Trawniki.
Jak obtížné bylo přesvědčit nežidovské občany, kteří byli posláni
do tábora Trawniki, aby se tu cíleně naučili vraždit Židy. Jaký druh
vymývání mozků to vyžadovalo, aby se stali, jak jim říkáte, pěšáky
konečného řešení?
Nemyslím si, že by šlo jen o vymývání mozků. Tábor Trawniki se
nacházel ve východní Evropě, kde měl antisemitismus dlouhou historii.
Nacisté verbovali i mezi zajatými sovětskými vojáky, kteří dosud trpěli
hladem, nemocemi a pohybovali se blízko smrti. Jakmile byli najati SS,
dostali jídlo, mzdu a lékařskou péči.
Jakob Reimer – jeden z nekrutějších vojáků, který prošel Trawniki, objevený na americké půdě – získal na konci války placenou dovolenou,
čtyři medaile a příslib občanství.
Podle válečných standardů neměl špatný život. Někteří muži Trawniki
opustili, ale Reimer a mnoho dalších věrně sloužili říši až do samého
konce. Možná tu nevedli život, který by si vybrali, ale umožnilo jim to
přežít válku a ještě z ní mít osobní propěch.¨
Zločiny ukrývaných nacistů, Reimera a Johna Demjanjuka, korespondují s podmanivým příběhem židovských teenagerů Lucyny
a Felixe, kteří se do sebe zamilují v ghettu v polském Lublinu. Po
válce přesídlili do Ameriky, kde založili rodinu. Jak si vysvětlujete,
že přežili. Bylo to jen díky pevné vůli?
Do dvou hodin v noci jsem sledovala videozáznamy líčící osudy Felixe
a Lucyny. Hltala jsem každé jejich slovo. Felix často opakoval, že on
a Lucyna nebyli o nic chytřejší ani silnější, než kdokoli jiný na útěku před
nacisty. Během důležitých okamžiků byli právě na správném místě ve
správný čas.
Měli také rodiče, kteří učinili mnoho strategických, srdcervoucích rozhodnutí, která je udržela naživu. Felix a Lucyna se velmi milovali – myslím,
že jim to dalo sílu pokračovat dál poté, co byly zavražděny jejich rodiny.
Před několika týdny jsem večeřela s jejich dětmi a vnoučaty. „Kde kdysi
nebylo nic,” prý ráda říkala Lucyna, „nyní je jedenáctičlenná rodina.”
Četba o holocaustu je úděsná, rozum nebere, jak mohou lidé
zacházet s jinými lidmi s tak strašnou krutostí a degradací. Přiblížila
jste se při práci na této knize k pochopení toho, co vedlo nacisty,
aby se zapojili do tak vědomého, úmyslného zla?
Přála bych si, abych na to dokázala odpovědět, stejně jako bych si přála,
abychom mohli adekvátně pochopit zločiny z nenávisti a násilí, které
stále vidíme u nás i v zahraničí. Je to děsivé a nemyslitelné. Historici na
ministerstvu spravedlnosti strávili celou svou profesionální kariéru snahou porozumět minulosti a pomoci tak budovat lepší budoucnost. Vzhledem k aktuálním událostem si někdy kladu otázku, zda byli úspěšní.

