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Vojen Koreis, také Voyen Koreis (* 14. února 1943, Londýn, Anglie), je 
česko-australský spisovatel, publicista, překladatel, výtvarník, ilustrátor a 
designér.  

Valentýn na Tasmánii je jeho devátá kniha v češtině, vydal i podobný počet 
knih v angličtině, rovněž četné překlady, blogy a novinové články. 

Divadelní hry, včetně té o trestancích uprchlých v roce 1833 na lodi z této 
části Austrálie až do Jižní Ameriky, na čemž je děj založen, skutečně 
existují. Skutečný byl také trestanecký tábor na ostrově Sarah. Postavy v 
knize se vyskytující jsou ale zcela fiktivní. Kniha je místy současným, jindy 
historickým románem, občas je také cestopisem, zabývá se navíc hodně 
východními filosofickými směry, zejména reinkarnací. 

Mladý Čech Valentýn Klimt, syn zbohatlého otce a herečky, cestuje po 
Austrálii. Ve Strahanu na západním pobřeží Tasmánie se seznámí s 
mladou herečkou Sárou, která zde hraje ve hře určené zejména pro turisty. 
Sára dělá ale také průvodkyni po ostrůvku stejného jména Sarah, kde se v 
19. století nacházel trestanecký tábor proslulý tím, že se v něm s vyvrhely 
tehdejší britské společnosti zacházelo obzvlášť krutě.  

Sára věří v reinkarnaci a požádá Valentýna, který o tom napsal knihu, aby 
jí vysvětlil, jak se to s touto vírou vlastně má. Val tak činí v sérii přednášek, 
k nimž se jako posluchači postupně přidávají i jiné postavy románu. 
Postupně je seznamuje se základy indických vedických spisů, esoterického 
buddhismu a hinduismu a z nich vzniklé theosofie a hlavně s tím, jak se na 
lidských životech projevují cykly, jimiž vládne veškerá příroda, celý 
Vesmír. 

Děj se odehrává v prostředí kde se nachází údajně ten nejčistší vzduch ze 
všech obydlených míst na Zemi, uprostřed překrásné, ničím téměř 
nenarušené přírody. 

Sáře se nabízí role Elizy v muzikálu My Fair Lady, proč ale jeho producent 
Elizu protěžuje? Podaří se Valovi, který se jí snaží co nejvíce pomoci, získat 
lásku této dívky? Či snad se Valentýn ukáže být jen verzí sobeckého a 
sebestředného profesora Higginse? Nebo dokonce sice romantického, 
avšak veskrze nepraktického Freddyho Eynsford Hilla? 

Jaká jiná odhalení mohou čekat na čtenáře na samém konci knihy?   
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1. Nové Holandsko 

 

Jmenuji se Valentýn Klimt, v anglicky mluvících zemích, v 
nichž se v poslední době pohybuji, se to píše, Valentine, 
vyslovuje Valentajn, ale nejčastěji zkracuje na Val. Tak si tedy 
nechávám říkat tady v Austrálii, i předtím v Anglii. Je mi 
třicet tři let. Do Austrálie, kdysi známé jako New Holland, 
Nové Holandsko, jsem připlul na lodi Seven Sea Voyager ze 
Singapuru, která plula až do Sydney i když já jsem vystoupil 
už v Cairns. Cestou jsme se zastavili na několika ostrovech, 
kterých je v těchto částech světa požehnaně. Nejvíc mi 
v paměti utkvěl ostrov Komoda, kde jsem si z uctivé 
vzdálenosti prohlédl proslulé draky. Ty jsem sice už zahlédl v 
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zoologické zahradě v Singapuru, tady ale žijí ve svém 
prostředí. Nacházejí se hlavně na tomto asi třicet kilometrů 
dlouhém ostrově a ještě na několika menších, přilehlých 
ostrůvcích. A nikde jinde. Indonésie, to jsou skoro jen samé 
ostrovy, malé, větší, velké, obrovské.  

Potom jsme připluli na tak veliký ostrov, že si už ani ostrov 
neříká, říká si kontinent. Proč ne? Když vezmeme severní a 
jižní Ameriku dohromady, je to také jeden velikánský ostrov. 
O Eurasii a Antarktidě nemluvě. Ne, nejsem žádným velkým 
cestovatelem, kterého by hnala touha po poznání co nejvíce 
cizích krajů; jsou místa, která mě z různých důvodů nijak 
zvlášť nelákají, například zmíněná Amerika. Následkem toho, 
to co tu píši, by neměl být cestopis, i když by to tak podle 
úvodních řádků mohlo vypadat. Spíš to v této fázi vypadá na 
psychologický román, ovšem zatím je ještě těžké říci, jakým 
směrem přesně se bude moje psaní ubírat.  

Nevěřím na náhody. Věřím nebo spíš bych se odvážil říci, 
vím, že vše se děje podle jistého plánu, jejž příliš dobře 
nedokážeme postihnout, který ale můžeme do jisté míry 
ovlivnit. A zajímavé, řekl bych přelomové události, mívají své 
způsoby jak se v naší mysli vyznačovat, jak si stavět mezníky, 
někdy i přímo pomníky, tak aby to pro nás bylo co nejtěžší 
zapomínat. Jen bych byl rád, kdybych si mohl uspokojivě 
vyložit, co některé ty tak zvané náhody, znamenají. Uvedu 
příklad. Rovník jsem poprvé v životě překročil na lodi, když 
jsem plul ze Southamptonu do Kapského města a to právě 
toho dne, kdy se mi na krk pověsila třicítka. Třicítka, to je 
takový přelom, kdy si člověk začne silně uvědomovat to, že 
roky přibývají a tázat se sám sebe, co s tím udělá? Když ta 
třicítka přijde na ten den, kdy poprvé překročíte rovník, má to 
o to větší dopad. A co potom, když tohle se stane na den 
svatého Valentýna, člověku jakým jsem já, jménem Valentýn, 
který se narodil v den svatého Valentýna?! Tohle přece něco 
znamenat musí, jenže co? 

Třeba to časem nějak vyjde najevo, aspoň doufám. Něco se 
stane, co způsobí nějaký zkrat v mozkových závitech a 
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najednou budu mít jasno. Gnóze se tomu říká, takové náhlé 
osvětlení, uvědomění si sebe samotného. Přitom to, že jsem se 
narodil na sv. Valentýna, pro mne zpočátku vůbec nic 
neznamenalo. Až poměrně donedávna, v místech kde jsem 
vyrůstal, lidé tomuto svátku nevěnovali žádnou pozornost. 
Dokud v tom v dnešních dnech neobjevili komerční potenciál. 
Pro anglicky mluvící lidi, kteří, kromě pár výjimek, jinak 
svátky neslaví, St Valentine’s Day ale znamená hodně! Teprve 
když jsem přišel do Londýna a nějak padla zmínka o dni mého 
narození v souvislosti s mým jménem, lidé k mému údivu 
vzrušením málem lezli po stropě. Teprve tehdy mi došlo, jak 
se moji rodiče s tím jménem 
strefili! 

Byli jsme ale u ostrovů. K 
převratné události, aspoň pro 
mne, došlo na jednom 
malém, spíš jen nepatrném 
ostrově, tedy ostrůvku. Ten 
se nachází u západního 
pobřeží o moc většího 
ostrova dnes zvaného 
Tasmánie, který se ale až 
někdy do poloviny 19. století 
jmenoval Van Diemen’s 
Land. Ten ostrůvek se 
jmenuje Sarah a má zhruba 
jen pouhých osm hektarů. Celkově měří jen necelých sedm set 
metrů na délku a něco málo přes dvě stě metrů v nejširším 
místě. Tento malý ostrůvek ale zaujímá velice důležité místo 
v dějinách Austrálie, daleko větší než by se u tak malé hroudy 
země dalo očekávat. A o tomto ostrůvku a jak se tento obrazil 
na mém životě, tu hodlám psát. 

 Na Google mapě je tento prťavý ostrůvek jen stěží 
viditelný jako malý flíček, podíváme-li se na fotografii celého 
zálivu, která se nachází níže. Téměř úplně uzavřenému asi 40 
km dlouhému zálivu se říká Macquarie Harbour, a ostrov 
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Sarah se v něm skoro úplně ztrácí. Do zálivu vede na mapě 
viditelný úzký průliv, který původní osadníci a hlavně 
trestanci nazvali Hell’s Gate neboli Brána do pekla. Tohoto 
jména se průlivu, který na počátku 19. století nebylo ani 
trochu snadné proplout, dostalo jako jedinému místu, přes 
které se plachetnice musela bez úhony dostat, při cestě do 
skutečného pekla, na ostrov Sarah, kde se skončily životy 
mnohých z těch, které tehdejší Anglie posílala do své nově 
kolonizované země, budoucí Austrálie.  

Víc než jedenáct set trestanců, většinou mužů, ale i asi 
třicet žen, se vystřídalo na ostrově Sarah během desetiletí, 
zhruba mezi lety 1822 až 1833, kdy byl trestanecký tábor v 
provozu. Trestanci se zde zabývali většinou kácením stromů, 
zejména tzv. huon pine, což je vzácný druh smrku rostoucího 
jen na Tasmánii a užívaného v té době hojně ke stavbě lodí. 
Někteří z trestanců byli natolik řemeslně zdatní, že jim mohla 
být svěřována stavba lodí a to právě z oněch smrků, v dnešní 
době ještě vzácnějších a proto přísně chráněných. Záliv se vší 
svou zelení, která jej ze všech stran obklopuje, vypadá na 
první pohled spíš jako ráj na zemi, než nějaké peklo a rájem 
svým způsobem asi i byl, nikoliv ale pro trestance. Osadníci 
žijící tehdy i nyní v městečku Strahan, viditelném na mapě v 
levém horním rohu, se podle pomníků na místním hřbitově 
(kam rovnou vždycky zamířím, jakmile se dostanu do 
nějakého nového místa, protože tam se toho nejvíc o něm 
dozvím), se dožívali téměř všichni vysokého věku. Často i 
kolem stovky, což bývalo na tehdejší dobu opravdu hodně. Co 
má na tom největší podíl těžko říci; snad čistý vzduch – v 
dnešní době prý nejčistší jaký lze nalézt v obydlených 
oblastech světa, možná i nedostatek stresu. To první se sice 
týkalo nebohých trestanců, to druhé asi stěží, protože kdo se 
dostal sem, pro toho nebyla prakticky žádná naděje.  

Utéci odtud bylo skoro nemožné a těch několik, jimž se 
povedlo uniknout strážím a doplavat k pobřeží, se muselo 
dlouhé dny prodírat nehostinnou džunglí plnou různých 
nebezpečných tvorů a bodavého hmyzu, chtěli-li se dostat do 
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trochu víc civilizovaných krajů na východě Tasmánie. Což by 
pro uprchlé trestance nebylo právě to nejvhodnější místo. 
Dokonce se přitom vyskytly i případy kanibalismu, k čemuž se 
někteří uprchlí a znovu polapení trestanci přiznali. 

 

 

 

Tohle všechno jsem věděl už z dob svých studií na 
Londýnské univerzitě i v Oxfordu, kam všude mne poslal můj 
zámožný tatínek, pro něhož je financování mého vzdělání na 
takovýchto věhlasných univerzitách v dnešní době maličkostí, 
zatímco pro něho samotného to nějaká ta léta předtím bývalo 
jen naprosto neuskutečnitelným snem. V tom, že mne mohl 
nyní poslat do těchto míst, si našel kompenzaci za to, čeho 
jemu samotnému za minulého režimu nebylo, hlavně 
následkem jeho buržoazního původu, nikdy dopřáno. 
Pomohlo snad i to, že mi už od národní školy, přes 
gymnasium i na vysokou školu, studium šlo celkem dobře a že 
mne bavilo chodit na přednášky i se ponořit do studentského 
života. Svá studia jsem začal původně v Praze na Karlově 
univerzitě, zanedlouho jsem ale přešel na Londýnskou 
univerzitu, kde jsem se dal zapsat do kurzu psychologie. To 
ale nestačilo ani mně ani otci, který ta moje studia financoval, 
takže později jsem přešel do Oxfordu, kde jsem se věnoval 
hlavně historii. V obou předmětech mám tzv. masters degrees 
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neboli magisterské tituly. Až když jsem skončil, začal jsem 
uvažovat co dělat dál a uvažuji o tom od té doby. Zavést si 
praxi jako psycholog mě nijak nevábilo a učit, což bývá 
údělem většiny historiků, také ne. Naprostá většina 
absolventů univerzit je nucena stát se učiteli a to z 
existenčních důvodů. Není ale nad to, mít zámožného tatínka. 
Nějaký čas jsem se bavil divadlem, jak v Praze, tak i v 
Londýně (ovládám angličtinu velmi dobře) a dokonce jsem 
zkoušel i operní zpěv, přišel jsem ale brzy na to, že mezi 
profesionály bych se asi neprosadil. Amatérské divadlo mi 
naopak připadalo trochu příliš limitované. Byl bych přece jen 
měl k tomu všemu přijít o něco dřív – na další studia ale asi už 
bylo trochu pozdě. Přece, kdo by bral vážně už víc než 
třicetiletého začínajícího operního pěvce?  

Šel jsem za otcem, chtěl jsem se poradit, co dál. 

„Měl bys ses dát na cestování“, prohlásil 
„Najezdil jsem toho dost.“ 
„Kdepak! Viděls velkou část Evropy, to ano, byl jsi v jižní 

Africe, trochu na Středním východě, tam bych se ale už 
nehnal, není tam bezpečno, ten Jeruzalém ti prozatím stačí. 
Co ale Čína, Indie, Austrálie?“ 

„Vynechals Ameriku.“ 
„Schválně. Nedovedu si představit, že ta by tě něčím 

inspirovala. A o to mi jde. Ty potřebuješ inspiraci, potřebuješ 
motivaci. Cestováním si rozšíříš obzory a někde dřív nebo 
později na něco narazíš, co tě zaujme, neřku-li pohltí.“ 

„Cestování je drahé.“ 
„To kdysi bývalo, pro nás všechny. Teď už pro nás drahé 

není. Jen bych si přál, abych toho mohl využít, bohužel, já na 
větší cesty už nejsem, srdíčko to nedovolí. Ty jsi ale zdravý, 
tak toho využij! Co to bude stát, s tím si hlavu nelam.“ 

Zašel jsem i za matkou. Ti dva sice už spolu nějaký čas 
nežijí, každý z nich má svůj vlastní život, stýkají se ale celkem 
pravidelně a vycházejí spolu dobře. Řekl jsem jí, co mi 
navrhuje otec. 

„Měl bys toho využít, když je táta schopen a ochoten tě 
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finančně podpořit. Co ti vlastně navrhuje?“ 
„Že mi bude vyplácet něco jako prebendu, žádný přesný 

limit nestanovil a je na mně, jak toho využiji.“ 
„To víš. Stojí za tím ty jeho potlačené mladistvé touhy, ty 

už sám stěží naplní, tak aspoň vyšle tebe. Jako když tě poslal 
do Londýna, do Oxfordu.“ 

„Jsem mu za to vděčný. A ty bys cestovat nechtěla?“ 
„Zatím asi ne. Dokud se mi nabízejí role, tak mě ani 

nenapadne někam jezdit. Herečka toho určitého věku si 
nemůže dovolit zmizet jen tak režisérům i divákům z obzoru. 
Až jednoho dne ty role chodit přestanou, potom možná, 
pokud budu ještě schopná. Ty toho ale teď využij, nevyhazuj si 
ale moc z kopýtka, však víš…“ 

Věděl jsem, a podle toho se i chovám. Zbytečně neutrácím. 
Jsou to otcovy peníze a stály ho hodně. Má totiž ve svém věku 
necelých sedmdesáti let už dost snížené schopnosti pohybu a 
celkově není na tom zdravotně příliš dobře. Větší cestování 
prostě už pro něho není. Ten spurt s vyděláváním peněz 
prodáváním pojišťovacích plánů a hraním na burze, do čehož 
skočil po hlavě až po čtyřicítce, hned jakmile mu to změna 
režimu umožnila, se musel nějak projevit. Už předtím, když 
po léta byl nucen pracovat jako nádeník, kulisák a později jako 
taxikář, ho to poznamenalo, už tehdy to znamenalo spoustu 
stresu, tisíce vykouřených cigaret a mnoho probdělých nocí. 
Nakonec to nutně muselo odnést jeho zdraví. Jako psycholog 
vím, že všechno je, tak říkajíce, v hlavě. Jako jungovský 
psycholog, za něhož se považuji, vím ale ještě i to, že je to vše 
hlavně mimo tu naši hlavu, někde jinde, kam se někteří z nás 
snažíme dohlédnout.  

Nechám prozatím takovýchto úvah, které podle mnohých 
kritiků moderní jungovské psychologie stejně nikam nevedou, 
a vrátím se k tomu cestování. Evropu jsem už docela dobře 
znal z výletů, které jsem činil často během svých studentských 
let. Podíval jsem se do jižní Afriky. Projel jsem si také znovu 
Řecko, které považuji za hlavní zdroj evropské civilizace, 
navštívil jsem Izrael, odkud přišla ona kultura, na níž 



Vojen Koreis 

 

12 

postavila tu svou naše křesťanská společnost. Naučil jsem se 
základy hebrejštiny – ne proto, abych se tam domluvil, k tomu 
stačí dnes snad po celém světě angličtina. Chtěl jsem ale, 
abych mohl, podobně jako křesťanští hermetici, studovat 
spisy zabývající se esoterickým učením a výkladem kabaly. Ta 
se, bez základní znalosti hebrejského písma a abecedy, 
studovat příliš dobře nedá.  

 Austrálie musela přijít na řadu. Už v Oxfordu mě zajímala 
historie její kolonizace a věděl jsem, že se tam musím jednou 
podívat. Zmíněné plavbě ze Singapuru předcházely kratší 
cesty po Indii a Číně. Krásné země s obrovskou kulturou a byl 
bych v nich zůstal déle, zejména v Indii jejíž prastarou kulturu 
a ještě starší jazyk sanskrt jsem studoval. Kdyby mne odtud 
nevyhnala příšerná kvalita vzduchu. Už jsem se těšil na Nové 
Holandsko, tedy Austrálii, kde je to, jak jsem očekával, 
mnohem lepší. Vynechal jsem prozatím západní pobřeží a 
Perth, který mi připadal trochu moc izolovaný, i když jistě 
zajímavý. Ze Singapuru, kde jsem pobyl několik dní, jsem plul 
lodí do Cairns; vzal jsem to potom od severu a projel jsem 
autem, které jsem si na otcův návrh koupil s tím, že je později 
zase prodám, celé východní pobřeží. Leckde jsem se na čas 
zdržel. Vánoce jsem slavil v Brisbane u jedné české rodiny, 
otcova dobrého známého z dob jeho divadelní slávy – ano i 
jemu na čas učarovala prkna, jež prý znamenají svět! Jenže, v 
oněch dobách znamenala jen svět značně omezený, pouze 
tehdejší Československo, a když jste měli štěstí, ještě 
maximálně několik jiných zemí s podobnou společenskou 
orientací. Otcovu příteli se nějak po 68 roce podařilo 
uprchnout; oženil se v Londýně s Češkou a nakonec skončili v 
Austrálii. S divadelními prkny se ale musel rozloučit a po 
počátečním boji o existenci, kdy vystřídali oba celou řadu 
zaměstnání a zkoušeli ledacos i jako podnikatelé, až se usadili 
jako majitelé antikvárního knihkupectví, které s příchodem 
internetu po nějaká ta léta docela prosperovalo. V domě 
plném knih od podlah až po stropy a také abstraktních 
obrazů, což byly výsledky předchozí výtvarné činností mého 
hostitele, jsem zažil úplně jiné Vánoce, než na jaké jsem byl 
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zvyklý. Tedy stromeček tam byl a večeře byla podobná, na 
jakou jsem zvyklý, ale to horko! A dusno!  

Z Brisbane jsem, uprostřed léta, se zavřenými okny a 
permanentně zapnutou klimatizací v autě, pokračoval dál, do 
Sydney, Canberry, Melbourne. Všude jsem se po nějaký čas 
zdržel, všude jsem potkal zajímavé lidi. Léto se pomalu chýlilo 
ke konci; chtěl jsem stihnout Tasmánii, ještě než uhodí zima, 
která podle toho, co mi místní obyvatelé říkali, tam dovede 
být dost tuhá. O tom jsem sice měl pochybnosti, přesto jsem 
se hned po Velikonocích z Melbourne i s autem na trajektu 
přeplavil do Davenportu a odtud pokračoval po silnici do 
Hobartu. Toto město považuji za jedno z nejhezčích na světě, 
zejména pokud máte možnost, je shlédnout z vrcholu hory 
Mount Wellington, která mu vévodí. Odtud je snad i vůbec 
nejhezčí, z těch, která jsem poznal. Poté kdy jsem strávil pár 
dní mezi rozvalinami proslulé trestanecké kolonie Port 
Arthur, nemohl jsem ale vynechat to, co jí v posloupnosti 
historie předcházelo, a sice Sarah Island. Táhlo mne tam i to, 
že jihozápadní části Tasmánie mají údajně mít ten nejčistší 
vzduch na celé planetě. Tím se pochopitelně míní ty jeho 
obydlené části. 

Trvalo mi to větší část dne odřídit svou Hondu do 
Strahanu, kde jsem si našel ubytování v jednom autokempu s 
obytnými karavanami a najal jsem si zde jeden z malých 
prefabrikovaných domků, které tam také byly permanentně 
umístěny. Blížil se konec sezóny, která je pochopitelně na 
Tasmánii kratší než jinde v Austrálii – dál na jih už je jenom 
Antarktida – brzy po Velikonocích už zdejší podnikatelé 
začínají zavírat či aspoň snižovat provozy svých nájemních 
zařízení. Jakmile totiž denní teploty se přestanou přehupovat 
přes dvacet stupňů, Australané se začnou tetelit zimou. Zažil 
jsem tu letní období až do aleluja, takže je celkem chápu. Nám 
Evropanům ovšem trocha zimy, zejména takové prožívané v 
blízkosti moře, které má vždy tendenci teploty vyrovnávat, 
přijde spíš k smíchu. Nic naplat, na Strahanu už bylo vidět, že 
začíná pomalu zvolňovat své tempo. Které, jak mi připadalo, 
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nebylo nikdy příliš vysoké.  

Na štěstí pro mne, základní podniky živící se turistickým 
ruchem ještě fungovaly, i když s už poněkud zredukovaným 
provozem. Což bylo spíš výhodou, kupříkladu tam, kde se 
ještě před několika dny konaly denně dvě plavby po zálivu 
Macquarie zahrnující dolní tok řeky Gordon, byla na pořadu 
už jen plavba jedna. Takže ještě méně spěchu, méně stresu a 
snad i víc toho k vidění, přitom ale za stejný peníz. To 
poslední se mne sice týká jen okrajově; otcova finanční 
podpora je šlechetná a vydatná, přece jen to ale nechci moc 
přehánět a on můj přístup, myslím, oceňuje. Zakoupil jsem si 
lístek k plavbě zálivem, obsahující nejprve průjezd neblaze 
proslulou Pekelnou branou, prohlídku trosek trestaneckého 
tábora na ostrově Sarah a proplutí dolní části řeky Gordon. V 
ceně byl zahrnutý švédský stůl, kterému se tu kupodivu říká 
po švédsku smörgåsbord, jemuž vévodil místně produkovaný 
losos, kolem jehož sádek jsme proplouvali, na což nás kapitán 
nezapomněl upozornit. Uzeného lososa si dám kdykoliv, tady 
byl obzvlášť dobrý, nejčerstvější jakého můžete kde dostat. 

Když jsme proplouvali Pekelnou branou, docela slušně to 
s námi houpalo a snažil jsem se představovat si, jak asi to 
muselo házet koráby z dvacátých let devatenáctého století, 
kdy byla kolonie ve svém největším. Oni se před bezmála 
dvěma sty lety plavili na dřevěných, plachtami ovládaných 
lodích a nikoliv na asi o dost větším a hlavně podstatně 
stabilnějším katamaránu se silnými motory, jaký jsme měli k 
dispozici my. Blížil se zlatý hřeb celého výletu, aspoň pro 
promovaného historika jakým jsem já, když jsme připlouvali k 
menšímu přístavnímu molu ostrova Sarah. Tam nás očekávala 
průvodkyně, která nás provede ostrovem a ukáže nám vše, co 
zbylo z místa, kde předa nějakými sto osmdesáti lety úpěli 
trestanci, odsouzení většinou za drobné přestupky proti 
zákonu, krádeže a podobně. Dívka jménem Sarah. Tedy Sára, 
jak jí na těchto stránkách hodlám říkat. 
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2. Sarah a Sára 

 

Co o ní vím? Už poměrně hodně, i když postupně z ní ještě 
stále dostávám podrobnosti z jejího nepříliš dlouhého a podle 
vlastního přiznání, nepříliš vzrušivého, života. Řekla mi, že ve 
Strahanu se ocitla celkem náhodou. I když o tom, že vůbec 
existují náhody, prý začíná silně pochybovat. Nazvěme to tedy 
ambivalentně shodou okolností. Jmenuje se Sarah Morrison, 
pochází z města Toowoomby, je jí 24 let. Před časem skončila 
kurz herectví na Queenslandské univerzitě, který si na 
nikterak nadšených rodičích (jak jinak?) vyškemrala, dostala 
svůj bakalářský titul a najednou nebylo do čeho píchnout. 
Starý dobrý Cement Box sice pořád nějaké ty hry uváděl, byli 
v nich ale hlavně obsazováni jiní studenti herectví. Příští 
generace. Ti ovšem také jednou graduují a také nebudou mít 
kde hrát. Taková je realita. Větší produkce, například ty, které 
se dávají v brisbaneském tzv. Cultural Centre, Kulturním 
středisku, kde jsou nádherné tři divadelní a dva koncertní 
sály, bývají z velké části importovány ze Sydney či Melbourne. 
Tu a tam se prosadí nějaký místní projekt; potom nastane 
mezi brisbaneskými herci těžký boj o role, jak si lze představit. 
Těch pár polo-amatérských divadélek rozsetých po Brisbane a 
okolí nikoho z těch, kteří herectví vážně studovali, neuspokojí 
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a i zde je opravdu zajímavých produkcí žalostně málo. Kdy byl 
naposledy televizí v Brisbane produkovaný seriál, na to si 
dnes vzpomínají už jen starší pamětníci, jako jeden ze 
Sářiných lektorů, který v něm dokonce hrál. Dnes je rád, že 
má své místečko na univerzitě; většina jeho tehdejších kolegů 
takové štěstí nemá, jak se jí jednou svěřil. Být hercem v 
Brisbane a vůbec kdekoliv v Austrálii není žádný med, být 
herečkou už vůbec ne. Mají to ty holky těžké! Kdekdo je 
přesvědčen, že se k rolím propracovávají přes lože producentů 
či režisérů a ona to prý vůbec není pravda. Možná, že kdysi 
byla, to ale muselo být hodně dávno. Sáru prý nikdy žádný 
producent do postele nelákal, a málem z toho měla komplex 
méněcennosti, když si myslela, že třeba není jako herečka dost 
dobrá nebo dost hezká. Podobnými komplexy trpí řada herců 
a zejména hereček; s tím jsem se už setkal. K tomu nemusí 
jeden ani být promovaným doktorem psychologie. 

S přítelkyní Larissou, která se Sárou také graduovala, se za 
nějaký čas rozhodly, že v Brisbane jim štěstí nepokvete a že by 
se raději měly přemístit do Sydney, aby to pro změnu zkusily 
tam. Našly si bydlení v domě, kde se dělilo o nájem asi osm 
lidí, většinou mladých herců, i když tu a tam se našel někdo 
jiný, třeba výtvarník či muzikant. Také někdo jako Elwood, 
který byl žurnalistou. Noviny, pro něž pracoval, ale musely při 
postupující digitalizaci mediálních prostředků silně snížit stav 
svých zaměstnanců a on o místo přišel. Už se mu to stalo 
během jeho poměrně krátké kariéry podruhé. Bezmála ve 
třiceti letech se rozhodl, že se o žádné podobné místo ucházet 
nebude a že nadále zůstane na volné noze. Do jejich domu se 
přistěhoval asi měsíc poté, kdy sem přišly Sára a Larissou a 
rychle se s nimi skamarádil. 

Lidé v domě se neustále měnili, tu a tam někdo dostal 
někde práci, divadelní či filmovou roli, která jej či ji dovedla 
jinam, vždy se ale našel někdo, kdo by je nahradil. Vedli tam 
život, tak říkajíc bohémský, pokud by si ale někdo pod tímto 
názvem představoval pusté orgie či něco podobného, byl by 
dost vedle. Jejich bohémství se údajně nejvíc projevovalo 
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dlouhými sedánkami při víně, nejčastěji tím z krabic 
zakoupených v supermarketu, které jim obvykle vydržely až 
do brzkých ranních hodin. Mluvilo se při nich hlavně o tom, 
co většinu z nich nejvíc zajímalo, o současných hrách v 
divadlech, o filmu, nejvíc asi o hereckých příležitostech, které 
by se tam či onam mohly nabídnout, o konkursech které byly 
nebo snad budou vypsány, atp. K těm se Sára už přihlašovala 
tak nějak automaticky a trochu víc ožila, jen když si ji pozvali 
k samotnému konkurzu, který většinou nevyšel. Přesto jí při 
několika příležitostech byly nabídnuty malé role, pochopitelně 
že pouhé štěky, jak jinak? Nikdy nic nezkazila, takže štěků by 
teoreticky mělo pomalu přibývat, příliš rychle se to ale nedělo. 
Co by byla Sára dala za permanentní roli, třeba i v nějakém 
ubrečeném sitkomu! 

Larissa to po několika měsících vzdala a rozhodla se odjet 
zpátky do Brisbane. Sára si všímala dobře, jak se k tomu 
schylovalo. Larissa měla v Brisbane nápadníka, kterého svým 
odjezdem způsobeným její umíněností stát se za každou cenu 
herečkou, dost zarmoutila. Rodney měl dobré místo u jedné 
realitní kanceláře a pokud by ji byl měl následovat do Sydney, 
o místo by přišel. Na čas ho tudíž Larissa uložila k ledu, nyní 
ale mu stále častěji telefonovala či si s Rodem skypovali, až 
jednoho dne přišla za Sarou, jak si myslela s překvapením, 
které tatáž celkem dobře zahrála, aspoň si to myslela. Larissa 
se vytasila už s hotovou věcí. Pojede zpátky do Brisbane a s 
Rodem se vezmou. Nerozmlouvala jí to, ani by jí to 
nenapadlo. Rod si pro Larissu dokonce přijel – seděli potom 
ten poslední večer ve vinárně kam je Rod obě pozval – mohl si 
to dovolit. Jeho dvě společnice rozhodně ne.  

Larissa a Rod měli oči jen jeden pro druhého a Sára se 
cítila tak trochu jako páté kolu u vozu. V tomto případě třetí 
kolo. Když na chvíli poodešla, dal se s ní do řeči jistý člověk, o 
hodně starší, jistě už přes padesát, a pozval se nakonec k jejich 
stolu. Rod s Larissou nebyli právě ten večer nejlepšími 
společníky a Sára se cítila tak trochu dost opuštěná, takže 
námitky neměla. Brandon, jak se nově příchozí jmenoval, se 
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zajímal, co Sára dělá, či spíš nedělá; pověděla mu všechno, co 
chtěl vědět. Řekla si totiž, že by Brandon mohl být dobrou 
konexí, protože se zdál toho vědět dost o zábavním průmyslu, 
jak se politicky korektně říká tomu, čím se zabývala, či hodlala 
zabývat. Herec? Možná. Producent? Ještě lépe! Co přesně 
dělá, jí ale Brandon nesdělil, zato ji ale zpovídal o tom, čím se 
ona právě zabývá a co by nejraději dělala. Také co čte, co ji 
nejvíc zajímá. Než se toho večera rozešli, Brandon ještě 
prohlásil, že možná ví o někom, kdo by mohl vědět o něčem 
pro ni zajímavém. Řekl si jí o číslo mobilu a Sára mu jej dala 
celkem bez okolků.  

To, co jí Brandon řekl, nota bene ve vinárně, Sára nebrala 
příliš vážně – kolem ní se neustále vyskytovali lidé, kteří by 
mohli vědět o někom, kdo by… Takže, když jí Brandon za pár 
dní neočekávaně zavolal, byla docela překvapená. Položil jí 
celkem nečekanou otázku, jestli by prý jela za prací až na 
Tasmánii? Když mi popisovala jednání, která s někým vedla, 
Sára se projevovala jako opravdová herečka. Na příklad, 
mluvila za jinou osobu, a tak přejímala její charakteristiky a 
manýrismy – když šlo o muže mluvila hlubším hlasem, gesta, 
která dělala přitom rukama byla maskulinní a podobně. 
Otázala se ho: 

„Copak je nějaká práce na Tasmánii? Vždyť není v 
Brisbane, dokonce ani tady v Sydney!” 

„Bylo by to ve vašem oboru, i když zase ne tak úplně.” 
„Jak si mám tohle vyložit?” 
„Nejlépe bude, když si promluvíte přímo s tím člověkem, 

ten o tom ví trochu víc než já.” 
„Jak?” 
„Co takhle asi za deset minut u vás? Bydlíte přece někde v 

Surry Hills, či ne? My se právě nacházíme v kafejce tady v 
Darlingtonu. Dejte mi adresu, naložím Gordona a vyjedeme.” 

Dala mu přesnou adresu a skutečně asi za čtvrt hodiny tam 
oba byli. Vzala je do pokoje, který fungoval jako jejich 
společenský, nikdo dole nebyl, Larissa s Rodem už odjeli, 
někdo možná vyspával nahoře. Brandon jí představil 
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Gordona, ještě podstatně staršího než on, nejméně 
šedesátníka, ale fyzicky statného vousáče s dlouhými vlasy, 
celkově uměleckého typu s uhlazenými manýry. Připomínal jí 
anglického herce Jeremy Ironse v jeho zralém věku. Gordon je 
prý hlavním vlastníkem společnosti, o kterou tu jde. Gordon jí 
políbil ruku, což se jí neděje příliš často, spíš už vůbec ne. 
Muži jsou dnes vystrašení z toho, jakým směrem se dala 
politická korektnost, která zakazuje veškeré projevy 
galantnosti vůči ženám. Tohle vím sám a často se podle toho 
chovám, zejména když si nejsem jist reakcí druhé strany. Na 
Gordona podle Sáry politická korektnost neplatí. Přitom role 
či zaměstnání, nevěděla jak to nazvat, které měl pro ni na 
mysli a pro které se zřejmě chystal hned dělat s ní na místě 
konkurs, by si byla jistě volala po představiteli mužského 
rodu. Když se mu o tom zmínila, mávl jen rukou.  

„Tyhle genderové záležitosti se nás moc netýkají. Už jsme 
měli a máme v té roli ženy a je to naprosto bez problémů. Je 
to dokonce, jak bych se politicky nekorektně vyjádřil, tak 
nějak trochu pikantní.” 

„Proboha, jak často měníte herce? Podle toho co mi tu 
říkáte asi hodně často!” 

„Tak často zase ne. Lidé většinou zůstávají aspoň po celou 
sezónu. Pokud někde nedostanou lepší nabídku. Potom 
většinou trvám na měsíční výpovědi.” 

„Sezóna, říkáte. Jak dlouhá je ta vaše sezóna?” 

V Austrálii, jak jsem brzy zjistil, typicky „sezóna” trvá jen 
několik týdnů, když máte jako herec štěstí, pak několik 
měsíců. O moc delší životnost se očekávat nedá – přece jen 
potenciálních diváků je méně, koncentrují se v hlavních 
městech, regionální centra jsou poměrně malá, moc se na nich 
vydělat nedá. Záleží ovšem na úspěchu hry u diváků. Někdy se 
jeden kus hraje na jednom místě v jednom z hlavních měst po 
nějaký čas, potom se ještě dělají zájezdy, tu a tam se tak herci 
může poštěstit, že se dostane do něčeho, co má životnost třeba 
i několik let. Říkal jsem si, to musí být nuda. Pro mladého 
herce je zdaleka nejlepší dostat se k repertoárové společnosti, 
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kde se hry střídají. Takovýchto divadel je poměrně dost v 
Evropě, jak dobře vím, tady aby je ale jeden hledal s lupou v 
ruce. Gordon se usmíval, když Sáře podrobněji popisoval co 
by měl pro ni na mysli.  

„Obvykle jedeme na plnou páru od prvního týdne v září, 
zhruba do konce května. V zimě si dáváme tříměsíční pauzu. 
Hru ale máme nafilmovanou, takže může běžet v tu dobu v 
místním kině.” 

„A představení každý den? Kolik jste jich už proboha 
odehráli?” 

„Hodně přes pět tisíc. Skoro šest.” 
„To snad ne! Jak dlouho se to už hraje?” 
„No, od počátku devadesátých let. Asi déle, než vy jste na 

světě. Jedná se o jednu z nejdéle provozovaných her vůbec. 
Tím míním na celém světě; v Austrálii je vůbec nejčastěji 
hranou. Už léta ji vylepšujeme, občas si i trochu mění skript. 
Má to styl, všude jsou plachty, na jevišti i nad hledištěm.  

 „Jak to, že jsem o té hře nikdy neslyšela?” 
„Nejste tak úplně sama, je to takové dobře ukryté 

tajemství, jak záhy poznáte. Máme svou diváckou klientelu, 
většinou jsou to turisté. Co kdybychom si ale něco zkusili, dřív 
než se budeme bavit dál?” 

Gordon zněl velice sebevědomě. Měl ale proč být sebejistý, 
napsal přece hru, která už měla bezmála šest tisíc repríz! Jistě, 
chtěl vědět, co ona dokáže, to Sára chápala. Gordon věděl 
přesně, co dělá, měl už připravené tištěné dva scénáře, jeden 
dal s omluvným úsměvem Brandonovi, aby jí házel repliky a 
sám si sedl pohodlně do křesla, jediného které tam měli. 
Ukázal Sáře ale předem, odkud má začít. Z toho, co zjistila, 
hra se odehrávala hlavně na moři a někdy v minulosti, snad v 
časech původního osidlování kontinentu. Gordon chtěl ale 
hlavně vědět, jestli je Sára schopna improvizovat – toho 
zřejmě bylo ve hře potřeba hodně. Popsal jí vždy krátce 
nějakou situaci a chtěl vidět její okamžitou reakci. Brandon se 
ukázal být schopným hercem, už podle toho jak jí předčítal 
text, na který měla ona reagovat. Gordon byl zkušeným 
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režisérem, jak také jinak? Zřejmě byl spokojen, protože skoro 
po dvou hodinách se Sáry zeptal, kde tu mají nejbližší 
kavárnu. Pověděla mu o té naproti, v níž ale skoro nikdo z 
obyvatelů domu nikdy nebyl, protože byla dost drahá. Gordon 
s Brandonem si to ale snad mohli dovolit.  

 

 
Trestanecká kolonie na ostrově Sarah 

 

V kavárně se dozvěděla, konečně, přesně o co tu jde. V 
práci by začínala asi za měsíc, koncem srpna. Momentálně se 
divadlo nehraje, promítá se jen v místním kině video při 
představení nahrané. Dva týdny by se zkoušelo, začíná se 
první týden v září. Jde tu vlastně o dvojí roli. Byla by jednak 
průvodkyní po ostrově Sára, kam by ji vždy odvezl motorový 
člun krátce před příjezdem turistů, asi hodinu by je potom 
provázela po ostrově. Těch turnusů by mohlo být několik, 
zejména uprostřed léta. Zábavné plavby s exkurzemi se sice 
konají i uprostřed zimy, ale v mnohem menším měřítku, takže 
pro ten čas platí jiné smlouvy. Člun by ji odvezl zpátky do 
Strahanu, kde by se počátkem večera, už kolem šesté hodiny 
(turisté unavení plavbou a švédským stolem, chodí spát brzy) 
začíná hra. Ta trvá něco přes hodinu a je založena na skutečné 
události, týkající se skupiny asi deseti trestanců, kteří 
ukradnou téměř dokončenou loď, na níž pracují a odplují s ní, 
dokonce až do Chile. Nakonec jsou ale chyceni a posláni do 
nového tábora v Port Arthur. Hrou obecenstvo provázejí vždy 
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dva herci, kteří si z obecenstva různě vybírají lidi, s nimiž 
potom hru předvádějí. To je právě kdy je hercům nejvíc 
zapotřebí mít schopnosti improvizovat. Bez toho by u 
Gordonovy společnosti neměli šanci. Plat je celkem slušný, 
pro začátečníka, jakým byla Sára, dokonce velmi dobrý. Lidé 
se různě střídají podle rozvrhu, který se vydává každý týden a 
ten je prý svatý! Měla by zhruba pětidenní pracovní týden, 
někdy by šlo stejného dne jen o provádění po ostrově, jindy by 
to zase bylo jen divadlo, často ale obojí. Občas bývají i zájezdy, 
kdy ve dvou či třech lidech se hraje kabaretní program či 
divadelní hra. Ty se nacvičují zvlášť a jsou také zvlášť 
honorovány. Gordon jí nakonec řekl, že by ji rád viděl ve svém 
souboru, že si má do zítřka rozmyslet, jestli chce podepsat 
smlouvu, kterou jí nabízí. Rozešli se s tím, že si příštího dne 
zavolají. Víc času, že jí dát nemůže, je už konec července a za 
tři týdny se musí začít zkoušet. Brandonovi, který se po celý 
čas držel spíš stranou, Sára poděkovala za to, co pro ni udělal. 
Prý, to pro něho byla maličkost a napevno dojednané stejně 
ještě nic není.  

Přešla potom tanečním krokem přes ulici do domu, kde ve 
společenské místnosti zastihla Elwooda, který se rozvaloval v 
křesle. Pár jiných kolegů se tam také vyskytovalo, vařili právě 
pro všechny kávu. Elwood se zeptal: 

„Ty si hádám kafé nedáš, Sáro? Měla jsi jich jistě pár. A co 
smlouvu, nabídli ti nějakou?” 

„Máš pravdu, kafé si nedám. Jak tohle proboha víš?” 
„Tady se nic neutají. A já mám na tyhle věci čich i oko. 

Například: Gordon Parker vypadá jako hodně vyzrálý Jeremy 
Irons.” 

„To tedy máš docela pravdu. Gordon mi nabízí smlouvu, 
mám si to do zítřka rozmyslet.” 

„Na Tasmánii.” 
„Na Tasmánii. I tohle víš?” 
„Vím, že Gordon Parker má kšeft ve Strahanu, že se tam 

hraje už asi pětadvacet let ta jeho hra o uprchlých trestancích, 
kterou napsal a kterou kombinuje s průvodcovstvím na tom 
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trestaneckém ostrově. Má ta trestanecká léta docela dobře 
podchycená, musel to dost studovat.” 

„To toho víš asi víc, než já. Co bys mi radil? Mám to vzít?” 
„Ber to, co se nabízí. Jednou ses dala do hraní, musíš vzít 

všechno co je k mání. Jinak bys mohla urazit bohy divadla a 
už by sis třeba neškrtla. Tohle je trochu jiný kšeft než ty 
běžné, dá ti to ale hodně zkušeností, které bys tady 
nenasbírala.” 

Ostatní s Elwoodem souhlasili a pár jiných kolegů, které 
toho večera zastihla a s nimiž o tom mluvila, také. A to přesto, 
že to pro všechny znamenalo, že budou muset zase hledat 
nového podnájemníka. To ale nebylo pro nikoho nic nového. 
Gordon se ozval už ráno a hned odpoledne podepsali 
smlouvu. Sářinu první velkou smlouvu, která jí zaručovala 
skoro rok práce. Pokud neudělá nějakou koninu. Řekl jí 
přitom na její otázku, že ano, to že se jmenuje Sarah, mělo 
podíl na tom, že se o ni začal zajímat. Zeptala se ještě, zda 
jeho jméno Gordon, které je stejné jako jméno řeky která se 
vlévá do zálivu Macquarie, ho přivedlo k tomu se o 
trestanecký tábor zajímat. S úsměvem se k tomu přiznal a 
dodal, že nevěří na náhody. 

Asi týden potom Sára ještě zůstala v Sydney, kde si 
potřebovala zařídit různé věci a hlavně zazářit při rozlučkové 
party, konané na její počest. Den nato, ještě se slušnou 
kocovinou, se přesunula na Tasmánii. Autem najatým v 
Hobartu, kam letěla ze Sydney, se nejprve podívala do Port 
Arthur, aby věděla jak to asi vypadalo v táboře, který kdysi 
nahradil ten, jímž bude brzy provádět lidi. Šla večer na tzv. 
Ghost Tour, kde je průvodce, docela slušný herec, prováděl 
starými polozbořenými budovami a vykládal přitom o lidech, 
kteří zde kdysi žili a jejichž duchové údajně historické 
zbořeniny tak docela neopustili. Místy se prý do své role 
dokázal vžít tak dobře, až to vyznělo docela strašidelně. V 
jednu chvíli jí to dokonce připadalo, jakoby jednoho z těch 
duchů se mu skutečně podařilo nějak vyvolat a ten že se 
pokouší s ní promlouvat. Raději to rychle zahrála do autu tím, 
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že se průvodce zeptala na něco triviálního. Odpověděl jí v 
podobném tónu, i když jí jeho podezíravý úsměv prozrazoval, 
že něco snad tuší, že to pro něho neznámá půda tak úplně 
není. 

Ono to asi nebude tak snadné, jak by se zdálo, když se má 
člověk pohybovat v takto duchy frekventovaném místě, aniž 
by si něco k sobě nepřitáhl. Se světem duchů Sára nikdy ještě 
neměla nic co dělat, bude si ale na to raději muset dát pozor. 
Pustila to z hlavy a odjela do nedalekého hotelu, kde 
přespávala a kde se toho večera podávaly večeře, místním 
kuchařem připravené převážně z masa rovněž místně 
uloveného jelena. Asi o tři čtvrtě roku později jsem sám 
přespával tom stejném hotelu a také bylo na menu jelení 
maso. Těch jelenů musí být na Tasmánii ještě dost, hádám 
ale, že v dobách kdy tábor hýřil svou bohu nelibou činností, 
jich bylo víc. Jelení maso ale nemusím, raději jsem si objednal 
stejka. Středně propečeného. 

 

 
Port Arthur 

 

Sára jela potom ještě do Launcestonu, kde navštívila 
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podobný strašidelný podnik provozovaný v srdci města. I zde 
byli průvodci herci, kteří by si jinak na sebe nevydělali. Ve sto 
tisícovém městě je sice divadlo, nemá ale stálý soubor, což by 
bylo asi nemyslitelné v kontinentální Evropě. V Austrálii je 
naopak nemyslitelné to, aby tak malé město uživilo kamenné 
divadlo se stálým souborem. Jiná země, jiný mrav. 

Jak v Port Arthur, tak i v Launcestonu, se Sára něco naučila o 
tom, jak si držet své obecenstvo na provázku, což jí tito 
průvodci předvedli skvěle. Ti Gordonovi jistě nebudou o nic 
horší, spíš ještě lepší, říkala si. Bude to pro ni výzva!  

Přes Davenport, Burnie a čarokrásnou Cradle Mountain se 
dopravila do Strahanu. Tohle vše mi Sára vyprávěla skoro o 
rok později. Vypravěčka to byla skvělá. 
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3. Strahan 

 
Takto došlo k tomu, že Sára se stala průvodkyní na ostrově 

Sarah, kde jsem ji potkal. Pochopitelně, že mě ta shoda jmen 
uhodila a nebyl jsem jistě jediný. Ne každý to ale 
zaregistroval, když se nám na molu představovala a žádný 
štítek či visačku nenosila. Což jsem ocenil; nemám to rád, 
když kolem mne pochodují lidé s nálepkami, jak tomu bývá 
třeba při vědeckých kongresech. Návštěva ostrova trvala déle 
než hodinu a čas přitom rychle utekl, protože Sára se ukázala 
být výbornou průvodkyní. To jsem ještě nevěděl, že je také 
herečkou, poznat už se to ale dalo z toho, jak rychle si nás 
dokázala získat jako obecenstvo tím, že sladila celkovou 
atmosféru místa s podáním svých výkladů. 

Z původního tábora toho mnoho nezbylo, opravdu jen 
několik rozvalin, u nichž se většinou nedalo hned ani 
uhodnout, k čemu kdysi sloužily. To platilo i pro mne, který 
jsem se během svých studijních let zúčastnil nejedněch 
archeologických vykopávek. Tamhle byla zásobárna, tu 
ubytovny, onde stávala šibenice, k níž v oněch časech nikdy 
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nebylo daleko. Sára to všechno podávala s přehledem a 
zajímavě a my, celkem nás bylo asi šedesát, mnozí se ale 
courali vzadu a většinou byli z doslechu, jsme ji napjatě 
poslouchali. Neodpustila si malé komerční sdělení (jistě to 
měla v popisu práce) týkající se divadelního představení ve 
Strahanu, začínající se nedlouho po vylodění naší výpravy. 
Tam prý se, zajímavým a neobvyklým způsobem, dozvíme víc 
z historie tohoto místa. Umínil jsem si, že si představení jen 
tak ujít nenechám. A to jsem nevěděl, jaké mě čeká 
překvapení. 

Zbytek výletu nebyl už tolik příjemný, pokud se odečte ten 
výtečný uzený losos, jehož jsem si dopřával vydatně. Nebyl 
jsem jediný, komu tu losos chutnal a ryby na stole rychle 
ubývalo. Když už jí bylo málo, ti dobří lidé přinesli odkudsi 
víc. To mne uklidnilo, losos hned tak nedojde. Chvíli poté, kdy 
jsme opustili ostrov Sarah, začalo pršet a pršelo po následující 
aspoň tři hodiny, během nichž jsme proplouvali dolními 
částmi řeky Gordon, která zde ústí do zálivu Macquarie. Po 
obou stranách řeky jsou husté lesy, pralesy, džungle, prostě 
spousta zeleně. Odtud tedy pochází ten čistý vzduch! Na 
jednom místě jsme si mohli vystoupit z lodi a projít se tím 
pralesem; stále ještě hustě pršelo, takže většina lidí zůstala na 
lodi, kde se jistě dál cpali tím lososem. Vzal jsem si sebou 
prozíravě nepromokavou bundu, která se nyní hodila – člověk 
takto aspoň mohl zažít něco z toho s čím se museli 
každodenně před dvěma stoletími potýkat ubozí trestanci. 
Letní horko asi muselo být přece jen horší, zejména pro lidi 
uvyklé na britské podmínky, tak jako já. Tasmánie je sice 
trochu chladnější než zbytek Austrálie, léta i zde ale jistě také 
dovedou být horká. Já jsem sem dorazil až koncem léta, takže 
nic opravdu zlého jsem nezažil. Vím ale, že v létě a hlavně ve 
východních částech ostrova, hrozívají požáry. Kolem Strahanu 
asi nic takového jen tak nepřipadalo v úvahu, i když, kdo ví? 
Cesta zpět už proběhla za pomalého stmívání, a jak už tomu 
bývá, déšť ustal v okamžiku, kdy jsme dorazili do přístavu. 
Mně ale nevadil; mám déšť docela rád. 
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Vylodili jsme se a brzy jsem objevil, že v areálu přístavu se 
vyskytuje cosi jako letní divadlo, naštěstí zastřešené, protože 
začínalo zase pršet. Koupil jsem si lístek k představení, které 
se mělo začínat asi za půl hodiny. Chvíli jsem se potuloval 
kolem přístavu, který sice nebyl veliký, byly v něm ale docela 
zajímavé čluny, od menších až po velké, podobné tomu jaký 
jsem právě opustil. Když nastal čas a představení se začalo, k 
mému překvapení stála na jevišti, které představovalo palubu 
rozestavěné lodi, Sára.  

Herci, ti profesionální, byli ve hře pouze dva. Hra byla 
napsána podle skutečné události, kterou dopodrobna popsal 
jeden z trestanců, sympatický darebák jménem James Porter 
ve svých memoárech, vzniklých za jeho pozdějšího uvěznění 
na ostrově Norfolk. Pojednává se v ní o lodi jménem 
Frederick, která byla téměř úplně dostavěna a na níž ještě 
pracovalo asi deset trestanců. Ostatní už byli převezeni do 
nového tábora Port Arthur a tito zbývající ještě měli stavbu 
lodi dokončit. Jistě museli požívat značnou důvěru u svých 
věznitelů. Neprávem. James Porter přemluvil své kolegy k 
tomu, aby přemohli strážné, zmocnili se lodi a odpluli s ní. 
Dostali se až do Chile, kde měl Porter kdysi ženu, k níž se nyní 
hodlal touto složitou cestou vrátit. Skutečný Porter, jak se mi 
později podařilo si ověřit, byl skutečně v Chile polapen a 
poslán zpět do Země Van Diemanovy, kde byl odsouzen k 
trestu smrti; dostalo se mu ale milosti. Soudce vyslechl 
Porterovu obhajobu vedenou tím způsobem, že není pirátem, 
za což se mu prý nespravedlivě dostalo původního trestu. 
Jednak neukradl loď na širém moři, což by byla jediná možná 
přijatelná definice pirátství. Ukradl ji, když ještě stála v doku. 
Za druhé, loď nebyla oficiálně spuštěna na moře, takže to co 
ukradl, technicky byla jen snůška dřeva, hřebíků, lan a látky 
na plachty. Mazaní obhájci se asi vyskytují v každém věku, a 
ten který obhajoval Portera k nim jistě patřil, i když nejspíš 
byl „ex offo” – na to aby si obhájce zaplatil by obžalovaný asi 
stěží měl peníze. Soudce nakonec musel uznat validitu 
Porterovy obhajoby a změnil původní rozsudek na doživotní 
žalář. Porter si odpykával potom trest na ostrově Norfolk, kde 
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byla jiná trestanecká kolonie s reputací obzvlášť tvrdého 
zacházení s recidivisty, kteří tam převážně bývali umístěni. 
Nemohlo to zase být tak zlé, protože Porterovi se tam nějak 
podařilo sepsat kolem roku 1842, tedy necelých deset let po 
únosu lodi Frederick, memoáry, které se dochovaly do naší 
doby a které vyšly i knižně. Abych případ tohoto 
kvintesenciálního dareby a sympaťáka v jedné osobě dovedl 
do konce, musím uvést, že ten konce vlastně nemá, protože 
Porterovi se později, opět už na půdě Austrálie, podařilo 
znovu uprchnout a nikdo už o něm nikdy neslyšel. Kde a jak 
asi mohl skončit? 

Oba herci, mladá Sára, spolu s o dost starším a zkušeným 
divadelním veteránem, se vzájemně dobře doplňovali. 
Provázeli nás, asi stovku diváctva, dějem tak, že si vybírali z 
našich řad aktéry, kteří s větším či menším úspěchem se 
vžívali do rolí, které jim byly přiděleny. Po několika očima 
vedených kontaktech se Sarou si mě tato vybrala a jejím 
kolegou mi byla přidělena role věčně opilého kapitána lodi, 
která uprchlé trestance, jejichž status byl tímto činem povýšen 
na piráty, pronásledovala. Obdržel jsem kapitánský klobouk a 
dělal jsem opilého, k čemuž nebylo třeba velikého hereckého 
umění. Bylo to vše místy k popukání a obecenstvo se náramně 
bavilo, ať už některými brilantními výkony či roztomilou 
neschopností jiných „herců”. Sára i její kolega si vedli dobře, 
měl jsem ovšem oči hlavně pro ni. Moc se mi líbila, víc než 
jakákoli dívka, která mi přešla přes cestu za posledních pár 
let. Měl jsem, musím se přiznat, v Londýně i v Praze milostné 
poměry, z nichž některé vypadaly navenek dost vážné, o to tu 
ale nejde. Tady mi šlo o Sáru. Nevěděl jsem ovšem v té chvíli o 
ní nic. Třeba je zadaná, třeba je i vdaná, dokonce možná i za 
toho šmíráka, co je s ní na jevišti? I takové věci se přece dějí. 
Raději nemyslet! Jak zjistit, jak se věci s ní mají, jestli je 
volná, či není? 

Vyspal jsem se na to a ráno jsem si koupil lístek ke stejné 
plavbě, při níž jsem Sáru potkal na ostrově Sarah. Propluli 
jsme znovu Pekelnou branou, ven i zpátky, tentokrát byla 
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voda klidnější. Také nepršelo. Konečně loď zakotvila u mola 
na ostrově Sarah. Tam nás uvítal Sářin jevištní (v to jsem 
doufal) partner. Musel mě poznat, protože na mne mrkl. Na 
to, kde je Sára, jsem se ho ale zeptat neodvážil; nebyla by k 
tomu ani vhodná příležitost. Uzený losos mi trochu spravil 
náladu, nemohl jsem se ale dočkat až doplujeme zpátky do 
Strahanu, kde půjdu znovu na představení o ukradené lodi.  

 

 
Pekelná brána 

 

Místo Sáry hrál ale ten večer mladý muž. Když si mne také 
chtěl vybrat, zakroutil jsem hlavou, tak jak to někteří lidé 
dělali a ponořil jsem se do sebe. Co dál? Byl jsem odhodlán k 
tomu Sáru najít, i kdybych ji měl potají sledovat a riskovat 
přitom obvinění z pronásledování a obtěžování, sexuálního 
harašení, což bývá v dnešní době na denním pořádku. Nejprve 
ovšem musím objevit, kde se nachází! Hru jsem moc 
nevnímal, když se skončila, šel jsem na večeři do hotelu 
nedaleko přístaviště, potom jsem odjel do autokempu, kde 
jsem strávil večer nad lahví červeného vína u televizoru, kde 
pořady nebyly právě inspirující. Spát jsem šel brzy.  
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Příštího dne se vše opakovalo, i když ne do puntíku. Uzený 
losos už mi začínal lézt ušima. Na ostrově Sarah byl 
průvodcem někdo úplně jiný, s mým starým známým večer 
hrála jiná, o něco starší herečka než Sára. Začal jsem uvažovat 
o tom, že bych to vzdal. Že třeba dívka, která se mi tolik 
zalíbila, hrála jen jednou v nějakém záskoku a že už ji 
neuvidím. Byl jsem silně rozladěný a večer jsem si z hotelu, 
kde jsem opět povečeřel, přinesl tam zakoupenou láhev 
whisky. Moc mi ale nechutnala a televizní pořady v tomto 
koutě Tasmánie jsou silně omezené a nezajímavé. Říkal jsem 
si, že zítra bych asi měl Strahan opustit a jet někam jinam, 
třeba do Hobartu. To je místo, které se mi líbí! 

Spal jsem poměrně dlouho, a když jsem se probudil, 
udělal jsem si hned silnou černou kávu, kterou můj 
organismus po včerejší whisky potřeboval velmi naléhavě. 
Seděl jsem u stolu v malé kuchyňce, popíjel osvěžující 
tekutinu, k níž jsem přikusoval nějaké sušenky, které jsem 
našel v batohu, když tu se ozvalo zaklepání na dveře. Otevřel 
jsem je a přede mnou stála Sára! Zatímco já jsem se na slovo 
nezmohl, zeptala se: 

„Neměl byste trochu cukru? Zapomněla jsem si ho koupit. 
Á, my se přece známe!” 

Pamatuje si mne! Na tom nic zvláštního není, vždyť jsou 
tomu jen tři dny, co jsme se viděli na jevišti. Tam byla 
oblečena spíš jako chlap, i když žádný větší pokus zakrývat její 
ženské přednosti se přitom nekonal. Teď měla na sobě džínsy 
a tričko, což ty zmíněné přednosti náležitě zdůrazňovalo. Bylo 
už pozdní dopoledne a slunce začínalo přihřívat, i když 
zdaleka ne tolik, jak jsem byl v Austrálii v poslední době 
zvyklý. Tmavé vlasy měla vzadu stažené do koňského ohonu 
(anglicky se tomu říká ponytail, to přece jen zní lépe), což jí 
slušelo, protože to zvýrazňovalo její vysoké čelo, neměla na 
sobě žádné příkrasy, jako náušnice, nebyl vidět ani žádný 
nápadný prsten. Nikde ani stopa po tetování, což je v poslední 
době tolik v módě, o piercingu ani nemluvě! Ovšem, jako 
herečka by si něco takového dovolit nemohla, asi by ji to dost 
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omezovalo. Veliké oči, rovněž tmavého odstínu, na mne 
hleděly bez většího překvapení. Potkat někoho, koho jste ve 
Strahanu viděli nedávno, nemohlo ovšem být nic zvláštního. 
Městečko mělo stěží tisícovku stálých obyvatelů a i na vrcholu 
turistické sezóny jich, dejme tomu, přibylo dalších tisíc, kteří 
zde většinou pobyli dva až tři dny. Dvě až tři vteřiny jsem na 
Sáru zíral, něco ve mně chtělo zoufale využít náhle mi 
nabídnuté příležitosti a vpít do sebe vše, co se dalo. Protože 
mě hned nenapadalo nic duchaplnějšího, nezmohl jsem se na 
nic jiného, než to chabé: 

„Vy si mne pamatujete?” 
„Samozřejmě. Tak dobrého ochmelku kapitána jsme na 

jevišti už dlouho neměli. Ještě dneska ráno to z vás trošku 
táhne.” 

Tloukl jsem se v duchu do hlavy, že jsem si hned ráno 
nevyčistil zuby. Teď už bylo pozdě. Láhev whisky jsem také 
neuklidil, stála tam výmluvně poloprázdná na stole a dívčině 
pohledu nemohla uniknout. 

„Dáte si kafé se mnou? Cukru tu mám dost.” 
„Proč ne?” 
„Co takhle irskou kávu?” Poukázal jsem na whisky. 
„To ne. Musím dneska pracovat.” 
„Na ostrově s vaším jménem?” 
„Vy si je pamatujete?” 
„Aby ne.” 
„Zapadá to náramně dobře do posloupnosti 

synchronistických událostí, nemyslíte?” 
„Vy jste četla Junga?” 
„Vy zřejmě také. Snad nejste dokonce psychologem?” 
„Studoval jsem psychologii. A historii. Jak jste to ale 

uhodla?” 
 „Jsem přece herečka, aspoň doufám. A tak si všímám lidí. 
Na vás, když to chcete vědět, je ta psychologie a když na to 
přijde, asi i ta historie, napsaná.” 

„Je tam také napsáno, že bych vás rád pozval dnes na 
večeři. Po představení. Hádám, že potom hrajete.” 
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„Hraji. Na večeři jít můžeme, platím ale za sebe.” 
„Platí. Jak jste se tu objevila, takhle náhle? 
„Bydlím ve vedlejším domku.” 

Na pár vteřin jsem opět ztratil řeč. Tak ona bydlí vedle 
mne a já jsem ji hledal všude jinde, po celém zálivu, nějakých 
čtyřicet kilometrů dlouhém! Svět je malý, o tom jsem už měl 
několikrát možnosti se přesvědčit, že by ale takhle malý byl i 
Strahan? 

„Jak to, že jsem vás předtím neviděl? Jsem tu přece už celé 
tři dny.” 

„No a já jsem byla dva dny v Hobartu. Když mám pár dní 
volno, obvykle tam jedu nakupovat, potřebovala jsem něco na 
sebe. Tam nebo do Davenportu. To, co utratím za benzin, 
ušetřím na nižších cenách, tady je moc draho, jsme tu daleko 
odevšad. Slíbil jste mi to kafé.” 

„Nemám ale mléko, pokud je pijete. Já piji jen černé.” 
„Mléko mám já. Hned tu budu.” 

Odskočila si pro mléko, zatímco já jsem uvařil kafé. 
Pochopitelně, že instantní, mám tu ale to nejlepší, které se 
dalo koupit. Stejně jsem potřeboval ještě aspoň jeden šálek, 
aby mi to trochu myslelo. Ke kávě jsem přidal i nějaké ty 
sušenky. Když se vrátila, představil jsem se jí. 

„Jsem Valentýn Klimt, slyším ale na Vala.” 
„Já jsem Sarah Morrison, jak už víte, slyším na Sáru. To 

moje jméno se moc dobře zkrátit nedá. Jste Čech?” 
„Vy se vyznáte v kouzlech?” 
„Ani ne. Studuji ale přízvuky, které lidé mají. Ten váš je 

jasně slovanský, chvilku mi trvalo, než jsem jej určila přesněji. 
Znám ale pár Čechů, takže těžké to moc nebylo.” 

„Aha, zase ta herečka. No a já jsem si myslel, že už se mi 
povedlo docela zahladit stopy, za ta léta v Anglii.” 

„Zahladil jste toho dost, zdaleka ne ale úplně.” 
„To asi nikdo nedokáže. Pokud nepřijde do anglicky 

mluvící země opravdu mladý. Tak do patnácti let.” 
„Potom zase pochytá nějaký místní akcent. Ten Shaw měl s 

Pygmalionem pravdu, nemyslíte?” 
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„Vy byste si zahrála ráda Elisu?” 
„Moc ráda. Toho se asi ale nedočkám. Koho byste hrál 

nejraději vy, kdybyste byl hercem?” 
„Znamená to, že jím moc nejsem? Nejspíš Krále Ubu.” 
„Tak k té roli byste se myslím hodil. Nechme ale žertování. 