Měli být nacističtí zločinci zbaveni amerického občanství, deportováni, souzeni a uvězněni?
Historici a státní zástupci na ministerstvu spravedlnosti čelili této otázce
rok co rok. Stíhali lidi, kteří vypadali jako obyčejní Američané, muži ve
věku 60, 70 a 80 let, kteří se oženili s americkými ženami, chodili do
kostela, vydělávali si na důchody a žili klidné životy. V případě Jakoba
Reimera soudce vyzval ministerstvo spravedlnosti, aby toho „chudáka
staříka“ nechalo na pokoji.
Lidé na ministerstvu spravedlnosti se často ptali: Omlouvá uplynulý čas
masové vraždění? Kolik let jsme hledali Usámu bin Ládina? Proč by
tomu mělo být jinak u těch, kteří vraždili během holocaustu?
Muži z Trawniki násilně likvidovali židovská ghetta, účastnili se
masových vražd a střežili pracovní tábory, koncentrační tábory, kam
dopravovali Židy vlaky, a odtud je hnali přímo na smrt do plynových
komor. Po válce tito muži uprchli do Ameriky s vízem, které bylo určeno
jen přeživším nacistické vraždění nebo válečným uprchlíkům.
Máte nějaký recept na to, jak napsat literaturu faktu, aby se dala číst
jako román?
Stavím na zaznamenání podrobností a dialogu. Vidím své zdroje jako
postavy, události jako scény. Sbírám obrovské množství podkladů.
Cestovala jsem do čtyř zemí, abych vystopovala kroky Felixe, Lucyny
a historiků a státních zástupců, kteří jsou jádrem knihy. Mluvila jsem
s polskými historiky o tom, jak se lidé oblékali a stravovali ve 40. letech.
Zkontrolovala jsem stovky starých fotografií ve Spojených státech
a Polsku, abych získala lepší znalost místa. K autentickému dialogu
jsem použila i e-maily, soudní přepisy a videa.
Profese novinářky mě naučila psát stručně. Prostor (alespoň v tisku) je
omezený – a čtenáři se se chtějí během krátké doby dovědět co nejvíce.
Literatura faktu vyžaduje, aby příběh více dýchal, jít více do hloubky. Je
to jiný druh psaní a trvalo mi dost dlouho, než jsem si osvojila správný
rytmus.
Co jste se během studování pramenů a psaní této knihy dozvěděla
o lidské povaze?
Tolik věcí. Při vyprávění příběhu Felixe a Lucyny na mě zvlášť
zapůsobila odvaha nežidovských občanů v okupovaném Polsku. Bez
nich by Felix a Lucyna válku nepřežili. Přimělo mě to přemýšlet o empatii, soucitu, míře rizika, kterou ještě člověk unese, a obětavosti.
V této knize jsem se zaměřila na muže a ženy, kterým se po velkém úsilí
podařilo pohnat nacistické vrahy a jejich spolupracovníky k odpovědnosti
za jejich zločiny během druhé světové války. Proto také ráda říkám, že
Občan 865 je příběh o temnotě, ale také o světle.
(Ze zahraničních pramenů)
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Antonio Scurati
MUSSOLINI SYN
XX. STOLETÍ
Nejdiskutovanější italský román posledních let –
příběh Benita Mussoliniho
Podrobná kronika fašismu z pohledu samotného
Mussoliniho a dalších protagonistů hnutí. Vedle toho
jsou vůdce fašismu a některé historické osoby pojaty
i jako literární postavy v kontextu svého soukromého
života, mnohdy bouřlivých vztahů.
Tato velkolepá společensko-politická freska zachycuje klíčové období italských dějin, léta 1919 až 1925,
stav země po první světové válce, vznik nejprve fašistického hnutí, pak fašistické strany, její cestu k moci a ideové souboje s dalšími politickými stranami
a proudy, především se socialisty. Popis historických
událostí a momentů, které vedly k nastolení fašistické diktatury, odhaluje podíl dalších stran, hnutí
i jednotlivců na jejím vzniku. Vyprávění je hojně prokládáno citáty a úryvky z dobového tisku, korespondencí protagonistů, úředních a policejních dokumentů.
Román byl v Itálii přijat širokou čtenářskou veřejností i kritikou a vnímán jako zásadní
podnět k podpoře antifašismu v zemi, se stejným ohlasem se setkal i ve světě.
Přeložila Marie Kronbergerová
Vázaná, 720 str., 599 Kč, ISBN 978-80-7252-852-3, EAN 9788072528523
Zakoupit můžete zde
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Jak se rodí
diktatura
Román Mussolini syn XX. století
způsobil v Itálii senzaci. Stírá
hranice mezi literaturou a historiografií. Smyslem je lépe pochopit některé historické souvislosti.
Ale mnozí recenzenti tento autorský přístup kritizují. Jak vás
vůbec napadlo zabývat se
Mussolinim?
Myšlenka pochází z doby, kdy jsem
psal o antifašistickém hrdinovi: «Il
tempo migliore della nostra vita»
(Vyšel v roce 2015). Bylo to
o Leonovi Ginzburgovi, skvělém
intelektuálovi. Byl zakladatelem
nakladatelství Einaudi a manželem
Natalie Ginzburgové.
Během výzkumu jsem narazil také
na dokumenty, které se zabývaly
Mussolinim, a bylo mi jasné, že
příběh tohoto muže nikdy nikdo
nezpracoval v literární podobě.
Začal jsem tedy zkoumat počátky
fašismu, když jsem psal knihu
o antifašistovi.
O Mussolinim vyšlo mnoho historických studií…
Samozřejmě. Nejdůležitější je od
Renza De Felice, který změnil
způsob, jakým lidé přemýšlejí o fašismu. Byl první, kdo psal o význa-

Antonio Scurati se narodil
v Neapoli v roce 1969 a vyrostl
v Benátkách.
Působí jako profesor srovnávací literatury a tvůrčího psaní na IULM
v Miláně, jeho knihy byly přeloženy
do 40 jazyků a získaly hlavní italské
literární ceny. Debutoval v roce
2003 filmem „Neslyšící hluk bitvy“,
poté v roce 2005 publikoval „The
survivor“, s nímž získal cenu XLIII
v rámci ceny Campiello, „Romantický příběh“ (cena Super Mondello
2007) a v následujících letech řadu
dalších románů. V roce 2015 vydal
«Nejlepší čas našeho života», «Il
tempo migliore della nostra vita»,
získal cenu Viareggio a podruhé
cenu Campiello. V roce 2006 vydak
titul Literatura nezkušenosti. Psaní
románů v době televize, následovaly další studie a eseje.
Scurati je vědecký ředitel magisterského studia umění vyprávění na
IULM University. Po letech výzkumu vydal v září 2018 knihu „M –
Syn století“, první díl fiktivní trilogie
o Benitovi Mussolinim, který zůstal
rok v žebříčku nejprodávanějších
knih, a vyvolal rozsáhlou debatu,
byla mu udělena cena Strega.