Chtěl byste se ještě podívat znovu na ostrov Sarah?” 

Neřekl jsem jí pochopitelně, že jsem tam byl už třikrát. 
Snad na to nějak nepřijde, i když už toho uhodla o mně dost a 
dost. Pokýval jsem entuziasticky hlavou. 

„Vezme nás tam motorový člun, potom i zpátky. Budeme si 
přitom moci trochu víc popovídat, třeba o psychologii. S 
Henrym, který nás tam vozí, moc řeč není. Bude brzy poledne, 
v jednu potřebuji být v přístavu. Jdu se převléknout a potom 
bychom mohli vyrazit. Vyhovuje vám to takhle?” 

Vyhovovalo by mi cokoliv, s čím Sára přijde, pokud budu 
moci přitom být v její blízkosti. Zajímala mě čím dál tím víc. 
Kdepak bych to byl očekával, že mi zamotá hlavu herečka! 
Kolika lidem to už udělala? Otec mi často kladl na srdce, 
abych si dal pozor na herečky, že s tím má zkušenosti. Matka 
je herečkou. Hádám, že nejsem první, koho sebou Sára bere 
na tuto vyjížďku… Něco mi přitom ale říkalo, že po této 
stránce by to s ní tak příliš žhavé snad být nemuselo. Či si to 
jen tak namlouvám? 

Oblékl jsem se dobře a vzal jsem si větrovku, protože jsem 
očekával, že v malém člunu bude docela zima. Henry s člunem 
už čekal; mou přítomnost nechal celkem bez komentáře. Asi 
byl zvyklý občas vozit jiné lidi, které si průvodci na ostrov 
brali sebou. Počasí bylo celkem dobré, na déšť to nevypadalo, 
člun měl ale sklápěcí střechu, která si v těchto končinách světa 
asi na nevyužití nestěžovala. Člun byl čtyřmístný, Henry 
vpředu řídil, my dva jsme si sedli vedle sebe na zadní sedadlo. 
K ostrovu to odtud bylo asi třicet kilometrů, a jak mi Sára 
sdělila, budeme tam tak za půl hodiny. 

 

  



Valentýn na Tasmánii 

 

35 

 

4. Záliv Macquarie 
 

  Nevím, co jí to napadlo pozvat mne na projížďku k 
ostrovu. Cítí se se mnou dobře? To je sice hezké, jenže tak 
nějak se mohla cítit spousta žen s někým, z koho se vyklubal 
masový vrah. Ne, to přeháním, na druhou stranu, rozumná 
dívka, za níž se jistě považuje, by se měla vždycky mít na 
pozoru. A tady nic moc neriskuje, poveze nás tam přece 
nějaký Henry, kterého ona zná. A potom budeme obklopeni 
spoustou lidí. Takže je to pro ni bezpečné, budeme mít 
příležitost si trochu víc povídat. Jenže, co potom? To už mě 
bude znát trošku lépe. Po představení přece půjdeme na 
večeři. Na večeři, tak nějak trochu formální, jsem nebyl už 
dávno. Ne, smoking si na sebe brát nebudu, stejně žádný 
nemám a pochybují, že by ve Strahanu byla půjčovna 
večerních obleků. Tak mě napadá, kdy jsem vůbec měl na 
sobě smoking? Dávno, dávno už tomu, snad v Praze… Určitě 
v Praze. V Londýně ani v Oxfordu se moc smokingy nenosily. 

Musela nějak číst moje myšlenky, protože se zeptala: 
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„Máte sebou smoking?“ 
„Nemám. Daroval jsem ho svému butlerovi v Londýně, 

když jsem se rozhodl jet do Austrálie. Nemyslel jsem si, že ho 
budu potřebovat. Udělal jsem chybu?“ 

„Ani ne. Tady se moc nenosí.“ 
„Kam vlastně večer půjdeme? Spolehnu se na vás, pokud 

jde o výběr podniku. Ty, kde se smoking vyžaduje, musíme 
ovšem vyloučit.“ 

„Možností tak mnoho nezbývá. Nejspíš do hotelu u 
přístavu. Asi jste tam už byl.“ 

„Ano, byl. Zavírají tam v deset.“ 
„To je na Strahan nestydatě pozdní hodina.“ 
„Toho jsem si už všiml. Jak se taková dáma jako vy, s 

nesporným hereckým talentem, ocitla v takovéto ... jak to 
mám slušně nazvat?“ 

„Díře? V našem řemesle musíte brát, co se nabízí.“ 
„Víte co? Měla byste si šetřit hlasivky, máte před sebou dvě 

představení. Ten motor je dost hlučný a než se takhle 
překřikovat, nejlépe bude, když se věnujeme na chvíli 
meditaci.“ 

„Snad nejste buddhista!“ 
„To nejsem, i když buddhismem jsem se trochu zabýval.” 
„Dobře, tak meditace. A šetření hlasivek” 

Byli jsme chvíli zticha. Míjeli jsme jedno z hnízd sádek na 
lososy, jichž jsou v zálivu tucty a Henry, zřejmě aby si naklonil 
svého cestujícího, projel kolem jednoho z asi čtyřiceti 
metrových kruhů v blízkosti, takže jsem si jej mohl 
prohlédnout. Netrvalo dlouho a už jsme měli náš ostrov v 
dohledu. Přešli jsme po molu a vstoupili do malého domečku, 
který se nacházel v blízkosti mola. Řekla: 

„Udělám kafe, dáte si?” 
„Tím nikdy nepohrdnu. Vy tu máte elektřinu? Nebo si 

budeme muset rozdělat ohníček, jak to asi dělávali trestanci?“ 
„To nemusíme. Máme tu sluneční panel. Jak tu kávu 

budete chtít?“ 
„Černou, jednu lžičku cukru, prosím. Jak mnoho času 

máme, než vám začne produkce?” 
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Sarah Island  

Aspoň půl hodiny. V časovém rozvrhu se počítá s 
případným zdržením, k čemuž nedošlo.” 

„Po kolikáté už budete dělat průvodkyni?” 
„Přesně jsem to nepočítala. Hádám aspoň tak po dvousté. 

Jsem tu po celé léto, průvodcovství na mne vyjde asi třikrát 
nebo čtyřikrát týdně, někdy dělám dva, dokonce i tři turnusy, 
to v lednu, kdy je tu nejvíc turistů.” 

„To je slušný počet repríz. Vlastně, i v té vaší hře jich asi 
máte už hodně.” 

„Zdaleka ne tolik, stěží stovku. Hrajeme sice každý den, ale 
jen jednou večer nebo spíš k večeru a také se střídáme.” 

„Kolik vás je, herců?” 
„Celkem čtyři. Gordon, to je náš šéf, ale někdy zaskočí, 

když je potřeba. On tu hru napsal a potom měl ten spásný 
nápad dohodnout se s tou společností, která vozí lidi na 
ostrov, že jim také obstará průvodce. Myslím, že dokonce má 
v ní nějaké akcie. To máte tak, uživit se divadlem a v Austrálii 
vůbec, je těžké. Gordon začínal jako herec kdysi dávno 
v Melbourne a třel bídu. Zkusil prý napsat několik her, ty se 
neuchytily. Nakonec se strefil do černého s touto svou hrou, 
ale hlavně s tou smlouvou o dodávání průvodců. Takhle to 
dává práci lidem jako já, co bychom si jinak neškrtli.” 

„Vy byste si škrtla, o tom pochyby nemám.“ 
„Lichotníku!“” 
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„Kolikrát se to už hrálo?” 
„To se podržte. Už skoro šest tisíckrát.” 
„To musí být nějaký rekord!” 
„Také je. Australský určitě, ale do takové Pasti na myši od 

Agáty Christie máme ještě hodně daleko.” 
„Tak. Ta už se pomalu blíží ke třiceti tisícům.” 
„Vida! Máte nějaký ten přehled o divadle.” 
„Aby ne. Past jsem v Londýně viděl, dokonce dvakrát.” 
„A podruhé vás to bavilo? Taková detektivka přece 

podruhé už baví jenom herce, zvlášť když jsou za to placení.” 
„Podruhé jsem na tom byl s jinou dámou než poprvé a té 

jsem neřekl, že jsem to už viděl.” 
„Přiznejte se! Na té naší hře jste byl také dvakrát? Dámu 

jsem s vámi ale žádnou neviděla.” 
„Byl jsem na té hře už třikrát. A pokaždé sám. Vždycky 

jsem přitom doufal, že budete hrát vy, protože vy jste tou 
dámou.” 

„Á, stalker, pronásledovatel. Tohle se dneska trestá.” 
„Zažalujete mě?” 
„Ne. Dám vám pusu.” 

A dala mi pusu. Jen takové krátké líbnutí, ale na rty. Byl 
bych chtěl víc, ukázala mi ale oknem na jasně viditelnou 
blížící se výletní loď.  

„Musím jít do práce. Můžete tu zůstat nebo jít s námi. 
Neříkejte mi ale, že jste tu už byl dvakrát!” 

„Třikrát. Půjdu ale ještě počtvrté a rád.” 

Na tohle neměla čas reagovat. První z turistů už se vyloďovali 
a musela je jít na molo přivítat a představit se jim. Počkala si 
až se skupina asi padesáti lidí seřadí na pobřeží a vyrazila s 
nimi k rozvalinám tábora, první z nichž nebyly daleko. 

Na ostrově Sarah není nic příliš daleko. Já jsem se táhl na 
chvostu skupiny, když jsme se ale zastavili k její první 
prezentaci, stál jsem v přední řadě. Chtěl jsem dobře vidět i 
slyšet. Snad jsem ji příliš tím neznervózňoval, i když 
nevypadala na to, že by příliš trpěla trémou. Jenže, tréma se 
dá zamaskovat a trpí jí mnohem víc herců než by se dalo 
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očekávat. Trochu jsem se zabýval výzkumem trémy, takže 
něco o tom vím. O čem Sára svým posluchačům vyprávěla? 

 

 

 

O těžké práci? Třeba jak tucet trestanců bylo zapřaženo tak 
jako bývají koně či volové, aby táhli pluh a orali pole? O tom 
se sice zmínila, stavět se ale na tom asi moc nedá. Turisté sem 
spíš nepřijeli proto, aby slyšeli o práci, té beztak mají dost a 
dost. Lidé vědí, že se tu pracovalo těžce, ale jak přesně je zase 
tak moc nezajímá, to se má tak nějak samo sebou. Naopak 
jsou samé uši, když se mluví o útěcích a pokusech o ně. A ještě 
víc o trestech, jichž se vězňům na ostrově dostávalo. Útěk ze 
Sarah nebyl snadný už proto, že všude kolem je voda a těch, 
kteří by uměli dobře plavat, mnoho v té době nebylo. K 
prvním útěku či pokusu o útěk, došlo asi dva měsíce poté, kdy 
byl tábor otevřen. Co se stalo se dvěma uprchlíky se nikdo 
nedozvěděl, nejspíš se utopili. Nebo se nějak dostali do 
civilizovaných krajů, kde se třeba i uchytili, splynuli se 
společností, možné je leccos. Spíš ale nepřežili. O několik dní 
později zmizelo dalších šest trestanců, o jejichž osudu se také 
nic neví; nejspíš se potkali se stejným osudem. Během prvních 
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šesti let, bylo zaznamenáno celkem 156 pokusů o útěk. Když 
uvážíme, že táborem prošlo za celou dobu jeho existence 
necelých dvanáct set trestanců, zhruba asi každý osmý se 
pokusil o únik.  

Víc než polovina utečenců nepřežila, v nehostinných 
podmínkách i z různých jiných důvodů. Tu a tam se někomu 
poštěstilo na své odvaze (nebo šlo spíš o zoufalství?) vydělat. 
James Goodwin a Thomas Connell si potají v kládě huon pine, 
dřeva které trestanci hlavně poráželi a které je dnes chráněno, 
vyhloubili kanoi. V ní se pustili proti proudu řeky Gordon a do 
ní se vlévající Franklin, až je zastavil vodopád, který překonat 
nedokázali. Pokračovali dál pěšky a dostali se přes krajně 
nehostinný terén až asi do poloviny ostrova, kudy žádní běloši 
ještě do té doby asi neprošli. Cestou se dvojice rozdělila a o 
Connellově dalším osudu se už neví. Goodwin byl ale znovu 
zajat, nicméně se mu dostalo milosti a dokonce skončil jako 
stálý zaměstnanec úřadu vrchního zeměměřiče, protože jeho 
vědomosti o tasmánské divočině se koloniálním úředníkům 
náramně hodily.  

Sářini posluchači reagují různě na to, když jim popisuje 
případ útěku, k němuž došlo 20 září 1822. Osm trestanců 
uniklo a Alexander Pierce byl jediným z nich, jemuž se 
podařilo dostat se až do vzdálených osídlených oblastí. Tam 
byl ale odhalen jako uprchlý trestanec a byl poslán zpět do 
přístavu Maquarie. Později se přiznal k tomu, že s ním přežil 
ještě jeden muž, jménem Bob Greenhill, kterého ale Pierce 
zabil, když tentýž usnul. Živil se potom nějaký čas jeho 
masem. Protože žádné důkazy neexistovaly, příliš se mu 
nevěřilo. Pierce nebyl proto souzen pro vraždu a byl znovu 
poslán na ostrov Sarah. Odtud znovu uprchl jen za několik 
týdnů a společníka, který s ním byl, opět zavraždil a částečně 
snědl. Znovu byl chycen a tentokrát důkazy se u něho našly, 
takže byl souzen pro vraždu i kanibalismus. Popraven byl v 
Hobartu 19. července 1824. Někteří lidé, jak si všímám, 
takovéto sice pravdivé, ale dost naturalisticky podané příběhy 
prostě strávit nedokáží a proto se v tomto bodě od skupiny 
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odtrhnou a ostensivně se začnou kochat divokou přírodou. 
Jinak se to ale podat nedá, co se stalo, stalo se, Sára si nic 
nevymýšlí, jen si někdy snad něco trochu přikrášlí. Proč jinak 
by společnost vozící turisty na výlety zaměstnávala herce?. 

Těm, kteří mají k tomu žaludek, se odměnou dostane 
srdceryvné historky o Matthewovi Bradym. Brady, spolu se 
čtrnácti jinými trestanci, ukradli loď, s níž se jim podařilo 
dostat se až na opačné, východní pobřeží Tasmánie, kde se z 
nich stali „bushrangers”, psanci, loupežníci. Moc jiného jim 
toho nezbývalo. Asi po dva roky vedl potom Brady jednu z 
nejproslulejších loupežných tlup. Stal se z něho takový 
australský Jánošík, který bohatým bral a chudým dával. Získal 
si proto své přívržence, pro které byl lidovým hrdinou, 
galantním mužem který se vyhýbal, kde mohl užití násilí a 
který se chopil jakékoliv příležitosti, jen aby byl viděn jako 
ochránce žen. Měl ale i spoustu nepřátel. Na jeho hlavu byla 
vládou vypsána odměna 25 guineí, což byla nemalá částka. 
Brady na to reagoval tím, že drze vyhlásil odměnu 20 galonů 
rumu za zajetí tehdejšího guvernéra Arthura Phillipa, po 
němž je pojmenován nejznámější trestanecký tábor v zemi. I v 
drsné Austrálii ale peníze platily víc než rum – Bradyho zajali 
nakonec osadníci vedení Johnem Batmanem, mužem, který za 
čas nato založil Port Phillip, přístav, z něhož se vyvinulo město 
Melbourne. Brady byl oběšen v Hobartu 4. května 1826; před 
popravou byla prý jeho kobka plná květin, které mu zaslaly 
některé z jeho obdivovatelek. Říkám si, Brady měl štěstí, že 
nebyla ještě televize. Dnes by ty květiny šly do šatny nějakému 
hezounkovi z uvzdychaného seriálu. 

Život trestanců na Sarah Island byl těžký, pro mnohé 
prostě netolerantně. Ne každý ale uvažoval o útěku po moři či 
divočinou. Někteří jednoduše chtěli spáchat sebevraždu. 
Problém byl ten, že většina lidí v této době byla silně 
nábožensky založena a podle učení církve, katolické i 
protestantské, byla sebevražda těžkým hříchem, po němž by 
následoval ještě těžší trest. Sebevrahovu duši by si vzal 
samotný ďábel! Jak se přes takovéto dilema přenést? Takto 
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vznikaly sebevražedné pakty, jichž bylo v té době dost i v 
později založeném Port Arthur. Dva trestanci učinili spolu 
smlouvu, podle níž jeden z nich zabije toho druhého, nožem, 
sekerou, čímkoliv co bude po ruce. O tom, který z nich se 
stane vrahem a který jeho obětí, se losovalo. Pochybným 
vítězem byl ten, kdo měl být zavražděný, protože o osudu jeho 
duše nebylo v myslích obou zúčastněných sebemenších 
pochyb – byl mrtvý a dostalo se mu toho, čeho si zasloužil, 
dostat se do nebe, v což všichni doufali. Vrah byl na tom hůře, 
měl přece jen na svědomí vraždu a stanul tak kromě soudu 
zemského, kde se trestu smrti provazem nevyhnul, také před 
soudem božím, který by třeba mohl pro něho dopadnout lépe. 
Podstatné ale bylo, že ani jediný z obou mužů nebyl 
sebevrahem, takže oba se, aspoň podle svého přesvědčení, 
vyhnuli tomu nejtěžšímu zločinu, jehož se mohl dopustit 
člověk žijící na počátku 19. století.  

Některým z těch, kteří učinili takovouto smlouvu, se ale 
nevedlo tak, jak by si byli přáli. Trestanec jménem Trenham 
se například pokusil ubodat k smrti svého společníka, ten ale 
přežil. Místo toho aby byl poslán do Hobartu, kde by byl 
odsouzen k smrti provazem, mohl se vyzpovídat knězi a tím 
pádem se dostat do nebe, dostalo se mu těžkého bití a poté byl 
Trenham nucen nadále žít jako trestanec na ostrově Sarah. 
Pokud jde o bití prováděná většinou neblaze proslulou kočkou 
s devíti ocasy, podle záznamů, které strážci poctivě udržovali a 
které se dochovaly, bylo například v roce 1823, tedy na samém 
počátku života trestanecké kolonie, provedeno celkem 9100 
šlehů. Kočka, která se přitom užívala, byla podle všeho větší a 
těžší než ta, běžně užívaná na moři a měla dvojnásobně 
dlouhou násadu. To je celkem pochopitelné – námořníka, 
který byl zbičován bylo zapotřebí při obsluze lodi, zatímco 
trestanec byl snadno nahraditelný. Kočka na Sarah měla také 
navíc na každém z devíti silných kožených kožených ocasů 
sedm uzlů a užívala se pro řadu provinění, od menších až po 
ty těžké, jakými byly pokusy o útěk. Pro ty bylo stanoveno 
maximum 100 úderů, což bylo na samé hranici přežití i pro 
značně otužilého člověka.  
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Za menší přestupky proti zákonům se většinou udílelo 25 
ran. Přesné záznamy sice neexistují, ví se ale o tom, že 
rekordmanem v počtu obdržených ran je trestanec nazývaný 
Scrummy Williams. Ten jich údajně dostal celkem 500, 
pochopitelně ne najednou. Během jednoho z četných bičování 
jichž se mu dostalo byl, poté kdy obdržel 75 ran, prohlášen za 
neschopného jich dostat víc – při provádění těchto trestů 
musel být přítomen lékař – a byl poslán do nemocnice. Tam 
se měl Williams vyjádřit vzpurně o svém trestu, takže se mu 
dostalo brzy nato zbývajících 25 ran. Zřejmě přežil, ale o jeho 
osudu se dál nic nedozvídáme.  

Snad nejhorší na tom bylo, že pokud se trestancům dostalo 
bičování a trest byl prováděn během dne, kdy se normálně 
pracovalo, odsouzený byl ihned po jeho vykonání poslán zpět 
do práce. Nanejvýše mu byla krvavá záda natřena doktorovým 
pomocníkem prasečím sádlem. Stávalo se dokonce často, že 
tentýž muž, který byl zbičován a poslán do práce, byl příštího 
dne zbičován znovu, protože nebyl schopen odvést pořádnou 
práci. Takový rozsudek mohl vynést velitel tábora. Trestanci, 
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kteří se dopustili vážných zločinů, bývali obvykle souzeni v 
Hobartu, kde se i konala většina poprav. Velitel tábora Wright 
se ale jednou rozhodl nechat soudit a popravit tři uprchlé 
trestance přímo na ostrově, to aby jejich poprava odradila 
ostatní trestance od podobných úmyslů. Wrightova taktika se 
ale s velikým úspěchem nesetkala. Dva z odsouzenců těsně 
před popravou nasadili hrdinné tváře, přítomnému veliteli se 
vysmívali, vykládali si spolu vtipy a vůbec se chovali před 
shromážděnými trestanci tak, jakoby jim na jejich osudu nijak 
nezáleželo. Soudy a popravy se od té doby už vždycky vedly a 
prováděly v Hobartu. 

O tom nejkrásnějším pokusu o útěk Sára ale turistům ve 
skupině nevykládala – o tom je přece hra, kterou každodenně 
provádí její společnost. Té se jenom dostalo slušného 
komerčního sdělení. Řekla mi později, že počítají s tím, že asi 
polovička z těch lidí, kteří jedou na tyto objevné plavby, 
shlédne buď v ten samý den nebo o den či dva později, také 
jejich hru. Nevím, měl jsem ale to podezření, že pro mnohé z 
nich to mohlo také být poprvé, kdy se dívali na něco 
podobného divadlu. Já ji uvidím dnes už počtvrté, dá se to 
nicméně vydržet.  

Tak oddaného obdivovatele Sára prý ještě nikdy neměla, i 
když v Brisbane na univerzitě se jí v jeden čas také hodně 
věnoval jeden student matematické fakulty, jak se mi později 
svěřila. Na rozdíl od toho, co by se snad od matematika dalo 
očekávat, Tran nebyl prý ani nudný, ani nezáživný, byla s ním 
docela legrace. Jenže, potom dostal Rhodes Scholarship, což 
je prestižní stipendium pro krajně nadané žáky, které ho 
zavedlo do Oxfordu. Ještě jí prý párkrát poslal email, potom 
ale už od něj vůbec neslyšela. Sára si myslí, že si v tom 
Oxfordu nakonec našel nějakou kromobyčejně inteligentní 
vietnamskou dívku, aby udělal radost rodičům. To, že já jsem 
studoval v Oxfordu, podle ní také něco znamená. Jsou zde 
shody okolností, taková jemná pošťuchování, která ji 
pronásledují, neříká tomu náhody, synchronistické události, 
to prý nejen zní lépe, je to i tak nějak pravdivější. Sára sice 
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četla jen jednu Jungovu knihu, právě tu o synchronicitě, ta ji 
ale zaujala. 

Zatímco jsem poslouchal a díval se Sářino vystoupení na 
ostrově stejného jména, táhly mi hlavou tyto a podobné 
myšlenky. Tak trochu nepozorovaně jsme se dostali ke konci 
prohlídky. Připadalo mi, že ke konci Sára už nějak běžela na 
automatický pohon. Asi to nebyla jedna z jejích nejlepších 
prezentací, co ale na tom? Lidé se, jak se mi zdálo, přesto 
celkem bavili. Nevím, mám jí její výkon zkritizovat? Asi ne, 
ledaže by si sama o to řekla. 
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5. Návrh 
 

Jak už jsem řekl, připadalo mi to, že je Sára tak trochu 
nervózní. Rozhodně víc, než jak jsem si na ni vzpomínal před 
třemi dny. Že by za tím stála moje přítomnost? To si ale asi 
lichotím. Tréma je zajímavá věc. V jistém čase jsem se zabýval 
jejím výzkumem. V Oxfordu vždycky je spousta amatérských 
divadelních a kabaretních skupin, takže každý týden by asi 
bylo na co jít, kdybyste chtěli všechno shlédnout. Někdy 
přitom můžete narazit na úplné drahokamy; Monty Python, 
komediální pořad, který se stal asi nejvlivnějším v televizní i 
filmové tvorbě 20. století, má své kořeny na univerzitách 
Oxfordské a Cambridgeské, kde se v šedesátých letech rodil 
při představeních hrstky potrhlých studentů. Zpovídal jsem 
amatérské herce v Oxfordu před i po představeních a někteří z 
nich po nějakém čase začali sami o sobě za mnou chodit. 
Zvláštní, téměř pythonovské na tom bylo, že zatímco většina z 
nich měla za cíl trémy se zbavit, byli tací, které znepokojovalo 
to, že trémou viditelně netrpí. Mysleli si, že se to projeví na 
jejich hereckých výkonech, které by jinak třeba mohly být 
lepší. Je jsem mohl ale ujistit, že dříve či později se stane 
něco, co způsobí, že i oni trému dostanou a možná až příliš 
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velikou na to, aby ji s klidem zvládli. Moje výzkumy mne totiž 
dovedly k přesvědčení, že trémě se úplně nevyhne nikdo, že 
někteří jí ale propadají více, jiní méně.  

Sára nervózním typem viditelně nebyla, dnes ale trochu 
ano. Přesto svou úlohu zvládala obdivuhodně dobře. V jejím 
podání jakoby ožívali dávno zemřelí lidé, které ona nějakým 
způsobem na chvíli dokázala probudit z jejich spánku. Ne 
snad ze stavu, v němž se nacházejí. Patřím k psychologům 
jejich mysl je v tomto směru otevřená, aspoň jsem o tom 
přesvědčen a to, co se stane s člověkem po smrti, je pro mne 
stejnou záhadou jako pro každého jiného. Na rozdíl od většiny 
lidí, jak jsem si také povšiml, jsem připraven, řekl bych 
dokonce i dychtivý toho se o tom co nejvíc dozvědět. Už proto 
mně také od počátku lákala psychologie. Tu jsem sice 
vystudoval, co ale s tím? Mohl bych se připojit k nějakému 
týmu, který se zabývá výzkumem, zatím ale nevím, co vlastně 
bych nejraději zkoumal. Posmrtný život? Reinkarnaci? Mohl 
bych si otevřít ordinaci a stát se prostě psychoanalytikem. 
Problém vidím v tom, že století po Sigmundovi Freudovi stále 
ještě převládá přístup tohoto moravského Žida, který viděl v 
sexu vše dobré i zlé. Junga, kterého považuji za mnohem 
pokrokovějšího, mají četní Freudovi obdivovatelé stále ještě 
za pouhého žáka svého idolu a to navíc za žáka nehodného, 
který se odkazu svého Mistra zpronevěřil. Kdybych se rozhodl 
zavést si praxi jako psychoanalytik v anglicky mluvící zemi, 
což by s otcovými penězi nebyl asi problém, byl bych skoro 
určitě kvůli svému přízvuku považován automaticky za 
psychologa freudovského. To by totiž přesně zapadalo do 
stereotypu, který se za dlouhá léta vytvořil, zejména v 
Hollywoodu. A to by se mi nelíbilo.  

Jungovská analytická psychologie je mi mnohem bližší než 
Freudův přístup, při němž hraje hlavní roli u psychických 
problémů lidská sexualita. Ta se jistě nedá vyloučit, v Jungově 
pojetí ale hraje sekundární roli. Důležitější v terapii je 
podpora tvořivosti a zejména rozvíjení vlastní odpovědnosti 
člověka za to, jakým způsobem si uspořádá život. Cílem 
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psychoanalytika je u klienta podpořit tzv. proces individuace. 
Tohoto výrazu Jung užívá hojně a pro klienta znamená 
uvědomění si jak otevřených, tak i potlačovaných aspektů své 
osobnosti. Ty potlačované se nejčastěji projevují ve snech, na 
něž klade psychoanalytik veliký důraz.  

Psychologie se zabývá především těmi oblastmi mysli, 
které se nalézají mimo sféru tzv. normálního vědomí. Říkám 
„tak zvaného”, protože je pro nás těžké vymezovat to, co je 
normální a co není. Kdybychom byli všichni standardně 
normální, nikdo by nikdy nic nevymyslel, nebyla by žádná 
progrese. Mnohé z toho co zažíváme, se děje jaksi mimo to, co 
se uvědomujeme v našem bdělém stavu. Freud razil výraz 
podvědomí, zatímco Jung přišel s konceptem nevědomí, které 
považuje za řádově vyšší než podvědomí, které je u Freuda  
něčím nižším, něčím co je nutno buď překonat, nebo aspoň 
potlačit. Nechtěl bych, aby se čtenáři ode mne dostalo 
přednášek, na což v tomto stádiu svého vývoje zatím stejně 
nemám – k aspektům jungovské psychologie se ale hodlám 
vracet tak, jak tomu bude zapotřebí k rozvíjení příběhu.  

Po představení, které mělo tentokráte spíš lepší než horší 
úroveň – s „instantními” herci na jevišti jistě musí být každé 
představení velkou neznámou a jejich výběr hazardní sázkou, 
která někdy vyjde, jindy nevyjde. – O to zajímavější je jistě 
každý večer pro herce, zejména mají-li dobré schopnosti 
improvizace a s tím související sebedůvěru. To vše Sára má a 
má to i mladší z herců jménem Brian, s nímž ten večer hrála. 
Mají to asi všichni čtyři stálí členové souboru; právě proto je 
Gordon zaměstnává. On sám, když musí zaskakovat, nejspíš 
také bude hýřit pohotovostí a vynalézavostí. Po představení se 
Sára převlékla do džínsů a trička, přes které si ale přehodila 
lehčí svetřík, protože po setmění už to od vody začínalo trochu 
táhnout. Bylo asi půl osmé, když jsme se sešli u vchodu do 
divadelního prostoru – nevím jak to nazvat, protože klasické 
jeviště a hlediště tam tak docela není. 

Řekl jsem jí „hello” a ona mně totéž; angličtina si na 
formality moc nepotrpí a lidé v Austrálii snad ještě méně než 
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ti v Anglii. Takže jsem si nebyl tak úplně jistý tím, jak jsme na 
tom vlastně po této stránce. Jistě, hned od počátku se 
vzájemně oslovujeme křestními jmény, jak je v Austrálii a 
konečně v o trochu menší míře i v Anglii, zvykem. Co mi ale 
dost vadí je, že si v angličtině prostě lidé netykají. Škoda. Řekl 
bych, že o hodně přicházejí, je tomu jakoby ve vzájemných 
vztazích chyběla jedna dimenze. Čeština patří mezi jazyky, 
které vám nabízejí jak formální, tak i neformální způsob 
oslovení a my Češi jsme na to zvyklí. Za podobné situace bych 
docela dobře mohl v tomto stádiu našeho vztahu být stále 
ještě panem Klimtem a Sára slečnou Morrison – po letech 
prožitých mezi anglicky mluvícími národy jsem úplně zavrhl 
české přechylování cizích ženských jmen, které tak jako tak 
považuji za zastaralé a na cestě na smetiště, na němž se končí 
životy přestárlých výrazů. Po něm si to vykračuje a občas 
zakokrhá kohout, symbolizující vítězné tažení anglického 
jazyka světem! Není barevný, je celý bílý, multikulturní 
barevnost ho nezajímá, dovede ji potlačit seknutím svých 
pařátů. Přesně jak to párkrát mně udělal onen bílý kohout, 
kterého pěstovala babička, když jsme ještě bydleli na Okoři. 

Anglicky mluvící lidé mívají ve zvyku přecházet brzy po 
seznámení na oslovování křestními jmény a formální příjmení 
užívají jen víceméně při vyplňování dotazníků. Paradoxní 
přitom je, že neformální oslovení neznají, takže všichni si 
vykají a vůbec jim to nepřipadne divné. Nebylo tomu tak 
povždy. Ještě v době Shakespearově, tedy v alžbětinské Anglii, 
si před nějakými 400 lety lidé docela běžně tykali a texty her 
tohoto barda jsou plné výrazů jako „thou” či „thee”, ty, tebe, a 
tak podobně. Brzy nato už se ale něco stalo, co způsobilo, že se 
začínalo ujímat formální „you”, vy, vám. Nejprve na jihu 
Anglie, v Londýně. Netrvalo to snad ani celé století a nešvar se 
rozšířil, nejprve po celé jižní Anglii, také ale už i v jiných 
větších městech na severu a výsledkem bylo, že si všichni lidé 
po celé Británii už navzájem jen vykali. Nikdo to nedovede 
uspokojivě vysvětlit, aspoň podle mne ne. Prostě se to stalo 
módou. Podobně, jako v dnešní době se ujala móda nechat si 
dělat tetování, čemuž propadají i jinak inteligentní a 
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racionální lidé, přestože je to hloupé, neestetické, dokonce 
nebezpečné. Možná, že ale právě proto. Dnes se zastaralé 
formy tykání užívá jen v církevních a podobných obřadech a 
prý ještě v některých hodně zapadlých místech v severní 
Anglii či ve Skotsku. 

 Takže vám nemohu říci, kdy jsme si se Sárou začali tykat, 
pokud vůbec. V mé mysli ale ano, a došlo k tomu poté, kdy 
jsme spolu šli na onu večeři, kterou jsme si vzájemně slíbili. 
Kdybychom byli oba Češi (nebo Němci, Francouzi, Španělé…) 
v nějakém bodě by jeden z nás to tykání nejspíš buď navrhl, 
nebo by k tomu došlo spontánně. Takto, protože píši česky, 
mohu na těchto stránkách Sáře tykat a ona mně také, aniž by 
o tom měla tušení. Také mohu, tam kde je to třeba, její jméno 
po českém způsobu skloňovat, ono to ani v češtině jinak 
nejde. Takže tam kde je skloňuji, činím tak českým způsobem. 
Pokud píši o ostrově, ponechávám to jméno v původní formě, 
tedy Sarah. Totéž, když se někde objevuje její jméno oficiálně. 
Jinak je tohle půvabné stvoření ale pro mne Sára. Někdy bývá 
ten svět bláznivý, říkám si přitom. O tom, že zde její jméno 
různě skloňuji a počešťuji ona prostě vůbec nic neví. Kdyby 
věděla, třeba by mne mohla i zažalovat – dnes se v těchto 
směrech dějí nanejvýše podivné věci. Vy, kteří to čtete, vidíte 
Sáru jako fiktivní postavu a proto jí nic říci nemůžete, takže 
prozatím jí nic o tom říkat nebudu ani já – vysvětlování by 
stejně zabralo příliš mnoho času a vůbec, mohlo by to narušit 
onen křehký platonický vztah, který se mezi námi vytváří.  

Když už jsem u té křehkosti, poté kdy jsme dorazili do 
nedalekého hotelu Crown, který je náramným příkladem 
australské hotelové architektury z přelomu 19. a 20. století, 
našli si stůl pro dva a objednali si večeři, dal jsem si steak. 
Křehký nebyl, spíš trochu tuhý. Sára si dala rybu, zřejmě 
věděla, co dělá. O moc větší výběr tu ale stejně nebyl. O tom, 
že v Austrálii lidé jedí steak i k snídani, jsem kdysi slyšel, 
později i četl, moc jsem tomu ale nevěřil. Teď už vím, že je to 
pravda a že to je ještě celkem běžné na venkově. V městech už 
asi moc ne, tam jsou dnes lidé víc orientovaní na zdravější 
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stravu, jakou jsou například hamburgery. A na tetování. 
Objednal jsem sklenky vína a s povděkem jsem zaznamenal, 
že stejně jako já, Sára dává přednost červenému před bílým. 
Zeptala se mne, všimněte si prosím, že už mi začala tykat. 
Aniž by o tom věděla. Že by to bylo tím vínem? 

 

 

 

 „Co mi povíš o mém dnešním výkonu?” 
„Má tohle být míněno jako společenská konverzace nebo 

chceš moje kritické vyjádření?” 
„Jde mi o tu kritiku.” 
„Na ostrově jsi nebyla tak docela dobrá jako když jsem tě 

viděl poprvé, vypadala jsi tentokrát trochu nervózně. Trpíš 
někdy trémou?” 

„Málokdy. Ovšem, tvoje přítomnost…” 
„… tě trochu znervózňovala.” 
„Víš, je to tím, že vím, že jsi psycholog.” 
„Co to má co dělat s kritikou hereckého výkonu.” 
„To byl spíš jen takový řečnický obrat. Nebudu to ale 

odkládat. Ráda bych si s tebou o něčem popovídala.” 
„O čem?”  
„O mých snech.” 
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„Každý herec má sny a ty obvykle sahají hodně daleko.” 
„Nemíním sny o kariéře. Míním obyčejné sny, ty co se mi 

zdají v noci. Někdy i ve dne.” 
„Chceš snad, abych ti je vyložil?” 
„Jsi psycholog. Psychologové se přece zabývají sny a jejich 

výklady. 
„Kliničtí psychologové docela určitě ano. Klinickou 

psychologií se ale nezabývám.” 
„Čím se tedy zabýváš?” 
„Po pravdě řečeno, ničím specifickým. Ani nemohu. 

Kupříkladu, v této zemi bych se musel zaregistrovat jako lékař 
psycholog, pokud bych chtěl si zavést praxi. To ale zatím dělat 
nehodlám. Ještě se tak trochu hledám. Nejsem si ani úplně 
jistý, jestli jsem psycholog nebo historik.” 

„No vidíš a já bych ti třeba mohla pomoci se rozhodnout, 
jako klinický případ mohu totiž nabídnout obojí. Sny, které 
mívám, mají hodně co dělat s historií. Právě s tou, která se 
odehrávala tady.” 

„A není to, tak říkajíc, nemoc z povolání?” 
„Na to jsou ty sny příliš živé, myslím.” 
„O čem se ti nejčastěji zdá?” 
„To je dlouhá historie. A tady budou co nevidět zavírat, už 

teď po nás vrhají pohledy.” 
„Na štěstí máme kam jít. A ať už půjdeme tam, či onam, 

žádný z nás to nebude mít domů daleko.”  
„Takže, pojďme.” 
Šli jsme, nejprve jsem ale zakoupil ještě láhev červeného. 

Do našeho autokempinku to nebylo daleko, jen asi něco přes 
kilometr. Příjemná procházka, vedoucí většinou podél vody. 
Šli jsme nakonec do Sářina domku, který se ukázal být 
identický s tím mým, zařízený jej ale měla mnohem lépe. 
Jednak zde bydlela už řadu měsíců a kromě toho, mělo to tam 
nesporný femininní charakter. Sára vzala z kredence 
v kuchyňském koutě pár skleniček – zatímco měla dvířka 
otevřená, zahlédl jsem sáček cukru ve stejném balení, jaké 
mám ve své kuchyni; nic jsem ale neřekl. Starý známý trik! 

 Usedli jsme do křesel, která rozhodně nepocházela z 
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původního vybavení. Sára se později přiznala, že si je koupila 
v Hobartu a potom převezla dosti hazardně uvázaná ke střešní 
zahrádce. Cesta jí přitom trvala podstatně déle, pořád musela 
zastavovat a kontrolovat stav vázání a navíc jela dost pomalu. 
Nikoho přitom nezdržovala, protože a to se mi na Tasmánii 
nejvíc líbí, jakmile se vyjede z Hobartu, dopravní ruch je 
veškerý žádný. On ani v tom Hobartu není nijak hrozný. 
Mimo město můžete leda narazit na náklaďák s kládami 
dřeva, což se vám na Tasmánii může stát dost často. Sára nám 
oběma nalila víno z láhve, kterou jsem donesl. Zeptal jsem se: 

„Jak jsme na tom s časem? Musíš ráno vstávat, jako třeba 
do práce? Já nemusím nikam.” 

„Můžeme mít klidně celou noc.” 
„To zní slibně.” 
„Pokud se budeš chovat slušně.” 
„Na to, co je slušné a co není, mohou být různé náhledy. A 

ty se, jak se poslední dobou ukazuje, se mohou podstatně lišit 
od případu k případu.” 

„Nuže, zkus to nahlížet na mne a na moje sny, jako na 
klinický případ. Budu tím pádem tvým klientem.” 

„Popravdě řečeno, klienta jsem jako psycholog ještě 
neměl. Zkusím to ale.” 

„Budu si tě ale moci dovolit, kolik si zaúčtuješ?” 
„Pro tebe to udělám zdarma. Opakuji, že je to záležitost 

zkušební.” 
„Tak to nejde. Trvám na to, že jako klient ti musím 

zaplatit.” 
„Tak dobře. Dej mi dolar a budeme si kvit.” 

Zahrabala v kabelce, kterou předtím hodila na pohovku a 
skutečně vytáhla dolarovou minci, kterou mi podala. Položil 
jsem ji před sebe na stůl. Byla to ovšem jen hra, bylo mi ale 
také celkem jasné, proč tohle dělá. Měla tak jistinu, že se budu 
„chovat slušně”. Tím, že právě nabyla, i když jen 
symbolického, statutu klienta, či pacienta, stala se také 
hájenou. Tím, že jsem souhlasil s tím stát se jejím terapeutem, 
jsem se totiž zavázal k tomu dodržovat etické zásady 
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související s Hippokratovou přísahou, kterou jsem kdysi 
musel vykonat. A tudíž ji neobtěžovat. Chytrá. Vzápětí se ale 
zeptala. 

 

 

 

„Neměla bych si lehnout na pohovku?” 
„Pokud ti to udělá dobře, posluž si.” 
„To se přece dělá, či ne? Nechci toho po tobě trochu moc, 

za dolar? Ta pohovka mi ale patří.” 
„Jde o to, jak se cítíš. Jako klient, či spíš jako přítel.” 
„Momentálně spíš to druhé. Takže zůstanu sedět.” 
„Prozatím bych to asi doporučoval. Míváš hodně snů?” 
„Poslední dobou spoustu. Skoro každou noc a několikrát.” 
„Co se ti zdá?” 
„Většinou to bývá něco, co buď hned zapomenu, takže to 

asi není důležité, nebo to má něco co dělat s denním životem, 
problémy s divadlem, tak podobně.“ 

„Kde se ty sny odehrávají, víš něco o tom?“ 
„Myslím, že nejčastěji tady, na Tasmánii.“ 
„Tedy ne doma, odkud pocházíš?“ 
„Já se tak nějak cítím doma tady. Hned jakmile jsem sem 

přijela. Chtěla jsem ale mluvit o tomto. Někdy a stává se to 
častěji a častěji, se mi zdají mnohem živější sny, snad tomu 
ani nemohu říkat sny. Je to prostě něco víc než sen, ty se totiž 
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nedají kontrolovat, prostě se zdají. Tyto sny se ale do jisté 
míry kontrolovat dají. Ne úplně, ale dost.” 

„Ano, tomu se říká lucidní sny. Obvykle něco znamenají.” 
„Co ale?” 
„To může být cokoliv. Vždycky to ale má něco co dělat s 

vývojem osobnosti, s tak zvanou individuací.” 
„Nemají nikdy nic co dělat se sexem, ty sny. A to mě 

znervózňuje.” 
„Proč?” 
„Copak nemá mít to, čemu ty říkáš lucidní sny, spojitost se 

sexualitou, s potlačováním pohlavních pudů?” 
„To jsi zase četla příliš moc Freuda. Jako ostatně většina 

lidí. Freud se sice dobře čte, nemá ale vždycky pravdu. Někdy 
ano, to mu brát nebudu, jindy ale jde o něco jiného, o něco víc 
než jen o potlačení pohlavních pudů:” 

„O co tedy jde?” 
„O psychologickou diferenciaci, o zrání osobnosti, o 

získání individuální osobnosti, skutečné existence, uvědomění 
si jedinečné reality vlastního „Já”. Freud nikdy takhle daleko 
nedošel.” 

„Jak se to vlastně mělo s těmi dvěma? Jung má přece být 
Freudovým žákem.” 

„Tím byl. Asi pět let. Potom se rozešli, protože to byli dva 
úplně rozdílně myslící lidé. Aspoň tak to vidím já. Také mnozí 
jiní.” 

„Vidíš to jako psycholog či jako historik?” 
„Obojí, spíš ale jako psycholog.” 
„Pohádali se snad?” 
„Tak nějak. Hlavně šlo o to, že se Freud začal Junga bát.” 
„Bál se ho, říkáš? To mu Jung hrozil, že ho zbouchá, či co?” 
„Tak daleko to nedošlo, i když, kdyby se byli nadále stýkali, 

i to by snad bylo možné. Naštěstí je většinou dělila slušná 
vzdálenost; osobně se potkali jen několikrát, Freud žil ve 
Vídni, Jung v Curychu. Byl mezi nimi věkový rozdíl asi 19 let, 
téměř jedné generace. Ale důvod k tomu, že už nemohli 
spolupracovat, vidím hlavně v tom, že Freud byl v zásadě 
materialista, zatímco Jung měl mysl otevřenou a později v 
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životě stál už jasně na straně duchovního vývoje člověka. 
Freud proto jednou prohlásil, že Jung se nechává uchvátit, jak 
to on podal, temnou bahnitou vlnou okultismu.” 

„To zní zlověstně. Co ho k tomu přivedlo, tedy Freuda, aby 
něco takového řekl? Prohlásil tohle docela určitě?” 

„Podle Jungových memoárů, které ale napsal asi o půl 
století později, docela určitě. K incidentu, jímž se jejich rozkol 
započal, došlo v roce 1909.” 

„Co se tehdy stalo?” 
„Freud s Jungem prý seděli ve Freudově pracovně ve 

Vídni, kde vedli dosti vzrušenou debatu o parapsychických 
jevech, když tu se náhle ozvala silná rána vycházející zjevně ze 
staré dřevěné knihovny. Jung v tom viděl potvrzení svých 
metafyzických teorií, zatímco Freud se mu vysmíval. Jung 
nato prohlásil, že zvuk se ozve ještě jednou na důkaz, že on má 
pravdu. Což se stalo. Freuda to vyděsilo. Později Junga vyzval 
k tomu, aby nikdy neopustil sexuální teorii jako pevnou zeď, 
která lidstvo ochrání před onou temnou vlnou okultismu, jíž 
se obával. V zásadě tím mínil, že je to jejich povinností a Jung 
později napsal, že v té chvíli věděl, že se oni dva spolu nikdy 
nebudou moci dohodnout na tom, kde se stýká duchovno s 
materialismem.” 

„Myslíš si, že to byl Jung, kdo nějak způsobil ty zvuky, aniž 
by třeba o tom věděl?” 

„To je dost dobře možné, Jung si to aspoň myslel. I když 
nevěděl přesně, jak.” 

„Řekla bych, že to určitě byl on. Já totiž něco takového 
také dovedu.” 

Podívala se na mne trochu zvláštním pohledem, potom se 
jí oči trochu obrátily vzhůru a znehybněly. Za vteřinu či dvě se 
ozval hlasitý zvuk, silný úder, jakoby někdo prudce kopl 
fotbalový míč zvenčí do stěny domu. Vystřelil jsem z křesla a 
otevřel okamžitě dveře vedoucí ven na straně, kde k úderu 
došlo. Nikde nikdo, naprostý klid, až na pár výjimek všude už 
úplná tma, světla v okolních domech pozhasínaná. Vrátil jsem 
se dovnitř, těžce usedl do křesla proti Sáře, která se usmívala. 
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„To jsi způsobila ty?” 
„Nevím. Snad ano. Mám to zkusit znovu?” 
„Věděla bys jak?” 
„To právě nevím. Jako to nevěděl Jung. Ty bys to dokázal 

vysvětlit?” 
„Což o to, vysvětlit se dá nějak všechno. Třeba tak, že 

někdo kopl míč do stěny, nebo do ní praštil pálkou na kriket. 
A rychle se potom schoval. Případně tak, že jsme prostě oba 
halucinovali, takhle se takovéto věci vykládají nejčastěji. Až na 
to, že jsem se šel podívat ven skoro okamžitě a opravdu tam 
nikdo nebyl. Třeba tam ale ráno najdeme mrtvého ptáka nebo 
něco takového?” 

„A to by tu věc vysvětlovalo?” 
„Někdy se dějí opravdu zvláštní věci. Zůstaňme u Junga.” 
„Tvého oblíbeného.” 
 „Mého oblíbeného. Ten v knize o synchronistických 

událostech popisuje případ jedné své pacientky, která se 
nedokázala stále vyrovnat s tím, co jí předkládala její 
nevědomá mysl. Jednoho dne Jungovi vykládala o tom, že se 
jí v noci zdálo o zlatém skarabovi, kterého mu popsala. To 
jsou poměrně vzácní brouci a ve Švýcarsku potom zejména. 
Ve starověkém Egyptě bývali skarabové posvátným symbolem 
smrti a znovuzrození. Při příští návštěvě pacientky se náhle 
ozvalo lehké ťukání na okno, a když je Jung otevřel, zjistil, že 
dovnitř se pokouší dostat zlatý skarab, pamatuji si i latinský 
název tohoto druhu, cetonia aurata. Opět, dalo by se to vyložit 
tak, že zde prostě došlo k náhodě, jenže v tomto případě by ta 
náhoda musela být obrovská, nemyslíš?” 

„To by tedy musela být. Jak to Jung vyložil.” 
„Tak, že pro to vymyslel úplně nové slovo. Od té doby 

říkal, že šlo o to, co nazývá synchronistickou událostí. Jung se 
tímto dostal někam, kde žádný seriózní vědec v předchozích 
pár stoletích nebyl. Předtím ano, lidé jako například Newton, 
který se hluboce zajímal o alchymii, mu ukazovali cestu, 
ovšem cestu takovou, jakou moderní věda založená na analýze 
a tak zvaném nestranném pozorování přírodních jevů prostě 
nemůže jen tak přijmout. Podle naprosté většiny vědců naší 
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doby by šlo o náhodu a jakékoliv jiné vysvětlení by zavánělo 
tím, co oni obvykle nazývají pseudovědeckými teoriemi.” 

„Co kdyby přítomnost skaraba vysvětlil takový Freud tím, 
že se jedná o manifestaci potlačené sexuality u pacientky. To 
by moderní věda přijala?” 

„Věci se mají tak, že Freudovi by se taková věc skoro určitě 
nestala. Ono nejde jen o pacientku, šlo v tomto případě i o 
Junga a o jeho přítomnost.” 

„Jak to myslíš?” 
„Tak, že kvantová teorie nám nabízí tu možnost, podle 

některých jejích exponentů nám dokonce dává jistotu, že 
experimentátor, ať už se snaží jakkoliv zůstat neutrálním, už 
svým samotným aktem pozorování nějakého jevu, tentýž jev 
ovlivní. Tohle materialisty založený vědec a ti ovšem stále 
převládají, těžko dokáže přenést přes srdce.” 

„A ty bys to dokázal?” 
„Co si myslíš ty? Dokázala by ses ty s tím vyrovnat?” 
„Jako s tou ránou, míníš? S tím jsem se už myslím 

vyrovnala. Nemyslím si, že by tady někdo kopal málem o 
půlnoci míčem do stěny, ani do ní bouchal kriketovou pálkou. 
Kromě toho tam nikdo nebyl, jak říkáš, a já ti věřím.” 

„Co z toho tedy vyvodíš?” 
„Že to nějak způsobil jeden z nás dvou. Případně oba, tím 

si už jista nejsem.” 
„Schopnosti psychokinese může mít za určitých okolností 

každý z nás, aspoň teoreticky. Lítáme v tom oba. Ty jsi ale 
prve řekla něco v tom smyslu, že dokážeš způsobit takové 
zvuky, jaké tolik vyděsily Freuda. Už se ti to stalo?” 

„Stalo. Tedy, něco podobného. V nábytku to praská, když 
jsem kolem, určitě víc než by mělo. A párkrát jsem myslím 
nějak způsobila to, že se věci přemístily odněkud jinam.” 

„Věci jako..?” 
”Lžičky, skleničky, takové věci.” 
„Říkáš, že jsi to udělala párkrát. Víckrát jsi to nezkoušela?” 
„Když jsem uviděla, že to zřejmě dělat dovedu, nechala 

jsem toho, už jsem to dál nezkoušela. Tak si říkám, že nejspíš 
jsem se toho lekla.” 
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„To bych byl také očekával. Lidé, když v sobě objeví 
mediální schopnosti, se většinou zpočátku polekají. Stačí si 
přečíst memoáry některých medií, těch vyšlo už dost.” 

„A ty si myslíš, že jednou budu i já psát své memoáry, jako 
medium? To mě moc neláká, popravdě řečeno. Raději bych 
hrála tu Elizu. Not bloody likely.” 

To poslední Sára pronesla s nádherným cockney 
přízvukem, jakoby stála na jevišti některého z divadel 
londýnského West End, přesně tak jak to musel mít George 
Bernard Shaw na mysli, když psal tuto hru pro svou 
platonickou lásku, tehdy téměř padesátiletou Patrick 
Campbell. Tu jsem pochopitelně hrát neviděl, viděl jsem ale 
Karu Tointon v té roli v Drury Lane před několika lety a ta tu 
větu neřekla o nic lépe, než ji právě vyslovila Sára. I když lidi 
rozesmála, nedokázala asi zdaleka to, co kdysi slavná 
Campbell, to jest dostat z divadelního obecenstva při premiéře 
Pygmalionu smích trvající 76 vteřin, podle hodinek jevištního 
mistra, který to stopoval. To je rekord, který jen tak už žádná 
herečka nepřekoná – hrubá mluva na divadelním jevišti ani ve 
filmu už zdaleka tolik nepřekvapuje, jako musela šokovat 
obecenstvo před víc než sto lety!  

„Moje matka kdysi hrála Elizu. To jsem byl ještě na 
houbách.“ 

„Na houbách? Co tím proboha myslíš?“ 
„Takové české rčení, znamená, že jsem ještě nebyl na 

světě. Asi bych je neměl užívat, pokud vím, lidé tady sbírat 
houby skoro vůbec nechodí. Přitom houby tu rostou, jen je 
nikdo nesbírá.“ 

„Na houby spolu můžeme jít někdy jindy. Teď mi pověz, 
tvoje matka je herečkou? O tom jsi mi nic neřekl.“ 

„Nebyla k tomu zatím příležitost.“ 
„Takže, tvoje máma hrála Elizu v Pygmalionu.“ 
„Hrála a pokud vím, hrála ji i v tom muzikálu, My Fair 

Lady.“ 
„No, dala bych sice vždycky přednost divadelní hře, ale i 

ten muzikál bych brala.“ 
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Láhev vína jsme dopili. Sára vstala a bez řečí šla udělat 
kafe. Ještě se spát nepůjde. Stále se přitom pohybovala, 
jakoby pořád ještě vězela v roli nevzdělané mladičké Elizy 
Doolittle. Měl jsem před sebou to nevinné stvoření, tu 
prodavačku květin, o níž ale jako diváci tušíme, že si je 
hluboko v duši vědomo své vlastní jedinečnosti, svých 
skrytých hodnot. Nedokázal jsem spustit z ní oči a musel jsem 
si přitom pro jistotu neustále připomínat, že jsem její 
terapeut. Byla to pro mne nová situace, můj první pacient, 
pokud vím, psychologové spíš dávají přednost výrazu klient, 
nezní to tolik hrozivě. Když se znovu usadila ve svém křesle, 
řekl jsem: 

„Když tak nad tím přemýšlím, ta naše dohoda, podle níž 
sis mě najala jako terapeuta, asi platná nebude.” 

„Ty jsi to bral vážně? Kdepak, i když necháme stranou tu 
možnost, že jsi mi o svém magisterském titulu mohl klidně i 
lhát, nejspíš tu bude dlouhá řada zákonů a nařízení, podle 
nichž by ses musel nejprve nějak kvalifikovat v této zemi. 
Nemůžeme přece dávat přednost jen pro nic za nic někomu, 
kdo studoval v Londýně, oproti jinému doktorovi s titulem 
získaným třeba v Damašku. To by nebylo politicky korektní.” 

„Co s tím uděláme?” 
„Jednoduché. Nejsi můj terapeut, jsi můj zpovědník.” 
„Zpovědník, to je nápad!” 
„Tak. S doktory se to tu může mít všelijak, takže to bych 

neriskovala, mohl bys skončit i v kriminále. Taková zařízení 
jaké jsem ti ukazovala na ostrově už tu sice moc nevedeme, 
vězňové se podle všeho nemají tak zle, ale přece jen… Naštěstí 
tu máme svobodu náboženského vyznání.” 

„Myslím, že ti začínám rozumět. My dva klidně můžeme 
založit náboženskou organizaci, církev či jak se tomu říká…” 

„Přesně tak. Dáš mi zpátky ten dolar, co jsem ti dala, 
přidej k němu jiný ze své kapsy, předpokládám, že si to můžeš 
dovolit, takže to budeme moci zanést do knih jako členské 
příspěvky. Z tebe uděláme presidenta a zároveň vrchního 
kazatele, já se spokojím se skromnější rolí hospodáře a 
tajemníka našeho spolku.” 
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„Co členstvo?“ 
„To posbíráme, až začneme vážně pracovat.“ 
„Teď mi pověz, jak to vidíš stran ideologie našeho… jak to 

nazvat … spolek, ne to se mi moc nelíbí, co takhle hnutí?” 
„Tím už se budeme zabývat na pochodu, také tím, jak to 

nazveme. Teď navrhuji, abychom se šli na to vyspat. Už je 
dost pozdě, nemyslíš? Každý ve své posteli. Zítra musím jít do 
práce.” 

Sára se mi líbila čím dál tím víc. 
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6. Výlet vlakem 

 

Ráno jsem se vzbudil kolem sedmé, tedy poměrně brzy, i 
když spát jsem šel dost pozdě. Necítil jsem se ale nijak zvlášť 
unavený. Jako bych byl po těch včerejších absurdních 
událostech nabyl nové energie. Byl jsem zvědavý na to, jak se 
bude vytvářet ten vztah, který jsme se Sárou nesporně 
navázali, nebyl jsem si ale zcela jistý tím, jaký to je stav a jestli 
není jen jednostranný. No, uvidíme. 

Sára spala o něco déle, chvíli to trvalo, než se v její 
chaloupce začaly objevovat nějaké známky oživení. Sedl jsem 
si se svou obligátní kávou ven na malou verandičku tak, aby 
mě musela vidět. Po nějakém čase se objevila, zahoukala na 
mne to všudypřítomné anglické „Hello!”, oplatil jsem jí 
stejným způsobem. Nevypadala na to, že by nějak litovala 
včerejší ne právě obyčejné sedánky; vypadala docela 
spokojená ne-li přímo rozradostněná. Oznámila mi vesele: 

„Mám dneska volno!” 
„Jak to? Vždyť jsi ještě večer říkala…” 
„Prohodila jsem si šichty s Claire. Před chvílí jsem jí 

poslala SMS a ona mi obratem odpověděla, že se jí se to hodí. 
Takže máme celý den pro sebe.” 

„Co uděláme? Vypadáš jako bys měla něco na mysli.” 
„To také mám. Představ si, že si tady zadek ošoupávám a 
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hlasivky ničím už bezmála rok, jako jedna z čelních 
představitelek jedné ze dvou hlavních atrakcí, které si toto 
požehnané místo vydržuje, a nikdy jsem přitom ještě nebyla 
na té druhé!” 

„Ty jsi ještě nikdy nejela onou proslulou dráhou skrz 
divočinu? Já také ne.” 

„Vidíš, i ty jako každý správný turista víš, jaký máš mít 
itinerář. Cítím se ovšem poctěna tím, že ta naše atrakce tě 
natolik zaujala, že jsi tu druhou zatím odkládal. Nicméně, čas 
uzrál k tomu, abychom tento nedostatek v našich životních 
zkušenostech společně napravili, nemyslíš? Můžeme jet na 
celodenní výlet stařičkým vlakem s parní lokomotivou ze 
Strahanu do Queenstownu a zpět, lístky už jsem zamluvila. 
Chtěl bys nebo je mám zrušit?” 

„Kdy ta historická nádhera vyjíždí?” 
„To je to. Už v půl deváté”. 
„To sebou budeme muset trochu mrsknout. Jak to říká 

Eliza Doolittle?” 
„C’mon, Dover! Move your bloomin' arse!!” 

Neodolal jsem, musel jsem jí hodit kus Freddyho textu: 

„The new small talk. You do it so awfully well.” 

Znala ale dobře roli Elizy, to bylo jasné, protože opáčila: 
„Have I said anything I oughtn't?” 

A zase ta perfektní imitace! Byla by z ní dobrá Eliza. Hrál 
jsem kdysi dávno, ještě v Praze, roli Freddyho, to když mě tak 
trochu drželo divadlo, krev mámy a konečně i táty se nezapře 
a v Londýně jsem potom byl na pár představeních. Co 
kdybychom si zahráli se Sarou na to, že hrajeme spolu v 
Pygmalionu? Freddym bych ale být nechtěl, ten je jen takový 
hlupák, to raději profesorem Higginsem, i když ten je zase 
takový namyšlenec. Co takhle Pickering? Ten jen posedává a 
tu a tam víceméně trefně komentuje. Nijak moc se ale 
nezúčastní. Vlastně, nejsympatičtější figurou je asi starý 
Doolittle. Se Sárou ale mám jiné úmysly než si hrát na jejího 
otce! No, uvidíme, nějak se to vyvine. Myslel jsem si, že v 
žádném případě nám takový výlet vlakem neuškodí. Napadlo 
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mě ovšem, že to asi značí odklad pro řešení naléhavých 
otázek, které jsme předešlého večera společně identifikovali. 
Nevadí, to přece počká. Možná, že vůbec nebude na škodu, 
když to necháme chvíli uležet. Tento výlet jsem měl 
naplánovaný už dávno, ještě dřív, než jsem dorazil do 
Strahanu. Z výše popsaných důvodů k němu zatím nedošlo, 
což je dobře. Budu teď k němu mít atraktivní a inteligentní 
společnici. 

 

 

 

Na nádraží jsme jeli mým autem, pěšky bychom to asi 
nebyli stihli. Nádražíčko, jinak se to nazvat nedá, se nachází 
totiž až na opačné straně zálivu, v němž je přístav a z našeho 
autokempinku to bylo dobré tři kilometry daleko. Dorazili 
jsme včas. Sezóna už se pomalu končila a míst tudíž bylo ve 
vlaku poměrně dost – měli jsme navíc štěstí v tom, že jsme si 
mohli koupit zpáteční lístky do jídelního vozu, kde bylo 
možno dostat občerstvení, včetně sklenice šampaňského na 
uvítanou. To se hodilo, protože žádný z nás jsme ještě 
nesnídali. Takže šampaňská snídaně. Chyběl k tomu sice 
kaviár, zato jsme měli uzeného lososa. Tomu tady v Strahanu 
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neuniknu, jen co je pravda! Dokonce jsme přitom oba seděli u 
okna, proti sobě a s nikým jiným u stolu. Chtěl jsem platit za 
nás oba, Sára ale trvala na tom, že si svůj lístek i snídani koupí 
sama. Říká se tomu „going dutch”, po holandsku, proč, to 
nevím, nejspíš s tím začali Holanďané.  

Lístky nebyly levné, což mě nepřekvapovalo. Vždyť 
udržování takového vozového parku a lokomotiv musí stát 
spoustu peněz! A to, i když jsou v tom angažováni ochotníci, o 
čemž jsem nepochyboval. A nejspíš bude ještě zapotřebí 
nějaké té státní subvence. Náš vláček o třech vagónech táhla 
opravdu stařičká lokomotiva, muselo jí být hodně přes sto let. 
Vypadala ale moc pěkně, nabarvená na zeleno a naleštěná. Ze 
Strahanu k cíli naší cesty, jímž bylo městečko Queenstown, to 
bylo asi 35 kilometrů, většinou do kopce. Kolejnice mají 
uprostřed třetí ozubenou, jinak by to asi moc klouzalo. S 
několika zastávkami, cesta tam prý potrvá necelé čtyři hodiny. 
V Queenstownu, místě kde se dodnes doluje měď, které ale 
zažívalo svou největší slávu kolem roku 1897, kdy byla tato 
železnice dostavěna a zahájila provoz, se zdržíme asi dvě 
hodiny a potom se vrátíme stejnou cestou, jen asi o něco 
rychleji, protože pojedeme s kopce. Po celý ten čas se budu 
moci dívat na tu hezkou tvářičku naproti mne a rozmlouvat s 
ní. Život je krásný! 

Vyjeli jsme. Po krátký čas se jelo podél zálivu, brzy se ale 
kolejnice stočily doleva a zamířily do kopců plných zeleně. 
Něco jsme pojedli a popili, chvíli jsme stáli na zadní plošince, 
když se tam uvolnilo místo. V některých chvílích to vypadalo, 
jakoby vláček projížděl dlouhým zeleným tunelem. Když jsme 
zase usedli ke svému stolku, pronesl jsem o tom názor. 

„Zajímalo by mne, jestli musejí ty všechny větve kolem 
pořád ořezávat. Aby ten vlak vůbec projel.” 

„Také mě to napadlo. Řekla bych ale, že pokud tu něco 
jezdí každý den a několikrát, ta všechna vegetace kolem si na 
to zvykne a začne to tak nějak respektovat, nemyslíš?” 