mu podpory pro Mussoliniho. Nejvíc poučná
kniha je však Nascita e avvento del fascismo
od Angela Tascy z roku 1950. Reflektoval v ní
své zkušenosti.
Historii zpracováváte žánrem románu. Jak
byste tuto metodu charakterizoval?
Ověřil vjsem si ji v knize o Ginzburgovi. Je to
román, ale ne fiktivní. Dá se tedy mluvit
o dokumentárním románu. Vložil jsem do něho
také příběh svého dědečka, osudy antifašistů,
obyčejných lidí. Když jsem začal pracovat na
Mussolinim, chtěl jsem najít formu, která by
ukázala fašismus zevnitř. Mussoliniho a jeho
hnutí i s jejich lidskou stránkou, s mnoha detaily.
Můžete uvést příklad, který činí tuto metodu srozumitelnou? Souhlasili s ní také historici; i pro ně jsou důležité podrobnosti?
Říkám to ve scénách. Některé nejsou pro historika relevantní. Třeba konec pochodu na
Řím. To je okamžik, kdy se Mussolini chopí
moci. Večer jde do svého hotelového pokoje,
má kolem sebe nejdůležitější lidi. Sundá si
boty, položí nohy na stůl, kouří a přijímá gratulace. Jeho nohy páchnou. Nakonec byl obutý
dost dlouho. Jeho lidé jsou jako školáci, smrdí,
ale musí to přehlédnout. Je to scéna, ve které
můžete vidět, jak se rodí diktatura.
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Říkáte to na velkém panoramatu…
Fašismus prožíváme prostřednictvím hlavních postav, kromě Mussoliniho je to také
futurista Marinetti nebo organizátor Italo Balbo. A ústřední
události jsou všude, nic nechybí. Snahou je vyprávět příběh
ze strany, zdola, z pohledu
malých postav. Jdu do středu
a líčím hlavní události novým
způsobem. Také rozbíjím paradigma, které má vyprávět
historii z pohledu obětí.
To bylo nutné...
A byla to také reakce na
starší, tradičnější způsoby
historického vyprávění: po
hlavních a státních akcích
následoval každodenní příběh, poté příběh utrpení…
To bylo také důležité. Naše
občanská společnost, naše
demokracie jsou založeny na
této perspektivě. Dnes se musíme znovu podívat na fašis- „Mussolini často vypadal směšně, ale byl jedním z prvních, kdo pochopil, co tělo vůdce dokáže.“
mus. Na obrázku něco chybí
Foto: Imago
a nyní musíme tyto části
Zdržme se ještě chvilku v současnosti. Je pro vás Matteo
vybarvit. Musíme vystopovat temnou stránku fašismu.
Salvini fašista?
Fascinace byla hlavním produktem fašismu...
Absolutně. V příbězích o fašismu z pohledu antifašistů se vytratily
některé jeho stránky, které mohly být pro mnohé atraktivní. Nyní,
když se fascinace vrací, a abychom ji rozpoznali, musíme ji nejprve
ukázat. Popisuji některé rituály. Nejděsivější, ale také nejneodolatelnější je vyvolávání mrtvých.
Celé hnutí stálo a volalo jména svých mučedníků a na každé jméno
mrtvého muže všichni hlasitě a jednomyslně odpověděli: „presente“. Tady. Takže ne mrtvý, ale on je pořád tady. Je to hrozné, ale
také si dokážete představit, jak vzrušující muselo být postavit se
takhle proti smrti. Musíme ukázat, že tento rituál vede k dalším
úmrtím. Nemá smysl to držet pod pokličkou a prohlásit Mussoliniho
za šíleného.
Dnes by politika jako show měla udržet každého v pasivitě?
S Mussolinim stále existovalo něco jako mobilizace. Dnes však
politika funguje prostřednictvím příslibu, že můžete zůstat divákem.
Archetypy jsou stejné: strach z invaze, z nepřátel. Zpráva však zní:
nebojte se, uděláme to za vás. Mussolini vyvolal strach a proměnil
tento pasivní pocit v aktivní, v nenávist. Dnešní populisté také
podněcují k nenávisti, ale živí iluzi, že se můžeme vyhnout jejím
následkům. Nemusíme nikoho zabíjet, dělají to profesionální vojáci
nebo policie. Občané by měli zůstat na gauči, možná by měli být
aktivní na sociálních sítích, ale měli by delegovat moc.

(Matteo Salvini (* 1. března 1973 Milán) je italský politik, od prosince 2013 vůdce strany Liga Severu, od března 2018 senátor italského Senátu. Od 1. června 2018 do 5. září 2019 působil jako ministr vnitra a vicepremiér ve vládě Giuseppa Conteho. Předtím byl
v letech 2004–2006 a v letech 2009–2018 poslancem Evropského
parlamentu a v letech 2008–2009 poslancem italské Poslanecké
sněmovny).
Nebral bych ho příliš vážně. Salvini nepochází z fašistické kultury,
jeho následovníci nejsou fašisté, stejně jako Bolsonaro a Trump
nejsou fašisté. No, možná trochu Bolsonaro. Nemusíte být fašisté,
abyste byli populisty. Salvini získává přízeň tím, že nechá své
následovníky odmítnout intelektuální antifašismus. Není to tedy
fašismus, je to anti-antifašismus. Trump se o Mussoliniho určitě
nestará. Ale pohybuje se přímo uprostřed politické scény, neřeší
intelektuální stránku. Mussolini často vypadal směšně, ale byl jedním z prvních, kdo pochopil, co tělo vůdce dokáže. Nemusí to být
vůbec atraktivní.
Vidíte šanci pro politiku rozumu?
V tuto chvíli to vypadá, že jsme poražení. To se v dohledné době
nezmění. Teď musíme vidět, že přežijeme a že se znovu dostane
historie na naši stranu. Tweet od Salviniho proti mému románu
s 800 stránkami se zpočátku zdá jako nerovný zápas, i když je
kniha populární a dobře se prodává. Musíte bojovat za historii.
Není třeba se vzdávat.
(Ze zahraničních pramenů)