„Možná. Aspoň doufám. Kdyby vlak ale jezdit přestal…” 
„Dlouho nejezdil. Nějakých čtyřicet let. Když železnici 
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znovu otvírali, asi před 15 lety, museli se prořezávat skrz 
džungli těžkým způsobem.” 

„Hádám, že mosty se asi musely docela přebudovávat. 
Otročina to byla, skoro jako na tom vašem ostrově.” 

„Víš co, vůbec mi nepřipomínej práci. Ráda bych si od ní 
dneska odpočinula.” 

„Platí. O čem si chceš povídat?” 
„Co kdybychom začali o tobě. Ty o mně víš už poměrně 

dost, já o tobě jen málo. Kde ses narodil?” 
„V Praze.” 
„O té jsem dost slyšela, znám pár lidí, kteří tam i byli. 

Vzpomínají většinou na dobré pivo a nádherné staré hrady.” 
„No, nedaleko jednoho takového hradu, tedy už zříceniny, 
jsem vyrůstal.” 

„Vážně? Jak se jmenuje ten hrad?” 
„Okoř.” 
„Okorž.” 
„Ne, Okoř!” 
„Okoř.” 
S něčím takovým jsem se v anglicky mluvícím světě ještě 

nesetkal! Sára na druhý pokus vyslovila to slovo správně, s 
českým „ř” tak, jak má být. Musel jsem se ale přesvědčit, že to 
nebyla jen náhoda. 

„Kokořín.” 
„Kokořín.” 
„Křivoklát.” 
„Křivoklát. Co to znamená?” 
„To jsou také hrady. Chtěl jsem si tě ale jen vyzkoušet z 

výslovnosti.” 
 „Jak dopadla zkouška?” 

„Na jedničku. České „ř” má údajně být nejtěžší hláska pro 
cizince k správnému vyslovení. Dokonce i hodně rodilých 
Čechů to nedokáže. Ty ano.” 

„To jsem moc ráda. Co si ale za to koupím?” 
„Můj obdiv.” 
„Tak dobře. Děkuji. Byli jsme u toho hradu. Okoř?” 
„Ona to je už ruina. Pochází ze 13. století. Podívej se.” 
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Vytáhl jsem z kapsy svůj tablet a našel jsem pár obrázků 
hradu Okoř. Saru to nadchlo. 

„A na tohle ses díval každý den?” 
„Z okna. Je to nedaleko Prahy. Bydleli jsme tam několik 

let, když jsem byl hodně malý, zatímco táta dělal taxikáře.” 
„Je ještě taxikářem?” 
„Kdepak. To dělal jen z nouze, nic jiného by ho dělat 

nenechali. No, ještě pár jiných skvělých povolání, jako lámat 
kámen, dělat přidavače zedníkům, topit v kotlích, tak 
podobně. Také kulisáka v divadle.” 

„Aha, takže byl i u fochu. Jak došlo ale k tomu, že jsi mohl 
ty studovat v Londýně?” 

„Změnil se režim, otec se rozhodl, že bude vydělávat 
peníze, vydělával, dnes je bohatý. A financoval za mne to, co 
sám nikdy nemohl, studovat na některé věhlasné univerzitě. 
Hlavu by byl na to určitě měl a ve velkém, prostě ho 
nenechali. Tak potom poslal mne do Londýna a Oxfordu, aby 
si to kompenzoval.” 

„Takže ty máš bohatého tatínka. Poslyš, ty jsi ale docela 
partie! Pokud nemáš deset sourozenců.” 
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„Nemám žádné. Doufám, že si to budeš pamatovat. To s 
tou dobrou partií.” 

„Hádám ale, že volíš labouristy, nebo co tam máte? Tak jak 
to dělají synové bohatých tatínků.” 

„Většinou nevolím.” 
„To my tady nemůžeme. Volit je tu povinné.” 
„Vážně? Je tohle demokratické?” 
„O tom panují spory. Podle některých ano, podle jiných ne. 

Osobně si myslím, že bych uvítala mít demokratické právo k 
tomu nevolit, pokud nechci.” 

„Také bych řekl.” 
„Teď už vím, jak jsi přišel k těm magisterským titulům. I k 

tomu, že si můžeš jezdit po světě a nestarat se moc o to, co 
budeš dělat.” 

„Já se ale starám!” 
„Dobře, věřím ti. Jsi přesně takový společník, jakého 

potřebuji. Existenčně nezávislý, hádám, ale motivovaný k 
tomu něčeho dosáhnout. Já mohu pro tebe být takovou tou 
Elizou Doolittle. Na mně si budeš moci vyzkoušet, co dovedeš. 
Myslím, že jsem ideální případ, jak pro psychologa, tak i pro 
historika. Můžeš z toho ale ještě pořád vycouvat!” 

„To nechci. Už jsme si plácli a tak to zůstane.” 
„Dobře. Jsem ráda. Teď navrhuji, abychom si vychutnali 

tento výlet, a večer se soustředíme na můj případ.” 
„Platí.” 
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Vychutnávali jsme si výlet. Krajina byla ohromná, pokud 
máte rádi hodně zeleně. A pokud vám nevadí, že váš železný 
oř vážící tuny a tuny s vámi jezdí po mostech z hrubě 
otesaných klád, jeden z nichž jsme si mohli prohlédnout 
zespodu, dokonce když na něm vlak stál.  

V Queenstownu jsme měli nějaký čas k tomu projít se 
městem, které vzniklo kolem měděných dolů. Stále ještě se 
zde doluje, i když už zdaleka ne takovým tempem jak tomu 
bývalo zejména kolem roku 1900. Dolování rudy zanechalo 
dost ošklivé jizvy, které jsou vidět docela dobře už z hlavní 
ulice města. Největší dojem na mne udělal hotel Imperial, 
který musel být postaven v časech největší prosperity.  

Zašli jsme si tam na pivo, když se kolem poledne udělalo 
trochu horko. Hotel v dnešní době se jasně jen stěží drží nad 
hladinou, před sto lety si tam mocní tohoto světa podávali 
dveře. Sára si prohlédla okobercované hlavní schodiště 
vedoucí zřejmě do pokojů nahoře a obklopené masivním 
dřevěným vyřezávaným zábradlím a prohlásila, že na pořádný 
výtah už jim asi nezbylo. Nebylo by jej stejně kam dát a i 
kdyby – zrušil by se celkový dojem. 
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7. Reinkarnace? 
 

Zpět ve Strahanu, Sára navrhla, abychom tentokrát 
uspořádali naši seanci v mém domku; hádám, že jí šlo o to, 
abychom se dělili spravedlivě, kdo bude hostem našich 
mítinků. Podotkl jsem ale, že křesla u ní jsou mnohem 
pohodlnější a celkové prostředí útulnější. Neskrývala 
potěšení, takže nakonec jsme šli k ní. Předtím, po cestě z 
nádraží jsme si koupili „fish and chips“, ryby se smaženými 
brambůrky, což byla naše večeře. Dojedeno, přišla na řadu 
obligátní káva a udělali jsme si pohodlí. Chvíli jsme vedli 
„small talk”, čekal jsem ale, s čím přijde Sára. Sám jsem 
začínat seriózní řeč nechtěl, myslel jsem, že bude lépe, když s 
tím přijde ona. Nezklamala mne. 

„Takže, ty moje sny.” 
„Ty tvoje sny. Zneklidňují tě hodně?” 
„Někdy dost. Jindy ale mohou být celkem příjemné.” 
„Opakují se?” 
„Opakují a často jeden na druhý navazuje.” 
„Pověz, může se ti zdát něco jednu noc, aby to později 

pokračovalo, tu stejnou noc nebo třeba příští?” 
„To se občas děje.” 
„A býváš to vždycky ty, nebo v nich jakoby hraješ různé 

role?” 
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„To je právě to! Je tam jedna role, která se pořád vrací. 
Jsem mladá žena, pracuji na nějaké farmě. Nemyslím si, že 
bych byla trestankyně, proč to nevím, možná že kdybych 
přišla na to, co za tím stojí, třeba by ty sny přestaly.” 

„Jsou ti tedy nepříjemné.” 
„Řeknu to takhle: většinou se dají vydržet, někdy ale 

dovedou být dost nepříjemné.” 
„Býváš nějak mučená, zažíváš fyzickou bolest?” 
„To ne. Je to ale těžká práce, nemyslím si ale, že ta by mi 

vadila. Spíš z ní mám radost.“ 
„Co si o tom myslíš? Odkud to přichází?” 
„Popravdě si myslím, že to jsou vzpomínky na nějaký 

minulý život. Nic jiného to přece být nemůže! Co říká tvoje 
jungovská psychologie o reinkarnaci?” 

„To je velice komplikované téma. Jung si ve své době 
nemohl dovolit se o reinkarnaci příliš rozšiřovat. Potřeboval si 
pořád udržovat image seriózního badatele, když už ne 
hlavního proudu, tak aspoň natolik, aby si příliš neznepřátelil 
ty, kteří k němu patřili. To nebylo snadné, nějak se mu to ale 
po celý život dařilo.” 

„A dnes, víc než půl století po jeho smrti, jak se na to dívají 
jeho stoupenci, mezi něž ty viditelně patříš. Či snad nepatříš?” 

„No, asi patřím. Jsou Jungovci, kteří mají reinkarnaci tak 
říkajíc zabudovánu ve svém programu a podle toho vedou i 
své terapeutické rozhovory.“ 

„Ano, ale co ty sám si o tom myslíš?” 
„Snažím se o to, zachovat si otevřenou mysl. Mám totiž 

pocit, že někdy, dokonce bych řekl, že dost často, se z 
reinkarnace dělá tak trochu cirkus. Na druhou stranu, vím o 
lidech, kteří v tomto směru začínali jako skeptici a dnes jsou z 
nich přesvědčení reinkarnalisté.” 

„Takže, existují podle tebe dva tábory, reinkarnalisté a … 
jak bys nazval ty druhé?” 

„Ono jich je víc než dva.” 
„Kolik?” 
„Aspoň čtyři. Kromě reinkarnace je tu také kryptomnézie, 

kolektivní nevědomí a genetické převádění paměti. Jsou i jiné 
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názory, tyhle jsou ale hlavní, které se pokoušejí o to se 
s reinkarnací nějak vypořádat.” 

„No, to je nějaké nadělení. Reinkarnalisté, to slovo bych 
ještě přijala, ale kryptomnézani, kolektivní nevědomci a 
genetičtí převáděči paměti, to už je trochu moc! Co to vlastně 
znamená, kryptomnézie?” 

„Případy, kdy si lidé myslí, že si vzpomínají na události ze 
svých minulých inkarnací, přičemž jde o informace, které jim 
už dávno vypadly z paměti, někde je slyšeli, četli v knize a 
potom na to zapomněli. S tímto vysvětlením přicházejí 
nejčastěji kovaní skeptici, kteří mají tendenci zamítat vše, co 
není tak zvaně racionální.” 

„A co případy malých dětí, které si pamatují věci o svých 
minulých životech, které nikde slyšet nemohly, které neumějí 
ještě číst?“ 

„To je právě, kde toto vysvětlení, zamítnutí pokud bychom 
to tak nazvali, je problematické. Skeptika tohoto typu ale 
přesvědčit nelze.” 

„Jak to vidíš ty?” 
„V podstatě jako strkání hlavy do písku.” 
„Takže kryptomnézii aspoň prozatím vyloučíme. Co 

geneticky převedená paměť?” 
„Podle mne to je jen jiný způsob vysvětlení pro ty, kteří 

trvají na materialistickém výkladu. V dnešním světě je jich 
hodně, snad ještě víc než v časech Freudových.” 

„Co kolektivní nevědomí?” 
„O tom si myslím, že by mohlo stát za některými případy, 

které by se jinak vykládaly jako vzpomínky na minulé životy. 
Někdy mohou být takové vzpomínky docela beznadějně 
smíšeny s kolektivním nevědomím, takže se třeba stává, že 
vzpomínka může být sice pravdivá, patří ale ve skutečnosti 
někomu jinému. Pořád ale se takto nedají vysvětlit některé 
věci, které doktrína reinkarnace přináší. Jako například, jak 
funguje karma?” 

„Zní to jako, že existenci karmy ty přijímáš.” 
„Ano. Myslím, že tu nelze nepřijmout. Spousta věcí v 

našich životech se myslím řídí tím, jakou si sebou neseme 
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karmu. Myslím si, že ta stojí i za setkáním nás dvou.” 
„Jsme snad zašití buddhisté, nebo jsme jimi byli?” 
„Doktrína karmy nemusí nutně být spjata s buddhismem, 

ani s hinduismem. V Indii se v ni věřilo ještě před příchodem 
Buddhy. Je tu ale také už dost evidence i o tom, že v morální 
kauzalitu věřili i první křesťané, před nimi pythagorejci, 

zoroastriáni, i stoupenci 
jiných náboženských 
doktrín.” 

„Je to tedy úzce spjaté s 
náboženstvím?” 

„Ne nutně. Rozhodně ne 
tak, jak je náboženství 
běžně chápáno. Jistá dávka 
víry je ale nutná. Víry ve 
věčný cyklus životů, což 
ovšem znamená i víru v 
posmrtný život. Běžní 
buddhisté si to ale 
představují jinak, než jak to 
vidí ti, kteří jsou zasvěceni 
do vyšších tajemství.” 

„Zasvěcenci do vyšších 
mysterií … začínáš znít jako 
opravdový mystik.” 

„Nic příliš mystického na tom přitom není, to mi věř. 
Karma prostě znamená, že člověku se na světě nestane nic, co 
by si nebyl z nějakého důvodu zasloužil, ať už je to dobré či 
špatné. Tak to popisuje Buddha, tak to viděli ale i 
pythagorejci, zhruba ve stejné historické době, ale na dvou od 
sebe hodně vzdálených místech světa. I když to může být 
docela mimo naše schopnosti chápání, protože to může sahat 
nejen do toho minulého, ale i do některého z jiných 
předchozích životů.” 

„Takže, co jsme si nadrobili, to musíme sníst.” 
„To sice platí, je to ale hodně zjednodušený pohled. Může 

to totiž být i jinak, ty překážky a protivenství si docela dobře 
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můžeme vybírat my sami.” 
„Tak tím mě překvapuješ. Jak, prosím tě?” 
„Víš co? Tohle by bylo složité vysvětlování. Bohužel tě 

momentálně nemohu odkázat na knihu, kterou jsem o 
reinkarnaci napsal…” 

„Tys napsal knihu o reinkarnaci?! A vyšla?” 
“Ano, vyšla, ale zatím jen česky, takže bys z ní asi mnoho 

neměla, snad kromě několika diagramů. Ty ti ale mohu 
později trochu vysvětlit, mám tu knihu vedle v batohu.” 

„Tak to jsi mě uzemnil! Kde bych to byla čekala, když jsem 
se s tebou začala bavit o reinkarnaci, že mám před sebou 
takového experta!” 

 „No, expertem bych se nenazýval, spíš to byla jen taková 
mladistvá nerozvážnost. Začínám pomalu přicházet na to, že 
k tomu, aby člověk mohl o těchto věcech zasvěceně psát, 
potřeboval by nabýt víc životních zkušeností. Lidé si většinou 
stěžují na to, jak rychle stárnou – já bych spíš potřeboval být 
starším.” 

„Třeba ti budu moci přispět k tomu je získávat. A přitom 
úspěšně stárnout.” 

„Není nad to, když mají lidé společné cíle.“ 
„Mohl bys tu svou knihu přinést ukázat? Ne, že bych ti 

nevěřila, chtěla bych si jen na ni sáhnout. Už jsem sice držela 
knihu v ruce a měla před sebou autora, to bylo ale, když ji 
podepisoval. Tohle je něco jiného.” 

Beze slova jsem odešel a za chvíli se vrátil s knihou, kterou 
jsem Sáře podal. Vzala ji ode mne jako nějakou svátost, 
podívala se na obálku. Je tam ovšem mé jméno, na zadní 
straně obálky je i obrázek s propagačním textem. Rychle 
potom knihou prolistovala; má asi 300 stránek a položila ji na 
stůl. Podívala se na mne. 

“Uvažoval jsi o tom, přeložit tuhle knihu do angličtiny? 
Vždyť bys to zvládl sám!” 

„To bych snad zvládl. Jenže, anglických knih o reinkarnaci 
je spousta – hledal bych těžko nakladatele. Knihu jsem 
napsal, protože tam v těch částech světa jich mnoho není a je 
o takovéto věci přitom zájem. Po dlouhá léta tam neměli o 
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těchto věcech informace, měl jsem na internetu blog, lidé tam 
chodili, zajímali se. Tak jsem se rozhodl, že napíši knihu. Tady 
bych mohl strávit měsíce překládáním knihy, jen abych zjistil, 
že o ni nikdo nestojí.” 

„Já bych o ni stála!” 
„Tobě mohu o tom, co v ní je, vykládat. Na jednu stranu se 

tak ušetří čas a na druhou, byl by v tom osobní styk, byla by v 
tom kabala.” 

  „Proč právě kabala?” 
„To slovo znamená v hebrejštině příjem, předání, také ale 

přijetí. Tam kde je předání či přijetí dochází nutně k 
nějakému styku a s ním souvisejícímu převodu informací. 
Předávají se takto vědomosti, které jedna osoba má a přeje si 
nebo i potřebuje, snad i cítí, že má tu povinnost, je předat jiné 
osobě. To je ta pravá kabala, jedna osoba druhé osobě.” 

„O kabale jsi také napsal knihu? Zní to tak, že máš v tomto 
směru myšlenky uspořádané.” 

„Ano, napsal, přiznávám se ti bez mučení.” 
„A máš ji tu také?” 
„Mám, teď ale po mně nechtěj, abych pro ni znovu šel.” 
„Dobře, tohle si necháme na jindy.” 
Vzala opět do ruky knihu, chvíli v ní listovala. Našla veliký 

barevný diagram v poslední kapitole. Ukázala na něj. 
„Je to česky, takže to číst nedovedu. Vidím ale, že je to dost 

složité. Mohl bys mi prosím vysvětlit, aspoň v principu, o co se 
tu jedná?” 

Přisunul jsem své křeslo k jejímu, takže jsme seděli vedle 
sebe, zatímco Sára držela knihu na kolenou. Když jsem se 
nakláněl, dbal jsem na to, abych jí příliš okatě nenahlížel za 
výstřih. S překládáním českých výrazů jsem problém neměl – 
původně jsem o většině z nich slyšel nebo četl stejně v 
angličtině, když jsem se v Oxfordu mimo svá studia na Oriel 
College začal esoterickým buddhismem a hinduismem, spolu 
s reinkarnací, trochu vážněji zabývat. 

„Vybrala sis právě diagram, kde je popsaný celý jeden 
cyklus lidského života, od zrození v hmotném těle, až po 
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přípravu nového hmotného těla. A s tím vším, co se mezitím 
děje. Opravdu chceš, abychom se do toho spolu dali? Jeden 
večer na to nejspíš nestačí.” 

„To nevadí. Máme přece dost času, či někam spěcháš?” 

Nespěchal jsem nikam. Jak také, když jsem se cítil tolik 
příjemně v její blízkosti! Má ona podobné pocity, či je její 
zájem čistě jen akademický? Zahleděl jsem se do diagramu, 
ukázal na první okénko docela vlevo dole. 

„Cyklus je nekonečný, musíme ovšem někde začít, tak proč 
ne se zrodem v hmotném těle? Ovšem, hned na začátku 
narážíme na problém. Kdo či co se to vlastně rodí?” 

„Přece duše, ne?” 
„Ono nazývat to co je v nás nesmrtelného duší, je 

ustáleným zvykem, není to ale název ideální. Význam tohoto 
slova se věčným užíváním při různých kázáních a podobně už 
tak rozmělnil, až je prakticky k nepoužití. Proto jsem přijal 
jiný možný výraz. Tím je monad či monád, česky také 
monáda, což je slovo v ženském rodě, něco co angličtina 
nemá. Monáda značí jedinečnou součást bytí, která je dále už 
nedělitelná.“ 

Prstem jsem založil stránku s diagramem a nalistoval jsem 
obrázek s dvěma kresbami Kandinského. 

„Tohle kreslil ruský malíř Vasilij Kandinskij, který také 
napsal kolem roku 1910 pro vývoj moderního umění vysoce 
důležitý spis, který nazval O duchovnosti v umění. I když se o 
tom nikde přímo nezmiňuje, mnohé z jeho kreseb, jako tyto 
dvě, jsou docela jasně právě o tom, o co nám jde, tedy o 
monádě. V první z obou kreseb vidím monádu, jakoby 
sestupující, snad hledající pro sebe vhodnou rovinu, kde by se 
mohla na čas – protože vše v našem světě je pomíjivé – 
usadit. V druhé kresbě máme už monády tři, přičemž každá z 
nich má svou vlastní identitu, už jsou usazené na rovině plné 
přímek, které jakoby už začínaly něco vytvářet, snad 
ponoukané právě oněmi monádami. To je ovšem moje 
interpretace; tvoje může být úplně jiná. Zabýval jsem se ale po 
několik let studiem filosofie podobné té, kterou se zabýval 
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Kandinskyj, tedy theosofie tak jak ji učila Blavatská, takže 
snad nebudu příliš daleko od toho, co se mohlo honit 
Kandinského hlavou, když před nějakými sto lety tohle 
kreslil.“ 

 

 

 

„Kandinskij. A Blavatská. To jméno jsem také slyšela, 
nevím ale o ní skoro nic, jen to, že to byla hodně kontroverzní 
ruská šlechtična.” 

„Madam Blavatská, jak jí říkávali, byla opravdu 
kontroverzní, ovlivnila ale pozitivně ohromné množství lidí, 
hlavně umělců, také filosofů. Systém, který učila, se nazývá 
theosofie a čerpá hlavně z buddhismu a hinduismu, ne ale z 
jejich náboženské stránky, z toho co se za těmito učeními 
skrývá, tedy esoterická buddhismus a hinduismus.” 

„Co Jung? Studoval také Blavatskou?”  
„Určitě, byl navíc velikým stoupencem Meadovým, který 

býval osobním sekretářem Blavatské, i když po její smrti se s 
Theosofickou společností rozešel. Napsal potom celou řadu 
knih o gnózi. Za Meadem Jung, který všechny jeho knihy měl 
ve své knihovně, schválně jel do Londýna, aby mu mohl ještě 
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před jeho smrtí potřást rukou a poděkovat. O Blavatské se ale 
Jung nikde přímo nezmiňuje. To by si byl nemohl dovolit, z 
důvodů o nichž jsme si už pověděli. Blavatská, která vlastně 
stojí na samém počátku hnutí New Age, prostě není ani 
v dnešní době uznávaná akademickými vědci, i když leccos se 
v tomto směru mění a bude měnit, zejména díky nukleárním 
fyzikům, kteří po zavedení kvantové fyziky pěkně otřásli 
vědeckým světem. Problémem pro ortodoxně uvažující vědce 
je, že teorie kvantového pole zapadá do celkového obrazu 
přírody, jakoby to byl její prapůvodní jazyk a všechny až 
doposud provedené laboratorní testy ji potvrzují. Ladí také s 
tím, co bezmála o sto let před jejím objevením napsala ve 
svých spisech Blavatská. Ale vraťme se k monádě. Termín 
není zdaleka nový, užívali ho už antičtí filosofové, jako 
Pythagoras, Xenofanes, Platón, Aristoteles nebo Plotinus. 
Monáda je prostě entita, která je naprosto individuální a která 
je schopna uvědomovat si sebe sama, což ale přichází až v 
určitém stadiu vývoje. Jakási jiskřička ohně vědomí.” 

„Dobře, monáda je vlastně totéž jako duše, pokud ti 
rozumím správně. Proč ale dáváš přednost tomuto výrazu?” 

„Hlavně proto, že jsem na to zvyklý. Ale také proto, že mi 
výraz ‘duše‘ připadá zprofanovaný. Za to může nejvíc církev a 
její ohniví kazatelé.“ 

„Kde jsi tyto vědomosti nabral?” 
„Už v Praze jsem se zajímal, těch možností tam ale příliš 

mnoho nebylo. V Londýně jsem začal celkem pravidelně 
chodit na přednášky v Gloucester Place, kde sídlí Theosofická 
společnost. V Oxfordu jsem s tím pokračoval, i když tam 
společnost lóži neměla, byli tam ale zainteresovaní lidé, kteří 
pořádali přednášky soukromě. O theosofii i o kabale. A dalo se 
vždycky zajet do Londýna.” 

„Kdypak jsi napsal ty knihy?” 
„Poměrně nedávno. Nepočítal jsem vůbec s tím, že by 

vyšly. Leda tak, že by mě otec finančně podpořil a já bych je 
vydal soukromě. Jenže, k mému překvapení, první a jediný 
nakladatel, jemuž jsem Reinkarnaci nabídl, ji rovnou přijal. 
Myslím, že na něj také udělalo dojem to, kde jsem studoval. 
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Není toho ale už dost o mně, zatímco já o tobě toho vím tak 
málo!” 

„Není moc s čím se chlubit, když ale jinak nedáš…” 

Tak jsem se během následující hodiny a půl dozvěděl, že 
Sára pochází z města Toowoomby, což je po Brisbane druhé 
největší město Queenslandu. Její otec Frank Morrison je 
stavitelem menšího formátu, matka Margot učitelkou na 
národní škole. Má mladšího bratra Marka, který se vyučil 
tesařem, pracuje s otcem a jednou snad přejme vedení firmy. 
Otec, který dříve stavěl nové rodinné domy, se nyní ale 
soustřeďuje už hlavně jen na renovace starších domů, prý 
pochází z typické australské rodiny s jakýmisi irskými kořeny 
zahalenými v mlhách či snad zanesenými hlínou. Babička z 
matčiny strany údajně přišla jako malá holčička do Austrálie s 
rodinou z Itálie, pradědeček byl vinař, který ale udělal chybu v 
tom, že se usadil v Queenslandu, kde se kvůli horku vínu příliš 
nedaří, místo v Jižní Austrálii, kde jsou podmínky vhodnější. 
Vinice, které zavedl, byly nakonec zlikvidovány a dnes tam 
stojí sídliště s rodinnými domy. Sára vyrostla v Toowoombě a 
v okolí – otec vždy postavil dům, v němž po nějaký čas rodina 
bydlila, který ale brzy prodala, aby se žilo z výdělku – ušetřilo 
se tak na daních. To, aby mohla studovat herectví, si po pár 
úspěšných vystoupeních při ochotnických produkcích 
vyškemrala na rodičích, kteří měli, jak si je dnes už vědoma, 
docela pravdivé představy o šancích k tomu se v herecké 
profesi uplatnit. Její maminka prý vždycky před ní opakovala, 
že v tomto povolání je mnoho povolaných a málo vyvolených. 
Přesto Sára doufá, že se jednou ukáže, že právě ona je tou 
vyvolenou. 

K tomu, abychom dále rozebírali diagram o reinkarnaci 
jsme se již toho večera nedostali. Byl to poměrně dlouhý den a 
oba jsme se začali cítit unaveni. Sára navíc bude muset příští 
den pracovat, jen ale jako průvodkyně. Budeme mít celý večer 
k tomu soustředit se na to, co nás oba zajímá. Dozvěděl jsem 
se ještě, že příští týden se divadlo bude ve Strahanu končit, že 
jí ale Gordon už nabídl novou smlouvu na příští sezónu. Ještě 
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se nerozhodla, jestli ji má přijmout. Má prý ale na to alespoň 
měsíc. Ještě se také nerozhodla, co bude po příští asi tři 
měsíce dělat, v případě, že se rozhodne podepsat nabízenou 
smlouvu. Určitě se podívá za rodiči, kteří už zde před časem se 
byli podívat na ni a kteří prý odjížděli o hodně klidnější, než 
když sem přijížděli. Dcera, jak se ukázalo, práci má, sice nic 
světoborného, ale poctivou práci – tohle zejména jejího otce 
celkem usmířilo. Matka jako učitelka nemohla nevidět, že 
Sára vlastně vychovává veřejnost a učí ji o australských 
dějinách, podobně jak to činí ona s dětmi v hodinách dějepisu. 
Sára by chtěla trochu cestovat po Austrálii, když teď na to má. 
Mám podobné úmysly. 

Líbla mě na dobrou noc. Nebyla v tom vášeň, cítil jsem ale, 
že by v tom mohl být nějaký příslib. Čeho? To se uvidí. 
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8. Přednáším 
 

Se Sárou jsem tentokrát na ostrov nejel. Myslím, že byla 
docela ráda; užili jsme si jeden druhého poslední dobou dost a 
ještě užijeme. Vypravil jsem se svým autem do městečka 
Zeehan, asi 40 km po silnici vedoucí většinou horami. 
Podobně jako Queenstown, Zeehan býval také důlním 
místem;  těžilo se zde hlavně olovo. Koncem 19. století zde žilo 
kolem deseti tisíc lidí – dnes necelá tisícovka. A opět to byl 
místní Grand hotel, který si získal mou pozornost a nejen 
proto, že jsem se tam docela slušně naobědval. Takovéto 
budovy naleznete na Tasmánii a vůbec po celé Austrálii, 
hlavně v místech, kde se kdysi, nejčastěji tak ke konci 19. 
století, děly věci. Dnes už se nedějí. Naštěstí bývají v Austrálii 
chráněny zákonem, takže zbořit je jen tak nelze. K hotelu je 
vzadu přistavěná budova, zvaná Gaiety Theatre, což by se 
snad dalo nejlépe hodně volně přeložit jako Varieté. Těžko 
tomu dnes uvěřit, ale údajně to kdysi býval největší koncertní 
sál v Austrálii, otevřený byl roku 1897 a pojal kolem tisícovky 
diváků. Každý večer prý bylo plno. Dnes by se do sálu vešli 
všichni obyvatelé města a ještě by zbyla volná místa. Sára se 
narodila ve špatný čas, i když..? 
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Bylo ještě trochu brzy nato, aby se objevila Sára, napadlo 
mne ale, že bych mezitím mohl zavolat matce do Prahy, s níž 
jsem nemluvil už aspoň měsíc. S osmi, či devítihodinovým 
časovým rozdílem – nikdy si to nedokáži zapamatovat, navíc 
se to mezi některými z hlavních měst liší, tam bude poměrně 
brzy ráno. Pokud matka večer nehrála, vstávala ráno dosti 
brzy. Někdy se stane, že vyspává nějaký ten flám, až skoro do 
večera, nebo podle toho, kdy má mít představení. Ta jsou pro 
ni svatá. Zkusil jsem, jestli má zapnutý mobil a vzala to hned 
na druhé zazvonění. 

„Kde se nacházíš?“ 
„Na Tasmánii.“ 
„Tak to se mi líbí. Tam jsem se vždycky chtěla podívat, je 

tam prý náramně čistý vzduch. Kde přesně jsi?“ 
„V místě zvaném Strahan, na západním pobřeží. Vzduch 

tady má prý být vůbec nejčistší ze všech vzduchů.“ 
„Jméno hotelu? Abych si to mohla nagooglovat.“ 
„Žádný hotel. Šetřím otci peníze, pronajal jsem si celkem 

levnou kabinu v autokempinku.“ 
„Tak to se mi také líbí, že jednáš takhle odpovědně. Jak 

dlouho tam hodláš pobýt?“ 
„Zítra si to tu půjdu předplatit ještě aspoň na týden.“ 

Pověděl jsem dále matce o tom, že se stýkám s jistou 
mladou herečkou, celkem po pravdě jsem jí popsal situaci, o 
jaký poměr se jedná, aby si hned nemyslela, že je za tím víc, 
než co za tím skutečně je. Nemyslím si ale, že se mi tak úplně 
podařilo zakrýt to, že bych si přál, aby toho za tím bylo víc. 
Matky tyhle věci vycítí. Raději jsem přehodil výhybku na to, 
jak je tu hezky, jaký je tu už zmíněný čistý vzduch, jak moc se 
mi na Tasmánii líbí. Bavili jsme se ještě aspoň čtvrt hodiny, 
matka přitom prohlásila, že momentálně nic nemá, že jen 
čeká na to, jestli dostane roli Ljubov Raněvské v Čechovově 
Višňovém sadu. To by se ale začalo zkoušet nejdříve za dva 
měsíce, pokud tu roli dostane. Moc by si to přála!  