www.prah.cz

Jack Carr
NA SEZNAMU SMRTI
Konspirační politický thriller Na seznamu smrti je
prvotinou Jacka Carra, bývalého snipera amerického námořnictva. Poručík jednotek Navy SEAL
James Reece byl na jedné z tajných misí se svým
týmem přepaden a jako jediný tento útok přežil.
Po návratu domů je plný protichůdných vzpomínek
a otázek, jak k něčemu takovému mohlo dojít.
Když však zjistí, že smrt členů jeho týmu nezavinil
nepřítel, ale jsou za ni zodpovědná nejvyšší patra
moci – tedy ti samí lidé, kteří ho poslali do boje –,
tak se úplně sám, bez podpory a zázemí, pustí do
nemilosrdné odvety... Podle knihy se chystá TV
seriál s Chrisem Prattem v hlavní roli.
Přeložil Stanislav Tumis
Vázaná, 424 stran, 399 Kč, ISBN: 978-80-242-6683-1,
EAN: 9788024266831
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Ukázka z knihy a rozhovor s autorem na dalších stranách
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KAPITOLA 1
Před třemi měsíci
Provincie Chóst, Afghánistán
02.00 hodiny místního času
ANI JEDNOMU Z MUŽŮ, kteří se jí účastnili, se tahle mise nelíbila. Teď
když byli asi kilometr od svého cíle, potlačili jakékoli rušivé myšlenky
a soustředili se výhradně na smrtelně nebezpečnou výzvu, která stála
před nimi. Velitel nadporučík James Reece letmo pohlédl na GPS navigaci připevněnou k pažbě své pušky a zkoumal terén před sebou.
Potom vydal rozkaz svým lidem, aby vytvořili obranný perimetr.
Odstřelovači již obsadili vyvýšené pozice a k Reeceovi se připojili velitelé
týmů, aby si předali aktualizované informace před konečným úderem na
cíl. Dokonce i se vší technologií, kterou měli k dispozici, se mohlo všechno vmžiku zvrtnout. Jejich nepřátelé byli chytří a vysoce přizpůsobiví. Po
šestnácti letech války znělo afghánské rčení „Američané mají sice
všechny hodinky, ale my máme čas“ daleko pravdivěji než na začátku
konfliktu.
„Co si myslíš, Reeci?“ položil otázku obrovský muž, který ve svém
maskování vzoru AOR1, ochranné výstroji po celém těle a skořepinové
helmě Ops Core s pevně přimontovaným zařízením na noční vidění
připomínal nestvůru z jiného světa.
Reece se podíval na svého nejzkušenějšího velitele. Lehce zelený svit
z nočního vidění osvěcoval mužovy vousy. Na tváři mu pohrával nepatrný úsměv, jenž neomylně prozrazoval vnitřní sebejistotu profesionálního vojáka speciálních operací.
„Je to hned za tou vyvýšeninou,“ odpověděl Reece. „Predátor nezaznamenal žádný pohyb. Žádné hlídky. Nic.“
Velitel oddílu přikývl.
„Dobře, chlapi,“ řekl
dalším čtyřem mužům
v kruhu. „Tak pojďme na
to.“
Odhodlaně se zvedli
a pohybovali se rozvážně jako muži, kteří neztrácejí přehled v chaosu boje. Vystoupili na
skalnatý předěl hřebenu
a rozmístili své týmy na
pozice, předtím než se
přiblíží k cíli a vtrhnou
dovnitř.
Bylo to až příliš jednoduché. Opět nad tím moc
přemýšlíš. Je to jen další
mise. Kde se ale bere
ten pocit? Možná je to
pouze tou bolestí hlavy.
Bolesti hlavy trápily
Reece několik posledních měsíců, a nakonec
jej dohnaly k tomu, aby
před svým nasazením
navštívil Balboa Naval

Medical Center a podstoupil sérii testů. Stále ještě neměl od doktorů
žádné zprávy.
Možná mi nic není. Ale možná to něco je.
Reece se už dávno naučil, že pokud něco nevypadá dobře, pak to
pravděpodobně dobré není. Tahle zásada jemu i jeho mužům zachránila
život při nesčetných misích.
Všechno, co souviselo s tímhle cílem, se zdálo být příliš jednoduché:
informace zpravodajských služeb, infiltrace i současný stav cílové oblasti. A proč lidé shora tolik tlačí právě na tuhle misi? Kdy naposledy
nejvyšší velení zasahovalo do procesu taktického plánování? Něco tu
nesedělo. Možná je všechno v pořádku. Možná je to tou bolestí hlavy.
Možná je to trochu paranoia. Možná už jsem na něco takového příliš
starý. Soustřeď se, Reeci.
Nebylo to poprvé, kdy se přibližovali k cíli a měli podezření, že jde
o léčku. Když jednou během války zpravodajské služby na základě
množství informací z lidských i technologických zdrojů upozornily na
vysokou pravděpodobnost léčky, Reece navrhl použít termobarické
zbraně AT-4 nebo několik 105milimetrových střel z houfnice letounu AC130. Jenže dnes taktiku poprvé určilo nejvyšší velení, tedy muži, kteří
nebyli přímo na místě. Soustřeď se na misi, Reeci.
Ještě jednou si všechno prověřil u taktického operačního centra, které
sloužilo jako předsunutá operační základna a bylo známé též pod zkratkou TOC, a podíval se na záběry z dronu. Nic. Další porada s týmem
odstřelovačů. Žádný pohyb.
Reece pohlédl na hřeben kopce před sebou, pod nímž byli rozmístěni
vojáci v nejlepším pozorovacím postavení. Brýlemi na noční vidění pozoroval útočný tým na svém místě a připravený dát se do pohybu.
Odstřelovače neviděl, což ho přimělo k zamyšlenému úsměvu. Nejlepší
v branži. Reece stiskl tlačítko na vysílačce a otevřel ústa, aby vydal
rozkaz k útoku. Potom všechno zčernalo.
•••
Exploze odhodila Reece
skoro o deset metrů zpět
a strhla mu helmu
z hlavy. Celé území před
ním těsně pod hřebenem kopce, kde byli
rozestaveni jeho muži,
se otřáslo erupcí rozsévající zkázu a smrt.
Muži, kteří byli ještě před
vteřinou spolubojovníky,
přáteli, manželi a otci
a kteří tvořili nejlepší jednotku zvláštních operací
na světě, během necelé
vteřiny prostě zmizeli.
Reece si ani neuvědomil, že na okamžik
ztratil vědomí. Bolest
v hlavě jej přiměla vrátit
se do boje ještě předtím,
než se stačil usadit
prach a ozvěna výbuchu
utichla v okolních kopcích.
Byl profesionál, a tak se
okamžitě ujistil, že zbraň

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

má stále na svém místě. V pořádku. Následovala mentální kontrola fyzického stavu.
Zdálo se, že všechno je stále na svém místě a schopné provozu.
Věděli to. Jak je to možné? Později, Reeci. Vždy se snaž vylepšit svou
bojovou pozici.
Očima těkal kolem sebe a marně hledal helmu a sluchátko s mikrofonem
pro komunikaci. Oči brzy přivykly tmě. Rukama zběsile šátral po zemi,
než na to konečně v prachu narazil.
Ano. Počkat, je to příliš těžké na to, aby to byla moje helma. Protože to
není moje helma. Patří někomu jinému. A ještě je v ní hlava.
Dokonce i ve tmě bylo Reeceovi jasné, že má před sebou tvář svého
dlouholetého spolubojovníka a přítele, velkého muže s hustým plnovousem a sebejistým úsměvem, a že jeho hlava již není spojena s tělem.
Reeceovi se začaly drát do očí slzy, ale rychle je setřel hřbetem ruky.
Soustřeď se. Není čas na truchlení. Využij všechny technické a taktické
výhody. Všechno zkontroluj. Reece rozepnul řemínek přilby, nechal
přítelovu hlavu spadnout na zem a rychle si helmu nasadil. Dalekohled
na noční vidění jako zázrakem stále fungoval. Radista jednotky ležel asi
dvacet metrů od Reece tváří k zemi a ze zkroucené polohy jeho těla
nebylo těžké odhadnout, že je mrtvý. Reece se k němu rychle přemístil,
převrátil ho, zkontroloval dýchání a pulz, ale zjistil, že mu šrapnel prošel
pravým okem a prolétl skrz lebku. Neměl šanci. Sundal z radistovy hlavy
helmu, odtrhl z ní vysílačku MBITR a sluchátko s mikrofonem, aby
obnovil komunikaci s podpůrným letadlem a radistovým TOC.
Na svahu kopce se nic nehýbalo. Bylo to, jako by z nebes švihl meč smrti
a zasáhl jedinou ranou celou jednotku. Náhle Reece zaslechl kroky
a otočil se. S odjištěnou zbraní mířící vzhůru a aktivovaným infračerveným laserem hledal možné nebezpečí. Jakmile rozpoznal, že to
jsou tři radisti z jeho jednotky, kteří se k němu přesunují ze svých zadních pozic, svou útočnou pušku M4 ráže 5,56 mm sklonil.
Pokušení rozběhnout se vzhůru k místu výbuchu bylo silné, ale prioritu
měla jiná myšlenka: zvítězit v boji.
Vojáci si beze slova našli nové pozice, takže vytvořili sevřený kruh kolem
svého velitele. Reece vytěsnil z mysli tu hrůzu a smrt způsobené léčkou.
Byl čas jednat.
„SPOOKY čtyři sedm, tady je SPARTAN nula jedna,“ řekl Reece do
vysílačky, zatímco se díval na souřadnicovou referenční grafiku, kterou
měl připevněnou k paži. „Žádost o palebnou podporu. Cíl budova D3.
105s. Zaměřte ji.“ Souřadnicová referenční grafika (GRG) vypadala
podobně jako pomůcka používaná zadáky amerického fotbalu a nahrazovala letecké snímky cílové oblasti. Díky tomu mohl koordinovat
a přesunovat vojáky, kteří všichni používali stejnou technologii.
„Rozumím dobře, nula jedničko. Šest minut.“ Letoun AC-130 byl vzdálen
deset minut letu, aby v tiché afghánské noci neprozradil nadcházející
útok.
„Slyšíte mě – RAZOR dva čtyři, RAZOR dva čtyři. Žádám QRF
a evakuaci raněných na moji pozici, ECHO tři. Držte se dál od svahu
kopce.
Máme větší množství zraněných po explozi zakopaného improvizovaného výbušného zařízení.“ Mrtvé nebylo zvykem do vysílačky
zmiňovat.
„Rozumím, nula jedničko. Zahajujeme proces evakuace vojáků do
čtverce ECHO tři s možným nebezpečím nepřátelské palby. Deset
minut.“ Síly rychlé reakce (QRF) disponovaly dvěma „ptáčky“, helikoptérami CH-47. V každé z nich sedělo patnáct rangerů, elitních
příslušníků americké armády.
„MAKO,“ řekl Reece do mikrofonu, „je něco vidět na streamu z Predatoru?“