S matkou jsem se rozloučil a začal jsem se připravovat na 
návštěvu Sáry, kterou už nešlo odkládat. Nebudeme sice mít 
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pohodlná křesla, zato získáme atmosféru spíš se hodící k 
přednášení, protože to bylo, k čemu jsem se chystal. Regrese 
zatím počká. Ne, že bych se jí bál, i když sám jsem ji nikdy 
neprováděl, byl jsem ale několikrát přítomen při regresní 
terapii, takže bych měl vědět, co mám dělat. Má-li být regrese 
úspěšná, je nutné, aby subjekt výzkumu měl důvěru v toho, 
kdo ji provádí. Na Sáru to zřejmě udělalo dojem, když zjistila, 
že jsem se zabýval reinkarnací do té míry, že jsem o ní mohl 
napsat knihu. Tu si přečíst nemůže, bude ale dobré když se 
dozví něco víc o mých myšlenkách v knize popsaných, které jí 
budu interpretovat. 

Objevila se kolem šesté, poté kdy ji člun přivezl z ostrova. 
Cestou domů se stavila v čínské restauraci, která prodává přes 
ulici a přivezla tolik plastových krabiček s hotovými jídly, že se 
nám málem nevešly na stůl. Trval jsem ovšem na tom, že 
polovičku ceny uhradím, i když mi to nepřipadalo úplně 
férové, protože se svou poměrně drobnou postavou toho 

nemohla nikdy sníst tolik co 
já, který nemám daleko do 
dvou metrů. Vedla si ale 
statečně. Po brzké, ale 
vydatné večeři, jsme se usadili 
u již uklizeného stolu, kam 
jsem položil svou knihu. Než 
jsme začali, ještě jsem Sáře 
ukázal svou druhou knihu, tu 
o kabale, kterou si také 
prolistovala – nic jiného s ní 
dělat moc nemohla. Ještě tak 
vydávat občasné zvuky značící 
souhlas, uznání a příznivé 
mínění. Potom jsme se mohli 
věnovat reinkarnaci. Otevřel 
jsem knihu na stránce 

nedaleko konce, kde se nachází diagram, ukázal na okénka 
vlevo dole Zrození v hmotném těle a následnou Smrt 
hmotného těla. 
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„Vybrala sis sama tento diagram, který mám až skoro na 
konci knihy. Takže začínáme vlastně od konce. Konečně, proč 
ne? Pokud se na něm budeme pohybovat od chvíle zrození, až 
ke chvíli dalšího zrození, mezi tyto dva body se nám vejde celý 
jeden cyklus lidského života. V té části prožívané ve hmotném 
světě si vedeme tak, jak nejlépe dokážeme. Nebo také ne. 
Nezáleží moc na tom, jestli věříme v reinkarnaci, jestli vůbec 
máme nějakou víru; jsou věci, které z této pozice ovlivnit 
nemůžeme, to bychom se museli nacházet na kauzální rovině. 
Nebudu ale věci v tomto bodě příliš komplikovat. Lidé, kteří 
se uvědomují aspoň možnost toho, že reinkarnace by mohla 
být skutečností, jsou na tom lépe než ti, kteří prostě nechají 
život běžet, případně se jen věnují ukájení svých vášní. Hned 
na začátku knihy uvádím to, co o reinkarnaci řekli lidé, kteří 
obvykle něco znamenali.”  

Ukázal jsem Sáře stránku v úvodní kapitole.  

„Jména, která se tu nacházejí, jak jistě vidíš, mluví sama za 
sebe, lidé jako Sokratés, Giordano Bruno, Johann Wolfgang 
Goethe, Lev Nikolajevič Tolstoj, Richard Wagner a řada jiných 
známých osobností, jejichž některé výroky cituji a kteří 
vesměs hovoří o reinkarnaci jako o hotové věci. Když jsem 
přešel na studia do Anglie, začal jsem se seriózně učit anglicky 
a získal jsem jiné náhledy na duchovní stránku života, než 
jaké jsem měl předtím. Takové, jaké mi až doposud vzdělání, 
vedené po linii tak zvaného vědeckého materialismu, který v 
mé domovině v té době vládl a který stále ještě doznívá, 
nedovolovalo. Co vlastně nás vede k tomu mít v tomto životě 
nějaké cíle? Začalo mi docházet, že to, co nás táhne, je něco 
podstatného, něco víc než jen nějaké nejasné ambice tvora, 
který se momentálně nachází v tomto světě, v tomto životě, v 
této tělesné schránce.  Že tu musí být ještě jiná dimenze, 
nazvěme ji duchovní. Došlo mi také, že tu prostě musí být 
kontinuita, že lidský život není jen nějaké náhlé vzplanutí 
energie, že vše odněkud pochází a někam směřuje. Jinak by 
život neměl smysl. Na to, že mám definitivní odpovědi na tyto 
zásadní otázky, si nároky samozřejmě nekladu. Spíš jen jsem 
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schopen pokládat otázky jiné, které z toho, co jsem se 
dozvěděl, vyplývají.”  

Sára, až doposud se chovající jako vzorná žákyně, mi nyní 
nahlas přitakala.  

„Ano, tak nějak to musí být, otázky vyvolávají otázky.” 

„Křesťanství to neřeší, to co v něm kdysi bývalo a co se 
týkalo reinkarnace, se jeho otcové rozhodli vyjmout, z důvodů 
které znali jen oni, o nichž se ale můžeme dohadovat. Do naší 
západní civilizace se tak dostávají tyto myšlenky po téměř 
dvoutisíciletém půstu, až během posledních pár století. Jeden 
z mých oblíbených vědců Albert Schweitzer se kdysi vyjádřil v 
tom smyslu, že v reinkarnaci se nachází ten nejvíc uklidňující 
výklad skutečnosti, jímž indická filosofie překonává problémy, 
které nejdou na rozum evropským myslitelům. Henry Ford 
kdysi napsal: ‘Teorii o reinkarnaci jsem přijal, když mi bylo 26 
let… Bylo by zbytečné pracovat, pokud bychom nemohli využít 
zkušeností, jichž jsme nabyli v jednom životě, v tom dalším. 
Když jsem objevil reinkarnaci, bylo tomu jako bych odkryl 
univerzální plán… Čas už nebyl limitovaný. Nebyl jsem nadále 
už otrokem hodinových ručiček…  Genialita jsou zkušenosti… 
Je to ovoce dlouhodobých zkušeností nasbíraných v mnoha 
životech… Objev reinkarnace uklidnil mou mysl…‘ 

Musím se ti přiznat – vydal jsem ještě jednu knihu, a sice o 
životě Jeleny Petrovny Blavatské, o níž se ve střední Evropě 
skoro nic dnes neví… Kromě snad Ukrajiny, kde se narodila.” 

„Já o Blavatské toho také moc nevím, slyšela jsem to 
jméno, vím, že měla něco co dělat s buddhismem, a to je asi 
tak všechno.“ 

„To máš tak. S Jelenou Petrovnou Blavatskou se začíná 
evoluce duchovního vědomí moderního světa. To by ti mohlo 
připadat jako příliš odvážné prohlášení. Jisté je, že HPB, jak 
se jí už za jejího života běžně říkalo, byla totiž postavou 
nanejvýše kontroverzní. Theosofie, kterou založila, měla pro 
vývoj moderního světa obrovský význam, i když ten je z velké 
části zneuznaný. Může za to jednak Blavatské povaha, o níž 
lze jen říci, že byla nevyzpytatelná, také ale to, že svět, v němž 
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se pohybovala, nebyl ještě zdaleka připravený k tomu uznat 
autoritu a intelektuální převahu ženy nad většinou mužů v 
jejím okolí.¨“  

„Co je theosofie?“ 
„Theosofie je školou filosofie, školou prastaré moudrosti, 

která zde je a vždy byla, i když moderní doba ji jaksi přehlíží. 
Jedná se o tu pravdu, která více či méně skrytá, stojí za všemi 
náboženskými systémy (mezi něž počítám i materialismus), 
které si kdy lidstvo vypěstovalo. Theosofie je zároveň vědou, i 
když není takovým druhem vědy, jaký se pod tímto výrazem 
dnes běžně chápe; tedy vědy založené na myšlení analytickém. 
Theosofie si vyžaduje syntetický způsob myšlení, přičemž 
nestojí a nikdy nestála na víře, což právě je typické pro 
náboženství. Analytická věda v zásadě rozebírá na menší a 
menší kousky vše to, co nás obklopuje, tedy materiální svět. 
Člověk je ale schopen dohlédnout dále než za hranice které 
nám vytyčuje hmota a právě o to v theosofii jde: zkoumat to, 
co se za těmito hranicemi nachází.“ 

„A to všechno zvládla jediná a podle tebe nevyzpytatelná 
žena? Jak to dokázala?“ 

„Blavatská naznačuje, že za tím, aby západnímu světu ona 
mohla zpřístupnit esoterický buddhismus, hinduismus a 
védické moudrosti, stála skupina zasvěcenců vysokého řádu, 
kteří ji v tom vytrénovali. Co na tom je pravdy a co si 
Blavatská přidala, není hned jasné, leccos tu může člověku 
připadat jako konspiračních teorie a tak podobně. Ovšem, 
když si člověk pozorně přečte její Odhalenou Isidu a Tajnou 
doktrínu, musí mu být jasné, že tato žena něco věděla. Něco 
hodně. Nebo to věděli ti, kteří knihu za ni psali, což je jednou 
z teorií. Dále, pokud se člověk zabývá také kabalou, zjistí, že 
na jisté úrovni se tyto myšlenky scházejí, že kabalistům to 
myslí podobně jako Blavatské a jejím následovníkům. Ti často 
i pocházeli, hlavně kolem roku 1900, z řad těch 
nejprogresivnějších umělců všech možných směrů, nejvíc ale 
výtvarníků a hudebníků. Prostě, ty nejlepší mozky, na nichž 
stálo a stojí moderní umění.” 

„A ty jsi četl všechny její knihy? Kde se dají sehnat?” 
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„Klidně i na internetu, kde je můžeš mít i zdarma. Dnes je 
ale čte málokdo, většině lidí v našem věku stačí synapse. Číst v 
dnešní době Blavatskou znamená prodírat se spoustou 
křovisek, které sice v její době třeba něco znamenala, dnes ale 
už moc ne. Vede tam například polemiky s lidmi, o nichž se 
dnes ani neví; přitom opravdový student teorií Blavatské si 
nemůže dovolit je přeskočit, protože by mohl přijít o něco 
podstatného ukrytého mezi řádky.” 

„Takže číst nebo nečíst?” 
„To záleží čistě na míře angažovanosti.” 
„Co se dozvím, když ji číst budu?” 
„Tu a tam něco, o čem jsi neměla tušení.” 
„Má to co dělat s reinkarnací?” 
„Jak se to vezme. Řekl bych, že ti to sice neobnaží, ale 

aspoň poodhalí systém, na němž stojí zákony, podle nichž se 
reinkarnace řídí. Tady totiž nejde jen o cykly lidských životů, i 
když ty nás, pochopitelně, zajímají nejvíc. Jde tu o mnohem 
větší cykly, o celkový vývoj, o lidské rasy, o národy, o celé 
civilizace. A o víc, o moc víc. O vývoj naší planety, o vývoj 
jiných planet, o celý systém sluneční soustavy, o to co bylo 
před ní, o to, co bude po ní, prostě o strašně moc!” 

Vzal jsem znovu do ruky knihu a našel jsem stránku 
nedaleko začátku.  

„Tyhle výroky slavných lidí jsem překládal z angličtiny do 
češtiny, když jsem knihu psal. Teď ti některé přeložím zpátky, 
protože v angličtině si je pochopitelně všechny přesně 
nepamatuji. Úplně přesné to tudíž nebude. Tohle řekl 
například Goethe: 

‚Jsem si jistý, že jsem zde byl už tisíckrát a doufám, že se 
sem ještě tisíckrát vrátím.‘  

Nebo Benjamin Franklin: ‚Protože vím, že existuji v tomto 
světě, věřím také, že v nějaké formě budu vždy existovat.‘ 
Tolstoj: ‚Je náš současný život jen jediným z tisíců životů, do 
nichž vstupujeme z jiného, reálnějšího života… do něhož se po 
smrti vracíme.‘  

Walt Whitman: ‚Vím, že jsem nesmrtelný. Bez pochyb 
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jsem zemřel deset tisíckrát už dříve. Směji se nad tím čemu se 
říká rozklad a je mi znám rozkyv času.‘  

Voltaire: ‚Na tom být narozen víc než jednou není nic 
překvapivého; vše v přírodě se rodí znovu.‘  

A tohle je náramně pravdivé – Arthur Schopenhauer: 
‚Kdyby se mne Asiat zeptal, jak bych definoval Evropu, byl 
bych nucen mu odpovědět: Je to ta část světa, která podléhá 
onomu neuvěřitelnému klamu, že člověk vznikl z ničeho a že 
jeho současné zrození je jeho prvním vstupem do života.‘  

A tohle jsem napsal já: „Mohl bych pokračovat dál a snášet 
sem další a další výroky, které přešly přes dnes již většinou 
zpráchnivělé rty lidí, o jejichž moudrosti lze stěží pochybovat. 
Všechny mají něco co dělat s reinkarnací, s posmrtným 
životem. Nějaké narážky na reinkarnaci se ostatně nacházejí i 
v Novém zákoně, když například Ježíš Kristus odpovídá na 
otázky svých učedníků: 

‚I otázali se ho učedníci jeho, řkouce: Mistře, kdo zhřešil, 
tento-li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?‘  (Jan, 9.2) 

Nebo když se hovoří o Janu Křtitelovi: 

Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. 
Kdo má uši, slyš!‘ (Matouš, 11,14-15) 

‚Učedníci se ho zeptali: ‚Proč tedy znalci Písma říkají, že 
nejdříve musí přijít Eliáš?‘ ‚Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno 
napraví.‘, odpověděl Ježíš. ‚Já vám však říkám, že Eliáš už 
přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od 
nich vytrpí i Syn člověka. Tehdy učedníci pochopili, že jim to 
řekl o Janu Křtiteli.‘ (Matouš, 17, 13-10). 

Tohle vypadá jako zbytek původního učení křesťanů, která 
církevní koncily kolem 3. a 4. století oklestily, přičemž na 
některé pasáže zapomněly, takže nám tu zanechaly stopy.” 

Sára se zasmála. Vzala mi knihu z ruky a našla si opět 
diagram, s nímž jsme začínali. 

„Víš co, o tom, že s reinkarnací se kdysi počítalo, mě 
přesvědčovat nemusíš, s tím jsem si jistá. Byl by z tebe ale 
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dobrý univerzitní lektor.” 
„Děkuji za projevenou důvěru.” 
„Za málo. Co kdybychom se ale vrátili k tomu diagramu? 

Máš ho tu sice až skoro na samém konci, mně se ale líbí, když 
se věci probírají od konce k začátku. Ono vlastně, kde je 
začátek a kde je konec nekonečného cyklu? Začít zrozením, 
začít smrtí?” 

„Definitivně smrtí. O životě už toho víme dost, nebo si to 
aspoň myslíme.” 

„Máš tam po straně něco napsáno.” 
„Tím bych se momentálně nezabýval, jde o rozhodnutí 

týkající se příští inkarnace. To se většinou děje automaticky, v 
jistém stádiu duchovního vývoje ale to může už být vědomé 
rozhodnutí.” 

„Co takhle výběr pohlaví, v němž se narodíme, výběr 
rodičů, jimž se narodíme, takovéto zásadní věci?” 

„Ty se sice mohou dít za vědomí a s plným souhlasem 
jedince; ale jen v případech těch lidí, kteří jsou již na poměrně 
vysoké úrovni duchovního vývoje. Veškeré plánování s tím 
spojené se děje na kauzální rovině. Jindy ke všemu dochází 
více či méně automaticky, zejména pokud se jedná o lidi 
nevyspělé, kteří někdy skoro jakoby pospíchali, jen aby se 
mohli vrhnout dolů a znovu se ponořit do světa hmoty, kde se 
jim budou dít věci, kde třeba na ně konečně čeká ta vysněná 
výhra v loterii!” 

„Víš co? Jsi cynik. Ale milý.”  
„Za takovéto vlídné slovo půjdu světa kraj!” 
„Raději mi pověz, kam půjdeme dál.” 
„Ha, ha! Do pekla!” 
„To snad ne.” 
„Dobře, třeba i ne. Třeba ale také ano. Záleží na člověku.” 

 „Takže někdo může podle tebe skončit v pekle?” 
 „Může se dostat někam, tedy do stavu, který zavdal příčinu 
všem pověstem o pekle.” 

„Jsou to tedy jen pověsti?” 
„Jsou a nejsou. Pro někoho to může být hodně 

traumatické, pro jiného méně, další si třeba ani nevšimne, jak 
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tudy prošel.” 
„Jak tomuhle mám rozumět?” 
„Jde tu o přechod z jednoho těla do jiného. Těch těl máme 

potenciálně sedm, normálně čtyři případně pět, plně vědomi 
jsme si ale jen jednoho.” 

„Tohoto hmotného.” 

Přejela rukama po svém těle, jakoby je pohladila. Měla je 
moc pěkné, stálo by za pohlazení. Jsme tu ale proto, abychom 
se zabývali duchovními záležitostmi, musel jsem si pro jistotu 
spěšně připomenout. 

„Za života v hmotném světě, ano. Teď jsme ale hmotné 
tělo opustili. V některých případech to může být opravdu pro 
člověka těžké si uvědomit, co se s ním vlastně stalo. Že zemřel. 
Pro někoho to může být nanejvýš problematické. Nejprve je 
totiž nutné zbavit se obalu, který hmotné tělo mělo a který 
fungoval jako jakýsi prostředník mezi hmotnou a tak zvanou 
astrální rovinou.” 

„O astrální rovině jsem slyšela.” 
„O ní slyšel asi každý. Mnozí si ovšem myslí, že je to 

výmysl rádoby mystiků, okultistů a tak podobně.” 
„Ty si to nemyslíš.” 
„Ne, nemyslím. Zapadá to totiž perfektně do celého 

systému, který se ti tu snažím popsat. Zapadá do našich 
životů, protože v astrálním světě strávíme až třetinu svého 
života. Pro nás je to svět snů, pro toho kdo se v něm ocitne, je 
stejně skutečný jako tento náš hmotný svět. Přechod z 
jednoho světa do druhého bývá v případech duchovně 
vyspělých lidí snadný, někdy i téměř neznatelný. Pro silně 
materialistického člověka to může ale být těžké se i zbavovat 
éterického těla, tedy obalu, o němž jsem se zmínil.” 

„Myslela jsem si vždycky, že smrtí se člověk zbavuje jen 
jednoho těla, toho hmotného. Kolik těl tedy vlastně máme?” 

“Na to se nedá příliš jednoduše odpovědět. Ono se to totiž 
liší, od člověka k člověku, tedy od monády k monádě. Celkem 
těch těl můžeme mít sedm. To nemá v současnosti nikdo, ani 
ti nejvyspělejší jedinci. Ti mohou mít plně funkčních těl až 
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pět.” 
„Pět! Jak to ale myslíš, když říkáš plně funkčních?” 
 „Plně funkčních v tom smyslu, že se to tělo dá ovládat, 

pohybovat se v něm a hlavně, že v něm lze myslet. To páté tělo 
se totiž nazývá kauzálním a v něm činíme rozhodnutí o tom, 
jak se to bude mít s naší příští inkarnací. Svými otázkami mě 
nutíš k tomu, abych vše 
vysvětloval jaksi obráceně – 
nepostupujeme od nejnižšího 
k nejvyššímu, jak tomu 
většinou bývá, ale naopak. 
Možná ale, že je to tak dobře.” 

Vzal jsem opět knihu do 
ruky a nalistoval jsem stránku 
s jiným diagramem. 

„Tady to máš názorně.“ 

Chvíli se dívala na 
diagram. 

„Tak dobře. Nezklamu tě a 
zeptám se, co je ještě výš? 
Vidím sedm těl – celé to 
vypadá skoro jako vajíčko. Pět 
jich podle tebe může být funkčních, co ale ta zbývající dvě?” 

„Tato těla a jim odpovídající roviny, jsou pro nás prozatím 
nedostupná. Odpovídající sanskrtové názvy pro nejvyšší tři, 
jsou Atma, Buddhi a Manas. Vlastně totéž jako Svatá trojice. 
Jenže, zkus požádat i hodně vysoko postaveného kněze 
katolické či protestantské církve, aby ti vysvětlil, co Svatá 
trojice ve skutečnosti znamená, a nic podstatného se nedozvíš. 
To proto, že nikdo z nás nevíme. Jak jsem řekl, ta pátá sféra 
už má nějaké ty návštěvníky, ty dvě nejvyšší budou přístupné 
až v dalších cyklech vývoje. Takže, raději zpátky k tomu 
jednomu cyklu života, odkud jsme se trochu odklonili. Kde 
jsme vlastně byli?” 

„Naposledy tuším, že v pekle, kde jinde?” 
„Dobře. Tak tedy neblahým peklem to může být pro 
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některé, pro jiné to může být ten proslulý očistec, záleží na 
tom kam se člověk během tohoto života, i těch předchozích, 
propracoval.” 

„Co když je nízko, opravdu hodně nízko. Jako byla spousta 
těch, o jejichž osudech na ostrově lidem vykládám. Co když 
takový člověk byl kariérní kriminálník, lotr, vrah? Čeká ho 
nekonečné prokletí, pekelné kotle, takové věci?” 

„Čeká ho to, co si zasloužil. V takovémto případě asi nic 
hezkého. Může to nějaký čas trvat, věčnost to ale nebude. Jsou 
tu ale některé výjimky – v tom panuje dost nejistota, někteří 
tvrdí to, jiní ono. Tohle bych prozatím ponechal stranou a 
později se třeba k tomu vrátil. Musíme mít stále na vědomí, že 
tu máme před sebou něco, co není přímo ověřitelné, navíc je 
to vždy individuální; takový je chod přírody. Dřív než se 
dostaneme do pekla či do nebe, ještě bych se na chvíli chtěl 
věnovat tělu éterickému.” 

„O tom tu řeč ještě nebyla.” 
„Byla, když jsem mluvil o obalu, který lidské tělo má a 

jehož se musí po smrti zbavit. Tím obalem je právě éterické 
tělo. Éterické tělo je ve své zásadě jen neviditelnou částí těla 
hmotného, může proto být jen přechodným sídlem našeho 
vědomí a to jen za určitých okolností. Jakýkoliv odklon od 
jeho hlavních funkcí je nepřirozený a nezdravý; u normálních 
a zdravých lidí je v bdělém stavu oddělení éterického těla od 
těla hmotného téměř nemožné. Hmotné tělo s tělem 
éterickým se navzájem prolínají a obě těla jsou spolu pevně 
propojena, takže pokud se člověk rozhodne pročistit svoje 
hmotné tělo (na příklad tím, že přijímá jen určité druhy 
potravin, tak jak to dělají například vegetariáni), zároveň tím 
také zhodnocuje svoje éterické tělo.”  

„Platí to také naopak?”  
„Jistě. Například, požíváním narkotik, nadměrného 

množství alkoholu a podobně, znehodnocujeme svoje éterické 
tělo; jeho celkové oslabení potom způsobuje, že se stáváme 
náchylnými k nemocem. Všichni živoucí tvorové, tedy lidé, 
zvířata a dokonce i rostliny, mají svá éterická těla, která jsou 
vlastně jejich neviditelnými duplikáty, zpravidla o něco málo 
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většími, takže z našeho hlediska bytostí obývajících prostor o 
třech dimenzích by se dalo říci, že je přesahují o několik 
milimetrů až centimetrů. K definitivnímu oddělení éterického 
„dvojníka” od hmotného těla dochází až v okamžiku smrti.” 

„A co lidé, kteří tak zvaně přežili svou smrt, měli nehodu 
nebo byli na operačním sále a ocitli se mimo své tělo? O tom 
se poslední dobou hodně píše.” 

„Pacient během operace se dívá na svoje bezvládné tělo 
ležící na silnici či na operačním stole, na ambulantní zřízence, 
na doktory a jejich asistenty, kteří jsou kolem něho 
shromážděni. Takovéto případy byly sice mnohokráte a dosti 
podrobně popsány a to věrohodnými svědky, většinou se ale 
nad tím stejně nakonec mávne rukou a prohlásí se, že dotyčný 
se stal obětí nějakých halucinací.” 

„K čemu je nám éterické tělo?” 
„Jeho zásadní funkcí je být prostředníkem mezi vyšším a 

nižším světem. Víš něco o čakrách?” 
„Slyšela jsem to slovo, nejsem si jistá, co znamená.” 

Opět jsem nalistoval stránku s jiným diagramem, na který 
jsem jí ukázal.  

„Čakry jsou taková silová centra rozmístěná po povrchu 
éterického těla. Jasnovidec je vidí jako otáčející se víry, 
mohou být různé velikosti, podle toho jak jsou vyvinuté a jak 
je člověk celkově vyvinutý.” 

„Ta barevná kolečka? Tak ta někdy vidím. Když se takhle 
podívám trochu stranou, ne přímo na tebe, tak vidím jedno 
takové se vznášet kousek nad tvojí hlavou.” 

„Tak to jsi mě potěšila. Jakou má barvu?” 
“Takovou zlatou či žlutou, podobnou jakou máš na tom 

diagramu.” 
„Tak to jsi mě potěšila ještě víc.!” 
„Proč?” 
„No, protože je to ta správná barva.” 
„Znamená to, že jsem jasnovidkyně?” 
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„Tyhle, nazvěme to    
schopnostmi, míváme skoro 
všichni z nás. Zejména, když 
jsme předtím viděli věci na 
diagramech. Někdo více, jiný 
méně. Ty vidíš barvy, takže asi 
víc. Ta čakra nad temenem 
hlavy bývá obzvlášť viditelná a 
staří malíři je často malovali 
nad hlavami svatých.” 

„Utahuješ si ze mne. Už 
jsem si začínala myslet, že jsi 
svatý!” 

To už mě samozřejmě 
pokoušela; tvářila se přitom 
jako pravá uličnice. Rozhodl 
jsem se, že sám si pro 
tentokrát uchovám vážnou 

tvář, což se mi zdařilo po nějakém tom úsilí. 

„Opět: to jsme skoro všichni z nás, více či méně.” 
„Vykrucuješ se. Vidím krásnou zlatavou svatozáři nad tvou 

hlavou.” 
„Vidíš ještě něco jiného? Těch čaker je celkem sedm.” 
„Nevím. Musela bych se soustředit.” 
„Víš co? Raději to nedělej. Nechceme se zahrabat 

experimentováním kolem jasnovidectví a podobných věcí – to 
totiž většinou nikam moc nevede.” 

„Máš s tím zkušenosti?” 
„Mám. Kdysi jsem se zajímal hodně o různé fenomény 

vyskytující se nejvíc kolem spiritismu. Pár lidí v mém okolí mě 
k tomu dovedlo, ještě když jsem byl v Londýně.” 

„A..?” 
„A přišel jsem na to, že toho je dost a dost, aby mě to 

osobně přesvědčilo, že nejen jasnovidectví, ale také 
materializace, levitace a tak podobně, se za příznivých 
podmínek dít mohou, okolnosti že ale bývají vždy takové, aby 
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to poskytlo prostor skeptikům, kterého by se mohli chytit. 
Takže člověk si v tomto směru nikdy nic nedokáže úplně a 
beze zbytku. Pravdu totiž mají indičtí žnana či radža jogíni, 
kteří vesměs tvrdí, že tak zvané sidhi, schopnosti provozovat 
fenomény, nikam nevedou a dokonce zavádějí skutečného 
hledače pravdy na nesprávnou cestu. Podle mého proto platí: 
zkus, přesvědč se, jdi dál.” 

„Jdi dál, ale kam?” 
„Tam kam my směřujeme. K uvědomění si sebe sama, k 

tak zvané individuaci.” 
„Myslela jsem si, že se tu hlavně bavíme o reinkarnaci.” 

 „Ta je součástí psychologického procesu individuace. Tak 
to vidím já, tak to vidí někteří jiní psychologové, ovšem 
zdaleka ne všichni.” 

„Kteří z nich to nevidí?” 
„Pokud trváš na odpovědi, potom ti, kteří jsou příliš 

pohrouženi v té vlně materialismu, která světem prochází. 
Reinkarnací se ale zabývali i tak zvaně seriózní výzkumníci, 
jako například psychiatr Ian Stevenson, který za asi 40 let 
zkoumal na tři tisíce případů. Nejčastěji to byly děti, které si 
údajně pamatovaly předchozí životy a dokázaly identifikovat 
lidi, které předtím neviděly, měly na tělech mateřská 
znaménka na místech, kde lidé, jimiž ony údajně byly, utrpěli 
zranění a tak podobně. Stevenson zjistil, že existuje malé 
okénko, zhruba mezi dvěma až pěti lety věku, kdy si děti 
minulé životy pamatovaly. Často se jednalo o životy, které se 
skončily nějakou nehodou nebo i násilně a poměrně nedlouho 
před znovuzrozením, takže bylo možné údaje si ověřit. Těch 
případů je tolik, že to prostě vylučuje hru náhod. Přesto 
všechno, opravdu zarputilého skeptika přesvědčit nelze.” 

Sára se podívala na mne těma hlubokýma tmavýma očima, 
usmála se. 

„Mne jsi už přesvědčil, i když jako skeptik či ateista jsem 
nezačínala, spíš jako agnostik. Byla bych ale ráda, kdybychom 
se mohli vrátit k tomu diagramu a pokračovat dál.” 

„Ano, promiň, příliš často odbočuji.” 
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„To by nevadilo, když odbočíš, není to vůbec nudné. Byli 
jsme ale u éterického těla. Řekl jsi něco v tom smyslu, že to se 
musí po smrti hmotného těla také rozložit.” 

„Ano, někdy to ale bývá problematické. Nejčastěji když tu 
máme někoho, kdo se těžko loučí s materiálním světem, 
hlavně s penězi. Stává se potom, že z éterické hmoty se vytvoří 
takový obal, jímž téměř nic neprojde, kromě právě těch 
nejnižších, nejhrubějších vibrací. To může vytvářet ono peklo, 
jímž vždycky hrozí ohniví kazatelé. Je to zajímavé téma, 
spadají do té oblasti také dávné pověsti o vampýrech, 
vlkodlacích, nemrtvých mrtvých a podobně. S něčím takovým 
bych ale herečku na počátku kariéry, která ji může dovést až k 
rolím v hollywoodských hororových filmech, neměl strašit.” 

„Sice se ráda bojím, nenechám se ale zlákat. Pokračujme v 
krasojízdě.” 

„Dobře. Komplexní éterické tělo tedy opustíme, necháme 
je na pospas elementálním silám, které je pomalu rozloží, tak 
jak se o totéž postarají v případě hmotného těla jiné síly, 
jejichž povahou se raději zabývat také nebudeme. Na 
diagramu máme dále malé okénko „Prožít další inkarnaci?” s 
tím, že tu je celkem šest možností. Tohle se týká jen opravdu 
vybraných jedinců, kteří se dostali na tu úroveň, kde se něco 
takového nabízí. Protože tak vyspělí nejsme, tento bod 
přeskočíme. Většina nedávno zemřelých lidí v tomto čase 
upadá do bezvědomí, aby se probudili na některé z rovin 
astrálního světa. Těch je…” 

„… sedm!” 
„Bingo! Víš, ono je to sporné, ty roviny se vzájemně 

prolínají a překrývají, definovat se to přesně nedá. Představ si 
ale město, takové běžné, obyčejné větší město. Najdeš v něm 
oblasti, kde bydlí hlavně dělný lid, jiné kde najdeš nejvíc 
příslušníků středních vrstev, navštívíš dokonce i čtvrť 
bohatých lidí. Budou tam také místa, kde se soustřeďují ti, 
kdo bývají v rozporu se zákonem, najdou se ale i kolonie 
umělců, hudebníků, sportovců, důchodců, prostě celá škála 
povolání, majetkových poměrů a všech možných 
společenských vrstev. Vše se bude překrývat, vždycky ale bude 
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některá z vrstev více či méně převládat. Takový je i astrální 
svět, jen tu panují jiné podmínky, jiné fyzikální zákony. 
Podstatné rozdíly mezi obyvateli obou světů, hmotného a 
astrálního, ale nenajdeš. Až na to, že ten astrální svět je přece 
jen o stupeň výš.” 

„Slyšela jsem o tom, že lidé, kteří zemřou, procházejí 
jakýmsi tunelem, také že dojde k revizi uplynulého života. 
Myslíš, že je tomu tak?” 

“V detailech se to pochopitelně musí lišit, lidé, kteří nějak 
přežili smrt a vrátili se, celkem shodně tvrdí, že prožili jakousi 
mnohonásobně zrychlenou a zhuštěnou revizi celého svého 
života, od útlého mládí až do okamžiku „smrti”. Jiným 

dojmem, který si mnozí 
odnášejí, bývá pocit toho, že je 
zde přítomna překážka, stěna, 
zeď, plot, vodní tok, ale snad 
daleko to bývá nejčastěji tunel, 
na jehož konci se nachází světlo. 
Tímto tunelem, že musejí projít, 
případnou překážku musejí 
překonat, přenést se přes ni… 
Na druhém konci bývá potom 
bytost, často popisovaná jako 
„zářící postava”, anděl, Ježíš 
Kristus, Krišna, Buddha, to 
podle toho, jaké náboženské 
výchovy se jim dostalo. 

Zajímavé přitom je, že i zapřísáhlí ateisté tuto zářící bytost v 
takovéto situaci potkávají. Mohou ji potom mít třeba za 
nějakého mimo pozemšťana, ufona, či něco podobného. 
Pokud přitom také proběhla již zmíněná revize života, což 
bývá celkem pravidlem, setkají se u této bytosti s naprostým 
porozuměním a sympatiemi – nejsou z ničeho viněni, nic 
z toho, čeho v životě dosáhli či nedosáhli, se přitom 
nekritizuje. Proč je tomu tak, pochopíme, až se dostaneme k 
té části, kde se budeme zabývat kauzálním tělem. Záleží totiž 
na monádě, jaká ta učiní rozhodnutí na základě nabytých 
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zkušeností, až se na celý uplynulý život bude moci podívat 
kritickým pohledem. V tomto bodě se žádné závěry ještě dělat 
nedají.” 

Připadal jsem si skoro jako lektor při nějaké přednášce, 
podobné těm, jaké jsem navštěvoval v Theosofické společnosti 
v Londýně, kde mne její členové dokonce párkrát vyzvali 
k tomu, abych jim předal své vědomosti. Myslím, že značnou 
roli tehdy hrálo i to, že věděli, že jsem Čech a tudíž jsem pro 
ně byl jako přednášející tak trochu exotický. Dopadlo to ale 
hned napoprvé dobře; návštěva byla slušná a nikdo během mé 
asi hodinové přednášky neodešel. Zde ovšem mám jen 
jediného posluchače – snad mi neodejde! Řekl jsem: 

„Co kdybychom teď přešli k astrálnímu tělu?“ 
„Proti tomu nic nemám; jsi to ale ty, kdo určuje, čím se 

máme zabývat. 
„Tak tedy astrální tělo. O tom, že existuje, slyšel snad 

každý, kdo se jen trochu otřel o esoterické nauky. Jako třeba 
támhle taková ty.“ 

„Myslím, že jsem o astrálním těle slyšela poprvé od mé 
tetičky, která je vášnivou spiritistkou. Dokonce mě lákala 
k tomu, abych s ní šla k seanci, nějak jsem se ale vymluvila.“ 

„A dobře jsi udělala. Hodně lidí sice začíná své duchovní 
pouti u spiritismu, jiné to ale odradí, hlavně ty inteligentnější 
– to by se ti docela dobře mohlo stát.“ 

„Děkuji za poklonu.“ 

Jen jsem se na ni zazubil. Poklon jsme si už vzájemně 
vyměnili dost a dost. 

„Podobně jako tělo éterické, astrální tělo je také ve 
skutečnosti mostem, v tomto případě spojujícím hmotný 
mozek s myslí. Naše mysl totiž sídlí až v tom dalším těle, 
mentální, k němuž se dostaneme později. Astrální tělo má 
oproti tělu éterickému, které se začne rozkládat téměř 
okamžitě po smrti hmotného těla, podstatně delší životnost.“ 

„Jak dlouhou asi?“ 
„To se různí, obvykle ale několik desítek let. K tomu se 

ještě vrátíme. Každý člověk sice má a používá svoje astrální 
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tělo, přitom ale málokdo si je jeho existence vědom. A ještě 
méně je potom těch lidí, kteří jsou schopni své astrální tělo 
kontrolovat za plného vědomí. Záleží totiž na tom, jak dalece 
je astrální tělo vyvinuté. U některých lidí se jedná jen o shluk 
astrální látky, která je mnohem jemnější než éterická, neřkuli 
hmotná. Na druhou stranu, jsou tu lidé a není jich málo, 
jejichž astrální tělo je do značné míry vyvinuté a dobře 
fungující mající, tak říkajíce, svůj vlastní život a jsoucí 
prospěšné svému majiteli a to i v té době, kdy tento se nachází 
na hmotné rovině.“ 

„Aha, sny!“ 
„Ano, sny. To je, kdy můžeme mít z našeho astrálního těla 

největší užitek. U člověka duchovně nepříliš vyvinutého, 
kterýžto stav se obráží i na jeho nevyvinutém astrálním těle, 
mívá spáč pouze nejasné sny, z nichž si po probuzení 
pamatuje jen málo nebo spíš vůbec nic. V případě duchovně 
vyspělejšího člověka, jehož hmotné tělo se právě oddává 
hlubokému spánku, může tentýž vést v astrálním těle nadmíru 
aktivní, zajímavý a užitečný život. Také je za určitých 
podmínek schopen si tyto sny přenést do hmotného mozku, 
zapamatovat si je. Pro takového člověka se život přestává dělit 
na stavy denní bdělosti a nočního bezvědomí a stává se 
jediným, neustále plynoucím životem, zatímco jeho vědomí 
osciluje mezi hmotným a astrálním světem.“ 

„Když jsem byla malá, mívala jsem takové ty létací sny. Ty 
se ale z mého života vytratily. Nevíš proč?“ 

„Proč přesně, to odhadnout nedokážu. Ony tyhle věci se 
neustále mění. Často se stává, že přijdeme o nějakou 
schopnost, kterou jsme si vypěstovali, a za čas se nám vrátí a 
v ještě větší, dokonalejší formě. Být tebou, nad ztrátou tvých 
létacích snů bych nezoufal, je docela možné, i snad 
pravděpodobné, že na nich neviditelné síly pracují jako letečtí 
mechanici, aby ti mohli udělat radost.“ 

„Jen ať se činí, létací sny mám ráda.“ 
„Astrální tělo je pochopitelně stvořeno z astrální hmoty. 

Podobně, jako rozlišujeme sedm skupenství hmoty, tj. pevné, 
kapalné, plynné, éterické, nad-éterické, sub atomické a 



Valentýn na Tasmánii 

 

101 

atomické – to jest podle theosofů, také astrální hmota se dělí 
na sedm stupňů. Ten nejjemnější a tudíž řádově nejvyšší 
očíslujeme sedmičkou, nejnižším je tudíž první stupeň. 
Někteří spiritisté, které jsem poznal v Londýně, to ale měli 
obráceně – pro ně byla první astrální rovina tou nejvyšší a 
nejnižší byla ta sedmá. Na tom moc nezáleží, přidržím se ale 
toho prvního způsobu číslování. Materialistická věda si je už 
nějakých sto let vědoma toho, že základní stavební kámen 
hmoty – atom, je ve skutečnosti skoro úplná prázdnota. 
Přitom jak vědci postupně odhalovali nové a nové atomové 
částice, nikomu se až doposud nepodařilo přijít na to, jaký je v 
tom vlastně systém. V době kdy se začínaly vytvářet ideje 
theosofů, nebyly ještě zdaleka známé teorie moderní fyziky a 
matematiky, jako například Heisenbergův princip neurčitosti, 
Pauliho princip vyloučení v kvantové fyzice, atp. Ty, jak se 
postupně objevovaly, se zdají vždy naznačovat to, co už dávno 
bylo známé jak některým z buddhistů a theosofů, tak 
například i kabalistům. Hypoteticky by se snad dalo prohlásit, 
že některé sub atomické částice ve skutečnosti náležejí k 
vědou zatím neuznávanému „atomického systému” astrální 
hmoty. Pokud takovouto hypotézu přijmeme, elektron by 
mohl být ve skutečnosti astrálním atomem, který by se mohl 
dále skládat z jiných, ještě menších částic, atp. Jednalo by se 
potom vlastně o dva „paralelní světy”, které se navzájem 
prolínají, protože ale „vibrují” na zcela odlišných vlnových 
délkách, nijak si vzájemně nepřekážejí. Jak si později 
ukážeme, podle theosofů existují světy ještě vyššího řádu než 
ten astrální a je docela pravděpodobné, že některé z 
objevených a atomovými fyziky popsaných částic mohou 
patřit k těm ještě vyšším sférám. To, že současná atomová 
fyzika se každým rokem stále víc oddaluje od ortodoxní vědy 
materialistů a začíná se spíš blížit představám mystických 
filosofů, už dávno není žádným tajemstvím. U jednoho mého 
známého, kabalisty světového formátu, si atomoví fyzikové už 
po léta podávají dveře.“ 

Výše uvedenou pasáž jsem vybral z knihy a překládal jsem 
ji rovnou pro Sáru, k mému překvapení docela plynule. 
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Začínám mít v tomhle docela slušnou praxi. Bylo jí zřejmě 
jasné, co dělám, a jistě by byla měla i víc trpělivosti, kdybych 
se trochu víc zadrhával. Pokračoval jsem, stále celkem 
plynule. 

„V zásadě lze říci, že astrální tělo má tři základní funkce. 
Jednak, umožňuje lidské pocity a emoce. Dále, je 
prostředníkem mezi lidskou myslí a hmotným tělem. Za třetí, 
může být dočasným sídlem vědomí a nezávislého počínání. 
Theosofové obvykle dělí sedm základních principů, z nichž se 
sestává dokonalý člověk, na dvě skupiny – čtveřici nižších – 
rupa, prânâ, linga šaríra, kâma rupa a trojici vyšších – mânas, 
buddhi, atma. Kâma rupa, projevující se v astrálním těle, jímž 
se právě zabýváme, je tudíž tím nejdokonalejším z principů 
tvořících spodní skupinu. Charakteristickými atributy kâma 
jsou lidské (ale také zvířecí) vjemy, pocity a emoce. Pod tímto 
pojmem se ovšem skrývá celá škála citových vjemů. Můžeme 
sem zařadit téměř jakýkoliv vjem, například od prostého 
pocitu hladu, jaký má právě po potravě slídící hyena na 
nehostinné a horké poušti Afriky, až k té nejromantičtější 
lásce, jakou může ke svému idolu pociťovat vyhladovělý 
básník, žijící někde ve studeném nevytopeném podkroví 
středověkého domu v některém evropském městě. Mezi 
těmito dvěma extrémy se nacházejí veškeré možné emoční 
vjemy, jakými mohou být na příklad pohlavní touha, závist, 
nenávist, žárlivost, atp.“ 

Nebylo to pro mne lehké, číst, okamžitě překládat a pokud 
možno profesorským tónem přednášet tyto myšlenky dívce, 
která ve mně vyvolávala pocity podobné právě těm, jaké by 
mohl mít zmíněný básník. K doplnění obrazu chybělo jen 
nevytopené podkroví a strádání hladem, k čemuž jsem měl 
daleko. Na hloubku citu to by ale snad velký vliv mít nemělo. 
Pokračoval jsem: 

„S myšlenkovými formami nemáme na hmotné rovině moc 
co dělat, na rovině astrální jsou ale mnohem patrnější. 
Zahrnují nesmírně rozsáhlé pole možností, a na mysli jejich 
tvůrce potom závisí, jak působivé či také jak bezpředmětné se 
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mohou zdát. Také to, zda budou mít kladné či záporné účinky 
na své okolí. Hladový bezdomovec na jedné straně, může 
například vytvářet myšlenkovou formu či formy párku s 
houskou, které kromě jeho samotného nikoho v jeho okolí 
příliš neovlivní, které ale budou jistě mít poměrně blízko k 
fyzické rovině. Stejně tak někdo posedlý myšlenkami na 
výhru, jemuž v hlavě bez přestání běhají koně, či někdo jiný s 
utkvělou představou vítězných čísel v loterii. Matematik, 
rovněž ovládaný určitým způsobem posedlosti, v tomto 
případě ale nějakým složitým úkolem, vytváří jiné, abstraktní 
formy složitého charakteru, které ale veliký dopad na nikoho 
jiného spíš mít nebudou, pokud se v jeho blízkosti zrovna 
nenachází nějaká spřízněná duše, která si dovede vyložit pro 
sebe to, co čmárá křídou na tabuli. Naopak babička, tiše a 
vroucně se modlící k panence Marii, může strhnout větší 
množství lidí ke společné modlitbě a to tak, že je k tomu 
povedou myšlenkové formy, které ona přitom vytváří a nikoliv 
slova, která nikdo neslyší. Nejen to. Nedaleko se nacházející 
hindu může být pohnut k tomu začít se modlit ke Krišnovi 
nebo podobnému božstvu. „ 

„Takže, když na něco hodně intenzivně myslím, mohu tím 
napomoci k tomu, aby se to splnilo? Aby to mělo dopad i na 
materiální rovině?“ 

„Ano. Pokud je ta myšlenka dostatečně silná a hlavně 
pozitivní, jako například přání ochraňovat někoho z našich 
bližních, potom dokonce příliš nezáleží na tom, jak daleko se 
nachází člověk, jemuž je určena. Přátelské myšlenky a dobře 
myšlená přání tak mohou například vytvářet něco podobného 
strážnému andělovi, který se potom neustále nachází v 
blízkosti toho člověka, na něhož myslíme. Pomyslíme-li na 
určité místo, jakkoliv vzdálené a představujeme-li si, že se tam 
právě nacházíme, pokud jsou naše myšlenky opravdu silné, 
může se potom dokonce stát, že se naše podoba objeví před 
očima toho člověka, jemuž jsou určeny, pokud právě se na 
tom místě právě nachází. Pravděpodobnost toho, že takový 
přízrak spatří, se ještě zvýší, má-li tento člověk skryté 
jasnovidecké schopnosti. V zásadě platí jedno pravidlo. Čím 
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přesněji a s čím větší ostrostí dokážeme ve své mysli vykreslit 
obrazy toho, co si představujeme, tím účinněji se budou 
projevovat i na této rovině. Svět myšlenkových forem je vůbec 
nesmírně komplikovaný a příklady toho, co se s nimi může 
dít, bychom se mohli zabývat celé večery. Pro tento večer 
bychom toho ale asi měli už nechat, nemyslíš?“ 

„Ano, souhlasím. Už takhle toho bylo dost a nevím, jestli si 
to všechno budu pamatovat.“ 

Ještě jsme se chvíli bavili, než Sára opustila můj domek a 
přešla těch několik kroků do svého. Dostalo se mi opět na 
rozloučenou pusy, vášeň v tom ale nebyla, aspoň mi to tak 
nepřipadalo. 
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9. Elwood McDevitt 

 

Ráno jsem zašel do kanceláře u vjezdu do našeho 
autokempinku a předplatil jsem si ubytování na celý týden 
dopředu. Paní, která brala mou objednávku, jsem zřejmě mile 
překvapil – turistů v této době denně viditelně ubývalo a 
polovina domků už byla prázdná. Sáře jsem raději nic neřekl, 
nemusela přece jen o tom vědět a mohla by si to nesprávně 
vykládat. Měla toho dne jak odpolední tak i večerní 
povinnosti, potřebovala se dobře vyspat, nijak jsem ji proto 
nerušil. Věděla, že mám v úmyslu se pro ten den trochu toulat 
po Strahanu. Jel jsem autem k parku, odkud vedla cesta 
k Hogarth Falls, asi půl hodiny chůze vzdálenému vodopádu 
uprostřed pralesa, kam vedla příjemná lesní stezka. 

Po obědě v malé restauraci jsem šel k přístavu, kde se 
nachází jednak muzeum a navíc se tam dá jít na prohlídku 
pily, která se specializuje na řezání oné vzácné dřeviny huon 
pine. Tyto stromy se už vůbec nesmějí porážet, snad kromě 
výjimečných případů, a dřevo, jež pila zpracovává, pochází 
téměř všechno jen z naplavenin, jichž je v okolí právě tak dost 
k tomu, aby pilu zaměstnaly. Jsou tam také ukázky dřevěného 
nábytku a drobnějších řemeslných výrobků. Všudypřítomná je 
vůně tohoto dřeva, která je prostě unikátní a jakmile ji jednou 
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ucítíte, už nikdy ji nezapomenete. Tak aspoň se o tom 
vyjadřovaly reklamy a pro tentokráte jsem jejich tvůrcům 
uvěřil. To dřevo opravdu voní! Prodávají tam odřezky, takže 
kousek jsem si odnesl sebou jako suvenýr. 

 

 

 

Na večer jsme byli domluveni se Sárou, že budeme 
pokračovat na tématu astrální roviny, až jí se skončí 
představení a dostane se domů. Kolem půl osmé se skutečně 
ozvalo zaklepání na dveře, a když jsem je otevřel, stála přede 
mnou Sára a vedle ní muž. Zhruba mého věku, nebo snad o 
něco mladší než já, středně vysoké postavy, vyhlížel celkem 
fit. Měl úzkou, trochu jakoby větrem ošlehanou tvář, hnědé 
vlasy, s rovněž hnědými vousy, což ho mohlo činit o trochu 
starším, než skutečně byl. Celkově budil dojmem sympaťáka. 
Až na to, že stál vedle Sáry, kde neměl podle mne nic co dělat. 
Pozval jsem je dovnitř, Sára nás vzájemně představila. 

Elwood McDevitt se ukázal být žurnalistou, který po 
nějaký čas bydlil se Sárou a jinými asi šesti podnájemníky ve 
společném domě v Sydney. Myslím, že se o něm při nějaké 
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příležitosti už i zmínila. Usazeni u stolu, popíjejíce obligátní 
kávu, dali jsme se do řeči. Ukázalo se, že Elwood, který 
momentálně pracoval jako externí investigativní žurnalista 
pro jakýsi melbournský časopis, byl za nějakým případem 
v Launcestonu, což po silnici do Strahanu snad není ani 200 
kilometrů, což je pro Australany, zvyklé na velké vzdálenosti, 
jako ve vedlejší ulici. Měl prý den či dva volno, takže se 
rozhodl překvapit Sáru v jejím působišti ve Strahanu. Všímal 
jsem si, jak se na ni při konverzaci díval, protože jsem se 
obával, že bych v něm mohl mít potenciálního rivala. Možná, 
že i o něco víc, než potenciálního, neviděl jsem ale žádné 
znaky nějakých intimností na její straně, aspoň mi to tak 
nepřipadalo. Po australském způsobu jsme se navzájem 
oslovovali od počátku křestními jmény, pokud jde o mne, 
rozhodně jsem ale Elwoodovi netykal, i když v angličtině se to 
nepozná. Zeptal jsem se, spíš ze zdvořilosti, čím že se to 
v Launcestonu zabýval. 

„To je ještě otevřený případ, budu muset jet zpátky a 
možná, že ne jen jednou. Zatím musím na něm mít embargo.“ 

Na to se ovšem nic říci nedalo, do našeho rozhovoru se ale 
stejně vložila Sára. 

„To víš, žurnalista, musí si chránit svoje zdroje. Teď bych 
ale ráda vyřešila jednu praktickou věc. Vale, měl bys tu místo 
na noc pro Elwooda?“ 

Takže mezi těmi dvěma nic podstatného zřejmě není, jak 
jsem s úlevou seznal. Elwood mi hned připadal o trochu 
přijatelnější. A domek, jak Sára dobře věděla, míněný zřejmě 
pro standardní rodinu s dvěma dětmi na dovolené, má kromě 
obytné místnosti s kuchyňským koutem a ložnice s dvojitou 
postelí, na níž spím já, ještě třetí, menší místnost, s patrovou 
postelí. Tu může Elwood klidně mít. Ukázal jsem mu ji a on si 
hned šel pro vak, který měl v autě zaparkovaném venku. 
Využil jsem jeho krátké nepřítomnosti k tomu, abych se Sáry 
zeptal: 

„Jak dobře se znáš s Elwoodem?“ 
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 „Asi rok jsme se vídávali v Sydney skoro každý den. Někdy 
jsme spolu vedli i trochu delší hovory, většinou ale povšechné, 
o divadle, novinaření, politice, nic moc osobního. Vím, že je 
žurnalistou, stálé místo nemá, je většinou na volné noze a je to 
docela zábavný chlapík. Něco má ale za lubem, nepřijel sem 
jen tak náhodou.“ 

 To „něco“ mělo jasně co dělat se Sárou; dál už jsme ale 
v rozhovoru pokračovat nemohli, protože Elwood se vracel se 
svým vakem. Třeba něco víc zjistím později, až budeme spolu 
sami. Z naší „seance“ se Sárou už jasně nic dnes večer nebude. 
Objednali jsme si telefonicky večeři, navrhoval jsem, že 
bychom pro tentokrát pro změnu mohli zkusit třeba indickou 
kuchyni, Elwood by byl souhlasil, Sára nám ale vysvětlila, že 
takovouto vymoženost ve Strahanu nemají. Nejistě jsem se jí 
otázal, jak by se to mělo s KFC. Nejbližší prý by bylo v Burnie, 
jen asi 150 km vzdáleném, totéž platí pro Mac Donalds. 
Výdobytky konzumní společnosti zatím do Strahanu dorazily 
jen v silně zředěné formě – máme prý být vděčni za tu čínskou 
restauraci a všudypřítomné „fish and chips“! Nakonec z toho 
skutečně byly ty fish and chips, ryby s hranolky, změny jsem 
se ale přece jen dočkal, protože jsem si objednal místo běžné 
tresky barramundi, což je náramně chutná ryba vyskytující se 
u ústí řek na tomto kontinentu a v částech Asie. K tomu jsme 
navíc měli nakládanou sladkokyselou zeleninu. Zastesklo se 
mi trochu po uzeném lososovi, o němž jsem si jen před pár 
dny myslel, že jsem jím přejedený. Třeba si jej zítra i koupím 
v místním supermarketu, lednici tu mám. Pokud ovšem tam 
budou nějakého mít, možná, že i ten se dá koupit jedině 
v Burnie. Ryba dojedena, nastal čas otevřít konverzaci. S první 
otázkou na Elwooda se přihlásila Sára. 

„Tak se přiznej, co tě sem přivedlo? Kromě neodolatelné 
touhy spatřit opět mou maličkost.“ 

„Potřebuji si s tebou o něčem promluvit.“ 
„No byl jsi to ty, kdo mi poradil, abych vzala tohle 

angažmá, když se mi nabízelo. A rada to špatná nebyla. 
Nedostatek indických i jiných v civilizovaném světě 
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standardních restaurací vyjímaje, vůbec to tu není tak špatné. 
Zato tu máme náramně čistý vzduch! Co máš ale na mysli 
tentokrát?“ 

Elwood vrhl krátký pohled mým směrem, Sára jej ale 
přesto zachytila. 

„Před Valem nemám žádné tajnosti.“ 
„Tvůj důvěrník?“ 
„Víc než to! Věř tomu nebo ne, Val je dokonce můj 

zpovědník.“ 
„Prosím tě, snad ses nedala na náboženství? Toho bych se 

byl u tebe nikdy nenadál. Zpovědník, pravíš?  Vždyť na 
nějakého velebníčka ani trochu nevypadá!“ 

„No, nevypadá. To je tím, že on velebníčkem není, je to 
můj osobní „shrink“, cvokař.“ 

„Cvokař?“ 
„Psycholog. A historik. A Čech, z Prahy.“ 
„Tak to tedy, vítám do Austrálie! Pro cvokaře je to země 

zaslíbená.“ 
„To vím, už jsem tu nějaký čas.“ 
„Na práci?“ 
„Ne, spíš bych to nazval studijním pobytem.“ 
„A co studujete? Kromě ovšem Sáry.“ 
„Řekla bych, že spíš studuji já jeho.“ 
„To si jen myslíš“, nedal jsem se. 
„Přestaňte se kočkovat, vy dva. Tady jde o seriózní věci. 

Nebo by snad mohlo, nevím.“ 
„A proto ses tu objevil, tak najednou?“ 
„Jsi si naprosto jistá, že do toho chceš případně zatáhnout 

tady Vala?“ 
„Naprosto jistá. Co máš na mysli?“ 
„Přijel jsem sem s určitým posláním. Potřebuji zjistit, jestli 

umíš zpívat?“ 
„Zpívat?“ 
„Zpívat.“ 
„Proč to chceš vědět?“ 
„Nejde tu ani tak moc o mne. Chtěl by to vědět někdo 
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jiný.“ 
„A ten někdo jiný požádal tebe, abys sem za mnou zajel a 

zeptal se mne? To zní dost bláznivě.“ 
„Také si myslím, ale jak říkám, žijeme v zemi zaslíbené. A 

co teprve až ti povím, kdo se na to ptá.“ 
„Kdo se na to ptá?“ 
„Individuum zvané Collingwood.“ 
„Kdo je Collingwood?“ 
„Brandon Collingwood, toho přece znáš. Zasloužil se 

nemálo o to, že jsi teď tady ve Strahanu.“ 
„Aha, Brandon. Zapomněla jsem jeho příjmení. Možná, že 

jsem je ani nikdy neznala. Co ten s tím má co dělat?“ 
„Nezapomeň, že už ti jednou sehnal práci.“ 
„To je pravda. A teď má pro mne zase něco?“ 
„Možná.“ 
„A teď ta zásadní otázka. Co s tím máš co dělat ty?“ 
„Brandon mě požádal, abych zjistil, jestli se tu stále 

nacházíš a kde?“ 
„Dobře, proč ale požádal právě tebe? Vždyť vy dva se vůbec 

spolu neznáte!“ 
„Omyl. Neznali jsme se. Teď už se známe.“ 
„Jak k tomu došlo?“ 
„Brandon se objevil jednoho dne u nás v domě. Sháněl se 

po někom, kdo tě zná. Někdo si vzpomněl, že my dva jsme se 
občas spolu bavili, Brandon tedy přišel za mnou. Chtěl vědět, 
jestli vím něco o tom, kde právě bydlíš.“ 

„To mi nemohl zavolat a zeptat se rovnou?  
„Číslo, které jsi mu dala, prý nefunguje.“ 
„Aha. Musela jsem je změnit. Tady na Tasmánii mi Virgin 

nešel, jde tu jenom Telstra a v těchto divokých končinách ještě 
dost mizerně.“ 

„Tak vidíš, co dělá ten čistý vzduch!“ 
„Takže jako prostředníka si Brandon zvolil tebe. Pořád 

tomu ale nerozumím. Mohl přece zavolat Gordonovi. Vždyť ti 
dva se přece znají a řekla bych, že i docela dobře.“ 

„To prý nechtěl. Gordon je tvým zaměstnavatelem a před 
takovým se o nějakých případných jiných angažmá přece 



Valentýn na Tasmánii 

 

111 

nemluví. Zmínil jsem se mu, že mám cestu do Launcestonu, 
kde mám nějaký kšeft a on se toho chytil s tím, že bych mohl 
za tebou zajet a zeptat se tě rovnou, jestli bys měla zájem. 
Přiznávám se, vůbec mi nevadilo, že bych tě zase uviděl, takže 
jsme se s Brandonem dohodli. A teď objevuji, že tu máš svého 
osobního rádce, cvokaře či jak ho nazýváš.“ 

„To poslední beru zpátky. Chovám k Valovi příliš velkou 
úctu, než abych ho ponižovala takovými výrazy.“ 

Usmál jsem se na ni. Věc se začínala zajímavě rozvíjet. 
Nechal jsem se slyšet. 

„Mně to nevadí, klidně si posluž. Je to skoro jako uznání 
mé profesní způsobilosti.“  

„Co si ty o tom myslíš? Jako můj shrink. Když se tady strká 
nos do mých záležitostí ze všech stran!“ 

 „Tohle je tak trochu pro mne těžké. Nevím skoro nic, jak o 
tomto pánovi, ani o tom Brandonovi.“ 

„Víte co, vy oba? Já toho mám pro dnešek dost. Jdu si 
vedle lehnout. Vy dva se můžete trochu lépe seznámit.“ 

„To je nápad. Vyspi se na to, zítra nám povíš, jak se to 
s tebou má stran angažmá.“ 

Jak už jsem předpokládal, k žádné přednášce o reinkarnaci 
jsme se toho večera nedostali. Sára nám oběma popřála 
dobrou noc a odešla. Světlo se u ní zhaslo brzy nato; asi 
musela být opravdu unavená. Nevypadala, že by to hrála, i 
když u herečky jeden nikdy neví. My dva jsme zůstali sami a 
bylo vidět, že Elwoodovi se do žádného spaní ještě nechce. 
Vytáhl jsem onu načatou litrovou láhev whisky, v níž zbývala 
ještě dobrá polovička, a on to přijal s povděkem. Třeba nám to 
pomůže k tomu, najít společnou řeč. Možná, že jsme si po 
první skleničce už také začali tykat, i když úplně jistý si tím 
nikdy být nemohu. Možná, že až po té druhé. Elwood se 
rozhodl, že začne konverzaci: 

„Takže, z Prahy? Znám. Pobyl jsem tam asi týden před 
několika lety, brzy poté kdy jsem skončil univerzitu. Krásné 
město, dobré pivo, nádherné holky!“ 

„To první a druhé mi říká skoro každý, kdo tam byl. To 
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třetí, asi polovina z nich, vlastně necelá polovina, tohle přece 
závisí na sexuální orientaci.“ 

„Tu máme, myslím, my dva stejnou.“  

Teď už mi Elwood docela určitě tykal. Oplácel jsem mu 
proto stejnou měrou. Až na to, že on o tom nevěděl. 

 

„Tomu, že jsi přijel za Sárou, bych se nedivil. To by udělal 
leckdo. Jak se to ale má s tím Brandonem?“ 

„To mi pověz ty, jako psycholog. Když už jsme u té 
sexuality, nemyslím si, že to by bylo v jeho případě tou hlavní 
hnací silou. Brandon je sice podle mne heterosexuální typ, ten 
věkový rozdíl je ale, řekl bych, příliš velký, než aby tohle hrálo 
moc velkou roli. Mám pocit, že za tím vším vězí něco jiného, 
co ale, to nevím.“ 

„Za tím, že Brandon má zájem o Sáru?“ 
„Ano. Řekl bych ale, že mu spíš jde o Sáru jako herečku 

nebo snad vůbec jako o člověka; doufám, že tohle nezní příliš 
pateticky.“ 

„Podle toho, co mi Sára o něm pověděla, a mnoho toho 
nebylo, se potkali v nějaké vinárně a Brandon se potom pozval 
k jejich stolu. Bavili se, hlavně o ní a jejích ambicích stát se 
dobrou herečkou. Několik dní nato jí prý zavolal a pomohl jí 
dostat tuhle štaci tím, že ji představil Gordonovi. S ním jsem 
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ještě neměl příležitost se seznámit. Vím ale, že už nabídl Sáře 
smlouvu na příští rok, ještě se ale nerozhodla, jestli ji přijme.“ 

„Aha! Tak to by vysvětlovalo, proč se Brandon nechtěl 
spojit s Gordonem a vybral si raději za prostředníka mne. 
Musel vědět nebo aspoň tušit, že Gordon by chtěl mít Sáru ve 
svém souboru i pro příští rok. A nechtěl, aby v něm Gordon 
viděl pleticháře, zdá se, že jsou jinak přátelé. Jenže, jak 
všichni víme, business je business.“ 

„To jistě. Teď mi ale pověz, o jaké pletichaření tady jde. 
Pořád tomu nějak nerozumím.“ 

„Já sice také úplně ne, myslím si ale, že Brandon by rád 
viděl Sáru v nějaké roli, že si ale není jistý, jestli by ji zvládla, 
také jestli by si tím kariérně neublížila, kdyby se o ni 
ucházela.“ 

„Dobře, rozumím. Co s tím má ale právě Brandon co 
dělat?“ 

„Myslím si, že je buď nějakým producentem, nebo má 
k tomu blízko, jiné vysvětlení nevidím.“ 

„A že by o tom Sára nic nevěděla, ani netušila?“ 
„Zřejmě jí nic moc o sobě neřekl. A ji to asi zase tak moc 

nezajímalo. Podívej se na to takhle: Starší pán se přidruží, 
začnou si povídat, on se zajímá o její kariéru, to je voda na její 
mlýn, každá herečka se zatetelí radostí, když si s ní někdo, 
navíc starší uhlazený pán, chce popovídat o její kariéře. Tomu 
přece ty, jako psycholog, porozumíš, či snad ne? A když potom 
starší pán splní svou úlohu a sežene jí skutečně práci, je mu 
sice vděčná, ale už ji tak moc nezajímá. V případě naší Sáry, 
dokonce zapomněla i jeho celé jméno. Také mu ani neposlala 
své nové číslo.“ 

„No, když to takhle hezky podáváš, tak asi máš pravdu. 
Zřejmě máš v tomhle zkušenosti.“ 

„S tím, jak ženy dokáží zapomínat, celkem ano. To asi 
máme skoro všichni.“ 

„A ženy kolem divadla?“ 
„Těch jsem zase tak moc nepoznal, kromě nějakých těch 

spolubydlících. Ty ale byly většinou pro mne spíš jako sestry. 
S žádnou z nich jsem si nic nezačínal.“ 
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 Nemám zatím příliš mnoho zkušeností s tím, jak to tady 
v Austrálii chodí kolem divadla, nemyslím si ale, že by se to 
moc lišilo od anglických poměrů. A ty jsem měl celkem 
možnost poznat. České pochopitelně také, ty nejvíc. Všude se 
vyskytovali intrikáni. Elwood byl ještě mladý, ale ve světě 
žurnalismu už zdá se dobře zabydlený. Řekl bych, že do toho 
intrikána neměl moc daleko, že spíš mu k tomu chyběl hlavně 
věk a s ním nasbírané zkušenosti. I když mi připadal celkem 
přijatelně sympatický, myslím, že kromě toho když mluví o 
Praze, pivu a holkách, asi bych mu raději neměl příliš moc 
věřit.   