„Nic, nula jedničko. V cílovém prostoru se nic nehýbe.“
„Rozumím.“
Reece obrátil pozornost ke svým zbývajícím radistům.
„Kdo nám zůstal?“ zeptal se.
„Pane. Tady je Boozer. Mám s sebou Joneseyho a Mika. Co se to sakra
stalo?“
„Léčka. Věděli, že přijdeme. Svině. Do pěti minut tu máme letecký útok
a QRF jsou na cestě.“
„Pane, říkali jsme jim, do prdele, že je to léčka. Do prdele! Ale ani my
jsme nečekali něco takového. Je někdo naživu?“
„Nevím. Musíme to zjistit.“
„Rozumím, pane. Ale je třeba postupovat opatrně. Mohou tam být stovky
improvizovaných výbušných zařízení nebo min nastražených pod zemí.“
„Jonesey, ty a Mikeu, zůstanete tady a navedete sem ‚ptáčky‘. Boozer
a já půjdeme zjistit, jestli někdo přežil. Boozere, zůstávej asi patnáct
metrů za mnou. Šlapej přesně tam, kam šlapu já. Pomaličku se
přesuneme nahoru. TOC mi sdělilo, že na druhé straně kopce se nic
nehýbe, ale měj oči na stopkách.“
„Rozumím, Reeci.“
„Jdeme.“
Dvojice začala stoupat vzhůru do kopce, ačkoli terén připomínal spíše
horské úbočí. Příkrý skalnatý svah ve vysoké nadmořské výšce ve spojení s výstrojí a vybavením o váze téměř dvaceti kilogramů jim výrazně
ztěžovaly pohyb. Přesun vpřed ještě zpomalovalo vědomí, že možná
vstupují do minového pole.
„SPOOKY, směřujeme nahoru od souřadnice ECHO tři do ECHO osm.
Cokoli na severní straně kopce je nepřátelský cíl.“
„Rozumím, nula jedničko, stále se tam nic nehýbe.“
Divné.
„Jasně. Rozumím.“
Reece a Boozer se po malých kouscích přibližovali k vrcholu. Těžký
zápach korditu, krve, prachu a smrti byl všudypřítomný. Nalevo se cosi
pohnulo.
„Boozere, zaznamenal jsem pohyb. Nespěchej za mnou. Pokračuj
v mých stopách,“ zašeptal Reece do vysílačky. Boozer odpověděl dvojím
zapnutím mikrofonu, což znamenalo, že rozumí.
Reece postupoval ve směru pohybu. Ze stejného místa se současně
ozývalo sténání. Donny Mitchell, jeden z nejmladších členů Reeceova
týmu, ležel mezi skalami východního Afghánistánu a umíral. Přišel
o celou část těla od pasu dolů. Natahoval se po Reeceovi.
„Dostali jsme je, pane?“ zašeptal Donny slabě. „Stále mám svou pušku.“
„Jistěže dostali, kamaráde. Jasně, že jo. Právě přichází letecký útok.
Dostaneme je.“ Reece se posadil vedle Donnyho a rukama jemně sevřel
jeho hlavu. Když první ze sto pětek začala útok na určený objekt, Reece
zachytil na Donnyho rtech náznak úsměvu, jak se voják pomalu přesouval do říše padlých bojovníků ve Valhalle.
Reece vzhlédl a zaměřil svou pozornost na Boozera, který se pomalu
prodíral mezi kameny po svahu vzhůru. Za Boozerem nejprve uslyšel
a poté i uviděl helikoptéry CH-47 bez zapnutých pozičních světel, klesající do údolí, kam je nyní naváděli Jonesey a Mike.
Nejdřív ten tábor změníme v peklo ze vzduchu a potom spolu s rangery
provedeme průzkum škod na bitevním poli a posbíráme tam co nejvíce
citlivých materiálů.
Právě v té chvíli na něj začala dopadat tíha toho, co se právě stalo.
Ztratil jsem svůj tým. A je to moje zodpovědnost.
Reece tu noc již podruhé zaštípaly slzy v očích. Neměl tušení, že ho
čeká ještě něco mnohem horšího....
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Napsal jsem
příběh pomsty
Thriller Na seznamu smrti je vaší prvotinou, tedy
vás čtenáři příliš neznají. Prosím vás, představte
se jim…

Jack Carr vedl speciální
operační týmy jako vedoucí
týmu, velitel čety, velitel vojsk
a velitel úkolové jednotky.
Během svých 20 let v Naval
Special
Warfare
přešel
z poddůstojnického odstřelovače SEAL na nižšího důstojníka vedoucího útočných
a odstřelovacích týmů v Iráku
a Afghánistánu. Velel četě
během mise v jižních Filipínách.
Jack odešel z aktivní služby
v roce 2016. Žije se svou
ženou a třemi dětmi v Park
City v Utahu.

Od roku 1996 do roku 2016 jsem byl v armádě.
Sloužit své zemi v uniformě jsem chtěl už od děttství
a mým cílem bylo stát se příslušníkem SEAL. Můj
dědeček byl pilotem Marine Corsair, padl za druhé
světové války, takže jsem vyrůstal mezi starými
černobílými fotografiemi, na nichž byl s letadlem,
a medailemi a vlajkou, kterou dali mé babičce jako
„náhradu“ za zemřelého manžela. Považoval jsem
ho za hrdinu, byl pro mě vzorem a věděl jsem, že
jednoho dne půjdu v jeho stopách. Cítil jsem, že
sloužit v armádě je moje povinnost, ale bylo to také
povolání. Narukoval jsem, protože jsem chtěl být
odstřelovačem. Než jsem se rozhodl, jestli se stanu
důstojníkem, chtěl jsem se naučit řemeslu, získat reputaci ve znalostech
taktických dovedností, které se mi budou hodit při nasazení do speciálních operací. Nastoupil jsem do školy pro snipery v Yuma v Arizoně. Po
odvelení do jednotek SEAL jsem byl nasazen v Arabském zálivu,
Afghánistánu, Iráku a na Filipínách. Během služby jsem se stal důstojníkem a po dvaceti letech odešel do důchodu.
Kdy jste se rozhodl, že se vydáte na dráhu spisovatele?
Matka byla knihovnice, takže jsem vyrůstal obklopený knihami. V osmdesátých letech toho o jednotkách SEAL nebo obecně o speciálních operacích moc nevycházelo. Takže jsem informace získával z fiktivních
románů s postavami, kterým jsem se chtěl přiblížit i v mém pozdějším

reálném životě. Ale stále jsem myslel na to, že své
zážitky zpracuji i literárně. Jedním z několika
zdrojů literatury faktu byl časopis Soldier of
Fortune. Přečetl jsem si o jeho zakladateli a vydavateli Robertu K. Brownovi všechno, co jsem mohl,
a nyní jsem se s ním několikrát setkal v mém postvojenském životě. Jaký příběh! Dokonce se mi
podařilo zúčastnit se dvou sjezdů Vojáka štěstěny
v Las Vegas. Strávil jsem také mnoho nocí čtením
válečných příběhů z Vietnamu, Střední Ameriky
a Afriky.
Jak jste se připravoval na svou spisovatelskou
kariéru?

Cvičil jsem na to celý svůj život, i když jsem to
tehdy vědomě nepoznal. Věděl jsem, že chci své
zemi sloužit jako SEAL a poté psát beletrii, a tak jsem se nenechal ničím
rozptylovat. V té době jsem se díval na tyto dvě různé profese jako na
oddělené a odlišné, ale nyní je vidím jako doplňkové. Když jsem vyrůstal,
neustále jsem četl a věděl jsem, že jednoho dne budu psát v žánru, který
jsem miloval. Moji profesoři v těchto letech byli autoři jako David Morrell,
Nelson DeMille, Tom Clancy, Mark Olden, AJ Quinnell, JC Pollock
a Louis L'Amour. Později jsem objevil legendárního Stephena Huntera
a přečetl vše, co kdy napsal. Když jsem byl ve výcviku, uchyloval jsem
k románům zesnulého velkého Vince Flynna, Daniela Silvy, Brada Thora
a nověji Marka Greaney. V době působení v SEAL, jsem o psaní
nepřemýšlel. Začalo to, až po mém posledním nasazení a rozhodnutí
SEAL opustit. Akademické studium nepřítele, taktiky, terorismu, nyní
vkládám do románů.

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

O čem je váš thriller?
Je to příběh pomsty. Romány a filmy na toto téma ve mně vždy rezonovaly, takže tam jsem chtěl začít svou cestu psaní a cestu spisovatele.
Protagonista románu James Reece je odstřelovač námořnictva SEAL,
který se stal důstojníkem SEAL, a účastní se svého posledního
nasazení, které zasáhne katastrofa v horách Afghánistánu. Po návratu
začne odhalovat spiknutí zahrnující testování drog na nejelitnějších
vojácích a sestaví seznam osob, které jsou odpovědné za smrt
příslušníků jeho jednotky, a pracuje na pomstě.
Jak dlouho vám trvalo napsat knihu Na seznamu smrti?
Od pera po papír, nebo v tomto případě prstů po klávesnici, to trvalo asi
rok a půl. Potom začala skutečná práce: opětovné čtení, úpravy a další
opakované čtení a úpravy, než bylo vše podle mého hotové a připraveno
k odeslání. Vzpomínám si, jak jsem byl nervózní a vzrušený, že jsem
rukopis konečně poslal Emily Bestlerové v Emily Bestler Books v New
Yorku. Byl to den, na který nikdy nezapomenu. “
Čím je James Reece originální?
Chtěl jsem, aby byl sympatický. Chtěl jsem, aby to byl někdo, s kým by
sis chtěl zajít na pivo, ale kdo by pak mohl jedním rozhodnutím přejít
k tréninku vůle, soustředění a uplatnit bojové zkušenosti při řešení
aktuálního problému. Rád to nazývám „promyšlené násilí“. Jeho pozadí

je velmi podobné mému, až na to, že románový hrdina je mnohem
zručnější, silnější, rychlejší, chytřejší a vtipnější, než jsem kdy mohl být.
Také jsem nechtěl, aby byl superhrdina a byl dobrý ve všem, o čem si
myslím, že ho činí výjimečným. Je velmi dobrý se zbraní, ale bojuje
v jiných oblastech, které nezná tak dobře, například pokud jde o sledování. Rád pije kávu s medem a smetanou a dělá chyby jako my všichni.
Myslíte si, že někdy napíšete literaturu faktu o svém působení v jednotkách SEAL?
Existuje spousta populárně naučných knih od lidí, kteří dokázali mnohem
víc než já. „Nikdy neříkej nikdy,” ale zatím se budu držet fikce.
Proč podle vás kniha Na seznamu smrti zaznamenala tak obrovský
úspěch?
V nemalé míře je to díky ústním doporučením čtenářů. Po spuštění The
Terminal List jsem byl úplně neznámý. Chyběla mi přítomnost na sociálních sítích a neměl jsem zázemí v politice, sportu nebo podnikání. Simon
& Schuster, Atria Books a Emily Bestler Books se mnou riskovaly jako
s úplnou neznámou. Miluji každou část procesu psaní a cítím se šťastný, že dělám něco, co mě naplňuje. Také bych rád poděkoval čtenářům,
kteří mně vyjadřují sympatie na sociálních sítích a chodí za mnou na
besedy a autogramiády. Nikdy na to nezapomenu.
(Ze zahraničních pramenů)

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

Tuhle knížku chci věnovat
především vám, děti, které jste už
povyrostly, a vašim maminkám,
které jsou pořád stejně krásné.
Pro vás, kteří Pannu Marii
znáte, to bude čtení snadné.
A vám, kteří o Ní ještě nevíte,
snad pomůže lépe poznat
Její Tvář – a zamilovat si ji.

Tomáš
Vondrovic
O NAŠÍ
MILÉ PANÍ
Autor zve čtenáře do dávných
i nepříliš vzdálených časů a nabízí poutavé mariánské legendy
a pohádky. Příběhy jsou plné
poezie, napětí i překvapení a také nás zavedou na různá místa
s mariánskou tradicí v Čechách
i na Moravě. Dočteme se o příběhu Palladia země české,
o prameni v Klokotech, o Tatarech pod Hostýnem, o „Panence Skákavé“ – a hlavně
o tom, že na starosti všedního
dne nikdy nejsme sami.
Vázaná, 132 stran, 239 Kč,
ISBN: 978-80-7553-704-1
EAN: 9788075537041

Zakoupit můžete zde

http://www.tridistri.cz/onasimilepani?ItemIdx=0

Ukázka z knihy a videorozhovor s autorem na následující straně
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Zázrak
po svaté noci
To už bylo po slávě noci, v níž se narodil náš Pán Ježíš.
Tři králové se doklaněli, složili dary a na zpáteční cestu jinudy se
odebrali, pastýři dozpívali Narodil se Kristus Pán a Nesem vám
noviny; zmlklo i „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle“ – a andělové pějící aleluja se vrátili
na výšiny.
Jen hvězdy se leskly dál na temném
nebi a chlapeček v jesličkách spinkal.
Jak jsem řekl, nadzemská záře zmizela,
ale pověst o narození Božského
Dítěte letěla jako vlahý vítr
krajem – od úst k ústům,
od hor k jezeru, ševelila
listím stromů, pípali
o ní ptáci.
Tak se o tom doslechla i jedna žena: pocházela z Magdaly a byla to pohanka. (Magdala, to
je městečko na břehu modrého genezaretského jezera, plného ryb;
a „byla pohanka“ znamená, že ještě věřila ne v jednoho, ale v mnohé
bohy – jako skoro celé lidstvo před příchodem našeho Pána na svět.)
Nu, a tahle dobrá žena měla miminko, děvčátko. Ale holčička byla
celá… učiněné chuďátko, už od narození. Pohnout se pořádně
nemohla. „Trpí sedmerou nemocí,“ říkali sousedé. Maminka se pro ni
naplakala, jak by ne. Když tahle žena z Magdaly zaslechla o narození
Božského Dítěte, jako by ji u srdce bodlo: ne, nebyla to závist,
neříkala si „jak to, že se tu z ničeho nic narodí nějaké božské dítě
a to mé je neduživé!“
Bylo to spíš něco jako naděje: „Jestli je to dítě potomek nějakého
dobrého, mocného boha, snad by mohlo ulevit i mému děťátku…
Chci se na něj podívat, musím ho vidět na vlastní oči!“
Nečekala, vzala dcerku, zabalila ji do plínek – spíš do hadříků, ona to
byla chudá pohanka – a vydala se rovnou do Betléma.
Přišla pozdě, říkal jsem, že pastýři i králové byli dávno pryč. Jen
Panna Maria se zlehounka sklání nad jesličkami a nemluvňátko v nich
hřejí dechem oslík s volkem.
Je ticho, slovo nepadlo – ticho, jako před svatou nocí. Před jeskyní
s maminkou a zlatým děťátkem postává jiná maminka s naříkající
holčičkou v šedých hadrech.
Ženy si hledí mlčky do očí.
Ta první plna úžasu nad krásou čistoty Boží; ta druhá s očima plnýma
slz soucitu s hořkostí světa.
Ježíšek zavrněl.
Tu Panna Maria, jako by naslouchala zvláštní tajemné řeči, otvírá
náruč ženě z Magdaly. Bere do rukou její nemocné dítě. Pokyne
očima – a pohanka se rychle sklání k jesličkám. Boží děcko k ní
vztahuje malinké prstíčky a ona neodolá: musí si ho pochovat…!
A zatímco se s ním laská, Panna Maria vkládá opatrně holčičku se
sedmerou nemocí do jeslí, v nichž spočíval malý Spasitel.
V tu chvíli přibylo světla a – prostě zázrak!
Holčička je čilá, má zdravou barvu, nic jí není: kroutí se, plná života,
směje se na Matku Boží a točí se po Ježíškovi! A už teď je vidět, že

jednou
z ní bude krasavice.
Její šťastná matka, která tehdy uvěřila
v našeho Pána, pocházela, jak víte, z Magdaly: proto té
nemocné panence říkali Madgalénka. Ale toho dne, kdy byla uzdravena, přijala ještě druhé jméno, po své Zachránkyni: Marie. Marie
z Magdaly.
To ona v dospělosti následovala Krista, Maří Magdaléna, nejvěrnější
učednice, ona ho milovala hlubokou sesterskou láskou. Z té lásky mu
dokonce jednou osušila nohy svými krásnými vlasy.
A někteří říkají, že Ježíšovým slovům a skutkům rozuměla lépe než
mnohý z Jeho apoštolů (leckterý taky trochu žárlil!) – tak, jako Mu
rozuměla Jeho vlastní Matka: srdcem.
Marie z Magdaly stála se svou zachránkyní Pannou Marií – a třetí
Marií, Salomé – pod křížem, když za nás umíral.
Ona první spatřila Pána v zahradě po Jeho Zmrtvýchvstání.
Ježíš jí řekl: Marie! Ona se k Němu obrátila a zvolala: „Rabbuni!“ – to
je hebrejsky „Mistře!“ – A Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mě. Ještě jsem
nevstoupil k svému Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: Vystupuji
ke svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a vašemu Bohu.“
Marie z Magdaly tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem
Pána!“

Ilustrace Markéta Vydrová

Video

https://youtu.be/xszrEu7-JhE
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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/

Rozhovor na dalších stranách
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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)

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
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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)