„Co myslíš, dá se tomu Brandonovi věřit?“ 
„Mně připadá celkem solidní, jeden ale nikdy neví. Už 

proto jsem souhlasil s tím, že budu tím prostředníkem.“ 
„Abys Sáru případně ochránil.“ 
„Teď ale vidím, že ona už ochránce má.“ 

Ocitli jsme se opětně na poli, kde jsem s Elwoodem být 
nechtěl. Tušil jsem, že by mezi námi mohl doutnat hořák 
rivality, nechtěl jsem ale, aby ten se nějak příliš rozhořel. 
Změnil jsem raději téma. 

„Kdy jsi sem vlastně dorazil?“ 
„K večeru. Autem z půjčovny. Brandon mi platí výdaje.“ 

Zahlédl jsem předtím, co měl Elwood venku zaparkované. 
Bylo to nějaké větší SUV, nic levného. Vedle mé dosti skromné 
Hondičky se to dost vyjímalo. Brandon asi není žádný 
držgrešle.  

„A jel jsi rovnou za Sárou do divadla, hádám.“ 
„Počkal jsem na ni před divadlem. Byla dost překvapená. 

Potom jsme jeli hned sem a daleko to není. Takže jsme spolu 
stihli prohodit jen několik slov. Chtěla mě hned představit 
tobě, k ní jsme ani nezašli.“ 

„Baráček úplně stejný jako tento, jen trochu lépe 
zabydlený. To víš, ženská ruka. Teď mi pověz, řekl ti Brandon, 
nebo aspoň nějak naznačil, jakou roli by měl pro Sáru na 
mysli.“ 
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„To není žádné velké tajemství. V Melbourne se už 
proslýchá, že má něco co dělat s novou produkcí My Fair 
Lady. Myslí si zřejmě, že by z ní mohla být dobrá Eliza 
Doolittle.“ 

„Tak to je tedy bomba! Větší, než si možná myslíš ty. To je 
totiž role, kterou by ona moc ráda hrála. Tohle vím určitě, 
mluvili jsme spolu o tom. Do Pygmalionu je prostě 
zblázněná.“  

A já taky, chtěl jsem ještě dodat, čas k tomu ale nebyl, 
Elwood mi vpadl do řeči. 

„Pygmalion? Kdepak! Brandonovi přece jde o ten muzikál, 
My Fair Lady!“  

Ano, jistě. Proč jinak by chtěl Brandon vědět, jestli bude 
mít Sára zájem? Nevím, zda vůbec a jak dovede zpívat a to je u 
muzikálu tak nějak potřeba. Vteřinku nebo dvě na mě Elwood 
civěl, musel si myslet o mně bůhvíco. Třeba jako, že nevím nic 
o divadle. Já, který má za matku jednu z předních českých 
hereček! Jenže, klasický Pygmalion se v dnešní době na jevišti 
už skoro vůbec nehraje, Elwood bude stěží vědět, že nějaká 
taková hra vůbec kdy existovala. Ne, to ho možná podceňuji. 
V každém případě, od té doby, co se někdy v padesátých 
letech začal na Broadway hrát ten Lernerův a Loewův muzikál 
a hlavně když o několik let později se natočil film s Audrey 
Hepburnovou a Rexem Harrisonem, hra Pygmalion skoro 
jakoby ani nikdy nebyla napsaná. Prostě ji potopila její 
muzikálová verze. Natolik, že dokonce i moje matka si zahrála 
a zazpívala Elizu, ještě dřív než jsem se narodil, jak si právě 
uvědomuji. Občas se s tím i chlubívá. Nemohl jsem si 
odpustit. 

„Moje matka hrávala kdysi Elizu. V činohře i v muzikálu. 
Nemyslím si, že by byla nějakou náramnou zpěvačkou. Řekl 
bych, že u téhle role nejvíc záleží na tom, jestli její 
představitelka dovede hrát. A to Sára umí.“ 

„Tvoje matka je herečka? Tak to budeš o tom něco vědět, 
asi víc než já. Viděl jsem Sáru sice jednou na jevišti a také 
párkrát v nějakých malých televizních rolích, vypadala ale 
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přitom dobře.“ 
„Jestli ten Brandon pro ni tuhle roli opravdu má, to by byl 

pro ni průlom. Takže, co uděláme?“ 
„Dělat toho zatím moc nemůžeme. Počkáme do zítřka a 

promluvíme si se Sárou.“ 

Že se Sára přede mnou zmínila o tom, jak by docela ráda 
brala roli Elizy i v té muzikálové verzi, o tom jsem Elwoodovi 
zatím nic neřekl To raději nechám na ní , nejsem přece žádný 
její agent. 

Ráno jsme si docela přispali. Sára nás sice nechtěla budit, 
slyšel jsem ji ale, jak nedočkavě obchází dům. Proč asi? Aby 
nám pověděla, že dovede zpívat? To už mi vlastně nepřímo 
řekla. Skoro každý slušný herec či herečka přece zpívat 
dovedou. Nechal jsem ji chvilku chodit, potom jsem začal 
vstávat tak, aby to bylo co nejhlučnější a aby to také probudilo 
Elwooda. Zdařilo se. Sešli jsme se u kávy a sušenek všichni tři 
na malé verandě, kde je pár křesílek a kam jsme si donesli 
další židli. Elwood se konečně dostal k tomu, aby mohl Sáře 
vylíčit, čím ho pověřil Brandon. Aby totiž zjistil, zda by jednak 
měla zájem o roli Elizy, dále, zda by byla podle svého 
přesvědčení schopna zvládnout pěvecky zpívané části. A za 
třetí, jestli si může odskočit do Hobartu, kdy by se konal 
konkurs. O tom mi Elwood nic neřekl, Brandon to ale zřejmě 
myslil s tou rolí vážně.  

 Naše (budoucí?) Eliza Doolittle to přijala téměř jako 
samozřejmost. Skoro jakoby si agenti producentů u ní 
podávali dveře. V duchu jsem jí zatleskal. Potom nás ale oba 
překvapila.  

 „Elwoode, máš tu Brandonovo číslo? Zavolám mu, ať 
mi to řekne přímo. Pokud mi to ale potvrdí, potom zavolám 
také Gordonovi. Nehodlám jednat za jeho zády.“ 

 V mém duchu se opět ozval potlesk, který si Sára po 
právu zasloužila. Elwood se nijak nezdráhal a dal jí hned 
Brandonovo číslo, které měl poznamenané na svém telefonu. 
Mrkli jsme na sebe a odebrali se spolu do obchodu 
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přidruženému k autokempinku, aby jednak měla Sára 
soukromí a abychom nakoupili několik nezbytností. Ty jsme 
vybírali zdlouhavě, abychom poskytli Sáře co nejvíc času 
k oběma hovorům. Přivítala nás s nejistým úsměvem. Elwood 
na ni hned uhodil: 

„Tak co, jak jsi dopadla?“ 
„To se ještě uvidí. Brandon by byl prý rád, abych se 

zúčastnila konkursu. Je koproducentem celého show a 
počítají s tím, že by se jezdilo po celé Austrálii. Možná i jinam. 
Má prý vynikajícího režiséra, nechce ale prozradit koho. 
Hereček bude prý u konkursu několik známějších, role se ale 
má alternovat a navíc bude zapotřebí náhradnice pro 
případné záskoky – tam bych asi měla největší šanci.“ 

„A co na to Gordon?“ chtěl jsem vědět. 
„Je na cestě sem. Chystá se k tomu naplácat mi na zadek.“ 
„Tak tomu bych velké šance nedával“, nechal se slyšet 

Elwood. „Proslýchá se, že pánové, zejména v jeho věku, od 
plácání hereček po zadcích hromadně upouštějí. Ti v našem 
věku o takových věcech neuvažují a mladším se dokonce už 
ani nezdá o tom, že by pozvali holku na rande.“ 

„Což dává rozum“, přidal jsem si. „Zasáhla nás v tomto 
směru rozsáhlá tlaková níže.“ 

„To jsme to my holky dopracovaly, viďte? Já mu klidně ten 
zadek k naplácání nastavím a podepíšu mu i garanci, že ho 
neudám. Je to přece ode mne lumpárna, co mu dělám!“ 

„Tohle zní tak, že už ses rozhodla“, poznamenal jsem. 
„Pojedeš ke konkursu.“ 

„No asi ano. Ledaže by mě Gordon moc a moc přemlouval. 
A to on nebude, jak ho znám. Náhradu za mne najde přece jen 
kdykoliv.“ 

„Kde se nachází?“ 
„Momentálně v Zeehanu. Měl tam nějaké jednání. Teď už 

je asi na cestě sem k nám.“ 
„Takže by tu mohl být tak za půl hodiny. Máš už 

připravené, co mu řekneš?“ chtěl vědět Elwood. 
„Nemám. Nejspíš už také mluvil s Brandonem, nevím, 

jestli a jak se ti dva dohodli. Třeba se i pohádali, kdoví?“ 
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Po nějaký čas jsme vedli celkem povšechnou konverzaci, 
nejvíc o tom, kam asi by mohla vést ta politická korektnost, 
která se všude prosazuje a projevuje. Elwood prohlásil, že 
onehdy se díval v televizi na tenisové mistrovství. Některé z 
žen prý přitom když tloukly raketami do míčků, řvaly jak 
rozlícené amazonky, takže si musel vypnout zvuk, aby se na to 
vůbec dalo dívat. Sára, která kdysi tenis hrávala, když ještě 
chodila na gymnasium v Toowoombě, se dívala na stejný 
turnaj a hlasité hekání, jímž své úsilí provázeli mnozí 
z mužských hráčů, jí podle jejích slov ani tak moc nevadilo, u 
žen ale ano. Nejvíc ji prý zarazilo to, jak na rozdíl od žen, u 
jejichž výstroje převládaly poměrně střízlivé, nejčastěji modré 
a světlé barvy, řada mužů na sobě měla kombinace barev, 
v nichž převládala růžová. 

Potom vjezdem do našeho autokempinku projelo další 
velké SUV, podobné tomu v jakém přijel Elwood, jenže ještě o 
něco větší, a zaparkovalo vedle toho jeho.  

Z auta vystoupil Gordon. 
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10. Gordon Parker 

 

Poté, kdy nás Sára vzájemně představila, Gordon Parker 
okem zkušeného režiséra přehlédl scénu před ním se 
rozprostírající a příliš se mu nelíbila. 

„Sem se asi všichni nevejdeme, pojeďme raději k nám do 
divadla.“ 

Všichni jsme nasedli do jeho Lexusu a Gordon nás odvezl 
ten asi necelý kilometr, který nás od divadla dělil. Na nějaké 
rozmluvy čas v autě nebyl, asi za minutu jsme zase vysedali. 
Taktika mi byla jasná – Gordon chtěl být na domácí půdě. 
Sledovali jsme ho do šatny, kam objednal kávu z nedalekého 
stánku, kterou nám ihned donesli. Gordon, muž poměrně 
vysoké postavy, už ale trochu věkem nahrbený, jednal rázně, 
jako člověk uvyklý tomu vydávat rozkazy. Připadal mi, že by se 
náramně hodil do akčních filmů, kde by mohl hrát role 
tvrdých mužů typu Bruce Willise, který dokáže ustát prudké 
rány pěstí na bradu, aniž by ho to příliš vyvedlo z míry. 
Vzhledově ale připomínal spíš už dosti vyzrálého Jeremy 
Ironse a docela se mi líbil. Sára se usadila pokud možno 
nejdále od svého šéfa a tvářila se rozpačitě. Gordon se na ni 
usmál. Usmála se zpět a zeptala se: 

„Tak co bude s tím naplácáním na zadek?“ 
„To jsem si cestou rozmyslel.“ 
„Moudře,“ prohodil Elwood. 
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„Ano, moudře. Nebudu přece v divadle podporovat 
sadomasochistické choutky některých členů souboru. I když si 
třeba těmi členy zůstat nepřejí.“ 

„A nemá to spíš co dělat s tím, jak by na takové naplácání 
mohla nahlížet širší veřejnost?“ 

„Vy jste žurnalista, že ano?“ 
„Jsem.“ 
„Nuže, má. Nemohu si dovolit zahrávat si s pátou mocí.“ 
„Takže zůstane při pouhém napomenutí.“ 
„Ani to ne, milý pane. Mohu být starým, vysloužilým 

hercem, před-Alzheimerovskými mlhami se mi stále ještě tu a 
tam promítnou vzpomínky na moje skromné herecké začátky. 
Co bych byl dal za to, kdyby se mi tehdy nabízela jakákoliv 
role v Pygmalionu. Třeba i takového Freddyho!“  

„Já tu roli Elizy přece ještě zdaleka nemám!“ 
„Brandon si myslí, že aspoň jako náhradnice si v tom show 

zahraješ. Nevím, kde se v něm bere ta jistota, viděl tě hrát, 
vlastně zkoušet, jen jednou. Věří ti ale. A já také a to tě jako 
herečku znám lépe. Víš co? Ten konkurs se koná asi za dva 
týdny, že ano? To už bude naše sezóna tady skončená. Jak jsi 
při konkursu dopadla, to bys měla vědět tak do týdne po něm. 
Do té doby ti podržím místo tady. Co tomu říkáš?“ 

„Co mám na to říci? Díky, Gordone.“ 
„Máš dneska dvojitou službu, či ne?“ 
„Ano, mám. Budu muset za chvíli jít do přístavu.“ 
„Dobře. My si půjdeme sednout někam jinam. Rád bych si 

s těmito dvěma pány trochu promluvil.“ 

Sára ještě prohodila několik slov s Elwoodem, poté se 
odebrala do přístavu, kde na ni čekal Henry s člunem. Nás 
zavezl Gordon do malé restaurace na druhém konci městečka, 
kterou jsem ještě neznal. Takových už ve Strahanu moc 
nezbývalo. Gordon objednal čaj, který prý tu mají výborný a 
nějaké sendviče, protože nikdo z nás jsme ještě neměli žádný 
oběd. Čaj byl opravdu dobrý a byl příjemnou změnou po těch 
litrech kávy, kterou jsem v poslední době zkonzumoval. 
Sendviče byly celkem obyčejné. Gordon se nás ptal, jak 
dlouho se hodláme ve Strahanu zdržet. Já jsem mu odpověděl, 
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že nikam moc nespěchám, Elwood mu řekl, že musí ještě dnes 
jet do Launcestonu, kde má nějakou práci. Možná, že se sem 
ještě vrátí, podle okolností. Se Sárou už se rozloučili, jeho 
poslání zde se skončilo. Jen jedním si není jistý, co prý si o 
tom myslí Gordon, dokáže Sára zpívat? 

„To máte tak, občas děláme s lidmi, kteří právě nehrají, 
krátké zájezdy do Burnie či  Devonportu, buď s kabaretním 
programem, nebo s jednou z mých divadelních her. Je to 
hlavně dobré k tomu, aby nás to trochu vytrhlo z té naší 
otročiny, peníze se ale také hodí. Jezdíme buď ve dvou, nebo 
ve třech, také ještě s pianistou, to podle okolností. Sára přitom 
zpívá a dobře, s tím si starosti dělat nemusíte.“ 

„Já jen co mám říci Brandonovi, ptal se po tom.“ 
„Řekněte mu, že mu vzkazuji jednak, že je vůl a že se se 

mnou měl spojit přímo. Stejně mi ale pořád není jasné, co za 
tím vším vězí, proč se vlastně o Sáru tolik zajímá. Pokud vím, 
je přesvědčeným starým mládencem, stejně tak jako já. Pokud 
měl kdy nějaké poměry, vždycky to bylo s dámami spíš jeho 
věku; v tom to vězet nebude. No, uvidíme ještě, jak se to 
všechno vyvine. O Sáru bych ale strach neměl, ta si dovede 
sama dobře poradit.“ 

Gordon nás po nějakém čase zavezl zpátky k mému 
domečku, kde si Elwood hned sbalil věci do svého vaku, 
odnesl jej do auta a přišel se s námi rozloučit. Odjel, Gordon 
se ale k odchodu neměl.  

„Chtěl jsem si s vámi promluvit, teď máme k tomu 
příležitost. Trochu jsem se o vás poptal Sáry. Nebyla příliš 
ochotná se o informace se mnou dělit, něco jsem z ní ale přece 
jen dostal. Dost k tomu, abych se o vás začal zajímat.“ 

„Co byste chtěl vědět?“ 
„Vy se zabýváte reinkarnací, napsal jste prý i knihu.“ 
„Ano, napsal. Česky.“ 
„A anglický překlad neexistuje?“ 
„Zatím ne.“ 
„Pracuje se na něm?“ 
„Zatím ne.“ 
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„Máte snad překlad v plánu?“ 
„Zatím ne.“ 
„Proč ne?“  
„To máte tak. Knih o reinkarnaci je v češtině pomálu, 

proto to také vyšlo. V angličtině je jich přehršel. Překlad bych 
buď musel dělat sám, nebo se na něm podstatně podílet. 
Výsledek by byl nejistý, následkem té silné konkurence. 
Myslím, že se svým časem mohu naložit lépe.“ 

„Jako třeba učit Sáru soukromě?“ 
„Jak tohle víte?“ 
„Dal jsem si to dohromady. Vidím se s ní každý den. Od 

chvíle, kdy jste se objevil na scéně vy, je jako jiný člověk.“ 
„Pane Parkere…“ 
„… Gordone.“ 
„Dobře, já jsem Val. Gordone, o co vám jde?“ 
„Zajímám se o reinkarnaci. To slovo ‘zajímám’ to asi 

dostatečně nevystihuje. Měl bych spíš říci, jsem tím tématem 
pohlcený, ze všech stran na mne hlasitě povykuje! Pokoušel 
jsem se o to, něco o tom napsat, fikci, divadelní hru. To je 
nejlepší způsob jaký znám k tomu, zbavit se utkvělých 
představ. Nejde mi to.“ 

„Tohle znám. Takovéto myšlenky na mne někdy také 
přicházejí, když o reinkarnaci píši. Prostě mě to téma zavaluje 
a zbavit se ho nedokáži.“ 

„Co byste mi poradil? Jste přece psycholog. Nebo se mám 
zapsat jako váš pacient?“ 

„To nejde. Nejsem tu registrovaný.“ 
„Jak jste to vyřešil se Sárou?“  
„Jednoduše. Ona prohlašuje, že jsem jejím zpovědníkem. 

Nejsem právě moc spokojený s tím, když se do toho zatahuje 
náboženství, i když jen takhle na oko. Nemyslím si totiž, že 
reinkarnace má s náboženstvím moc co dělat. Jistě, v myslích 
některých lidí ano, v zásadě tu ale jde o realitu lidské 
existence – tak se na to aspoň dívám já.“ 

„Myslím, že si rozumíme. Chtěl bych se ale dozvědět víc o 
vašich názorech, porovnat je se svými. Zkrátka, mít vás také 
za zpovědníka. Jak na to můžeme jít?“ 
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„Promluvím si o tom se Sárou. Má na to zpovědnictví, tak 
říkajíc, prioritní nárok.“ 

„No, snad by mi mohlo u ní být ku prospěchu, že jsem jí 
nedal na ten zadek!“ 

Zasmáli jsme se tomu a Gordon mi pověděl, kdy asi bych 
měl zavolat Sáře, aby právě nebyla vázaná svou prací na 
ostrově. Nějak hodně mu záleželo na tom, aby se s ní mohl o 
to zpovědnictví dělit. Rozešli jsme se s tím, že mi později 
Gordon zavolá.  

Počkal jsem si, až nastal vhodný čas k tomu, abych mohl 
zavolat Sáře. Byla trochu překvapena tím, co vše si dal její šéf 
dohromady z toho mála, co mu o mně prozradila. Práská mu 
to prý daleko víc, než jak si myslila. Proto je také tvým šéfem, 
odtušil jsem. O tom, že by se Gordon takto vážně zajímal o 
reinkarnaci, Sára neměla žádné tušení; když to prý ale uváží, 
moc ji to nepřekvapuje. Trochu se o těchto a podobných 
věcech spolu bavili, hlavně přitom, když cestovali jeho autem 
k zájezdovým představením. Na moji nejistou otázku, jestli by 
jí nevadilo, kdyby se Gordon zúčastnil našich sedánek, řekla, 
že vůbec ne, ať si prý Gordon poslouží. Nevím, jakou roli 
v tom hrálo její svědomí, jestli by neuvažovala jinak, kdyby 
zde nebylo té poněkud ošemetné situace kolem onoho 
konkursu. Řekl jsem jí, aby tedy počítala s tím, že se Gordon 
asi zúčastní už našeho večerního programu. 

K večeři jsme měli pečené kuře a všudypřítomné ‘chips’, 
tedy smažené hranolky, což jsem přivezl nedlouho před 
očekávaným Sářiným příchodem. Gordon se dostavil chvíli 
poté, kdy jsme dojedli.  

 

 



Vojen Koreis 

 

124 

 

11. Posmrtný život 
 

Moji dva „žáci“ se usadili v Sářiných křeslech, já, jako 
přednášející jsem si sedl ke stolu, na němž jsem měl svou 
knihu, kterou jsem na požádání ukázal Gordonovi. Také sešit 
s poznámkami, které jsem ale většinou nepotřeboval. Nejprve 
jsem Gordonovi velice zběžně popsal, čím jsme se až doposud 
zabývali, s tím, že se kdykoliv můžeme k detailům vrátit a 
vysvětlit si to, co by snad nebylo jasné. Pokud má kterýkoliv 
z nich průběžné otázky či poznámky, ať je vyjádří. Dospěli 
jsme se Sárou k tématu posmrtného života. 

„Pokud spolu s dlouhou řadou filosofů, literátů a 
všemožných myslitelů, věříme v reinkarnaci, musíme také 
věřit v posmrtný život. To první se od druhého prostě oddělit 
nedá. Vše co se nás týká, celý náš život, vše kolem nás se 
vyskytující, k nám přichází v cyklické podobě. Máme zde cykly 
denní, týdenní, měsíční, sezónní, roční a jiné a jiné. Některé 
máme jaksi přímo před očima, jiné jsou skrytější, další jsou 
buď příliš veliké, nebo příliš malé, abychom je vůbec nějak 
brali v úvahu. To ovšem neznamená, že neexistují. Ať už tyto 
cykly uznáváme či ne, řídí se jimi celý náš svět, glóby, 
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planetární řetězce, sluneční soustava, vesmír. Když nad tím 
člověk jen trochu hlouběji zapřemýšlí, uvědomí si, že by bylo 
opravdu s podivem, kdyby naše životy se neřídily podobnými 
zákony. Kdybychom měli umřít a . . . nic . . .? 

Gordon se Sárou se na sebe podívali – museli se někdy o 
něčem podobném spolu bavit, nahlas ale žádný z nich nic 
neřekl. Pokračoval jsem: 

„Budeme se nyní zabývat situací, v níž se člověk nachází 
poté, kdy překročil práh smrti za normálních, ale někdy i 
neobvyklých okolností. Jednotlivé případy se sice mohou 
často i značně lišit jeden od druhého, je tu ale už jistá dobře 
prošlapaná cesta, jíž se běžně lidská duše ubírá a o níž se ví v 
jistých kruzích zasvěcenců už po tisíciletí. Proroci, vůdcové či 
zakladatelé náboženských hnutí všech věků, lidé, jimiž byli 
například Pythagoras, Buddha, Krišna, Lao-Tse, Konfucius, 
Platón, Apollonius z Tyjány, Ježíš Kristus, Swedenborg a jiní, 
své žáky učili o tom, že jsou zde jiné sféry, království, roviny 
existence, nezáleží na tom, jak je nazveme, které jsou obývané 
jinými bytostmi. Podle těchto učení tam my také míříme a 
dříve či později se tam také dostaneme. Jakým způsobem se 
tam dostaneme, čím nám bude nutno procházet a s čím se 
budeme muset vyrovnat, to vše se více či méně zastřené dá 
nalézt v různých rituálech, které bývají provozovány po celém 
světě. Ty se konaly zpočátku v jeskyních či na lesních 
mýtinách, později v různých svatyních, chrámech, kostelích, 
kaplích, katedrálách. V nich se scházejí všemožná 
shromáždění, lidé zde bývají poučováni, zasvěcováni do 
mystérií, která mívají různé formy, jejichž původ je ale 
prastarý. Tam, kde je přítomna široká veřejnost, jako na 
příklad při pravidelně se konající mši v běžném vesnickém 
kostele, to nebývá obvykle příliš patrné; vše je zde podáváno 
jaksi všeobecně, přesto ten “kdo má oči, uvidí a kdo má uši, 
uslyší”. Čím vybranější je společnost, zejména pokud se jedná 
o morální stránku člověka, tím soustředěnější a specifičtější 
budou potom rituály, jejichž pomocí se přítomným dostává 
instrukcí či aspoň náznaků toho, co bude dál, co je očekává.“ 
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„Tak tohle zná, myslím, každý zednář“, ozval se Gordon. 
„Patřím k lóži v Queenstownu, tady ve Strahanu žádná není, 
tu a tam se zúčastním i zasedání v Hobartu či Launcestonu, 
moc pravidelně ale do lóže nechodím, nemám na to čas.“ 

„Kdybyste žil v Evropě, kromě Británie, o svém členství 
byste se takhle nerozšiřoval“, podotkl jsem. 

„To vím, tady v Austrálii se s tím ale moc netajíme. Není 
proč. V Evropě to zednáři nikdy neměli moc lehké. Chtěl jsem 
jen říci, že je to v zednářství, míním ty instrukce k tomu jak se 
zachovat po smrti, že je to zabudované v rituálu.“ 

Zalistoval jsem v knie. Našel obrázek, který jsem oběma 
ukázal, nejprve Gordonovi. 

„Znáte tento obraz?“ Gordon si jej prohlédl. 
„Ne, neznám. Podle toho jak jsou ti lidé oblečení, vypadá 

to ale jako nějaká lóže, někdy hodně dávno.“ 
 
 

 
 
„Správně. Obraz pochází od neznámého vídeňského malíře 

z doby kolem roku 1790. Údajně jsou na něm mimo jiné dva 
prominentní zednáři, W. A Mozart a E. Schikaneder, skladatel 
a libretista opery Kouzelná flétna, která byla zednářstvím 
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inspirována. Traduje se, že jsou jimi dva lidé nacházející se v 
pravém dolním rohu. Podoba, v porovnání se známými 
portréty obou umělců, by tu jistě byla. Muž se zavázanýma 
očima v popředí uprostřed, je ovšem kandidát, které má být 
zasvěcen do zednářských mysterií.“ 

„Takže zednářství je hlavně o posmrtném životě?“ 
„Ano, Sáro. Totéž ale nalezneme například i v katolické 

mši, snad trochu víc zastřené.“ 
„Občas přece slyšíme či čteme o tom, jak lidé přežili smrt a 

vrátili se do svého těla. A těch případů se na veřejnost dostává 
víc a víc“, ozvala se znovu Sára. „Většinou hovoří potom o 
tunelu a o světle na jeho konci, jímž se ukáže být buď anděl 
nebo Ježíš Kristus, Buddha, nebo tak nějak. Nejspíš se to řídí 
tím, k jaké církvi náležejí.“ 

„Zajímavé je, že nemusejí vůbec k žádné z církví náležet, 
mohou to být i kovaní ateisté, a přesto často popisují 
podobnou bytost, ve které vidí třeba nějakého nepozemšťana, 
ufona, či tak nějak. To by jen dokazovalo, že se tu potkáváme 
s něčím reálným. Vidím, že jste oba celkem dobře seznámeni 
s tím, co se dnes nejen v okultních kruzích, ale i mezi širší 
veřejnosti, o tomto tématu ví. Nemá asi význam se tím dále 
zbývat, bylo by to jen nošení dříví do lesa. Souhlasíte?“ 

Oba moji posluchači souhlasili. 

„Takže přejděme k tomu, co se děje po smrti skutečné. 
Nejprve většinou dochází k revizi uplynulého života, který 
proběhne jako zrychlený film před vnitřním zrakem 
umírajícího. Smrt nastane v tom okamžiku, kdy se přeruší ona 
stříbrná šňůra, kterou mnozí popsali a o níž se píše už ve 
Starém zákoně. Ta je z éterické látky a obstarává spojení mezi 
hmotným tělem člověka a jeho vyššími principy, v tomto 
případě především s astrálním tělem. Přesněji řečeno, spojení 
mezi prvními čtyřmi principy (hmotným, éterickým, 
astrálním a nižším mentálním) a třemi vyššími (vyšším 
mentálním, dále buddhi a atma, neboli kauzálním tělem a 
vyšším “já”). V okamžiku kdy k tomuto přerušení dochází, už 
zde není žádná možnost návratu. V té chvíli upadá naprostá 
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většina lidí do hlubokého bezvědomí, které může trvat krátký 
nebo i poměrně dlouhý čas, několik vteřin nebo i několik 
týdnů. To je nicméně relativní, protože jak se zdá, čas na 
astrální rovině se chová poněkud jinak, než jak jsme tomu na 
této rovině uvyklí. Téměř ve všech případech bývá samotná 
smrt naprosto bezbolestná a to i v případech kdy jí 
předcházela delší nemoc plná bolestného utrpení. To se 
obvykle obráží i na tváři právě zesnulého člověka, která bývá 
klidná. Přitom smrt naopak bývá zobrazována nejčastěji jako 
kostlivec s kosou, nelítostně srážející hlavy lidí, ať už jsou to 
hlavy korunované či nikoliv. Vypadá to agresivně, násilně a 
člověku, který se má podívat smrti do tváře, to asi moc odvahy 
nepřidá. Tarotové karty ze starší doby většinou takto vypadají. 
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Hlavní myšlenkou zde ovšem je to, že smrti se žádný z nás 
nevyhneme. Že je v tom totální demokracie, v níž jsme si 
všichni naprosto rovni. Tak je například vyobrazena smrt na 
stejnojmenné tarotové kartě typu Marseille, který bývá 
považován za nejklasičtější. Stejný tarotový trumf navržený 
počátkem dvacátého století A. E. Waitem, na němž je smrt 
zobrazena jako majestátní jezdec na koni, třímající vlajku 
nesoucí obraz bílé růže na černém poli (druhá zleva), je 
myslím v tomto směru mnohem vhodnější. 

 Svým posluchačům jsem ukázal obrázek z knihy, na 
němž je osm různých karet Smrti, trumfu číslo 13. 
Marseilleská karta je první zleva nahoře, vedle ní je ona 
zmíněná s jezdcem na koni. Oba si karty chvíli prohlíželi, 
Gordon se posléze zeptal: 

 „Tarotové karty jsem samozřejmě už viděl mockrát. 
Vždycky jsem si ale myslel, že jsou hlavně k věštění 
budoucnosti. Vy je považujete za důležité i po té stránce 
symbolické, pokud se nemýlím?“ 

 „Tarotové trumfy a to zopakuji, trumfy, jsou náramně 
důležité. Zabývali se jimi okultisté, zejména ti francouzští už 
od devatenáctého století, zabýval se jimi i Jung ve století 
dvacátém. Je to vlastně úplně samostatná kapitola, která 
přitom zapadá do celého obrazu. Myslím, že bychom si taroty 
měli nechat na jindy a vrátit se spíš k původnímu dnešnímu 
tématu, smrti. Ta, jak jsme si už řekli, může být docela klidná. 
Něco dosti nepříjemného se ale stát může, i když ne každému. 
V astrálním těle zemřelého totiž dochází brzy po smrti k 
důležitým změnám, které mohou dosti značně ovlivnit to, co 
se s ním v nejbližším čase stane a jak celý proces přeměny 
bude probíhat. Většina látky, z níž se sestává astrální tělo, je 
stvořena z tzv. živelné esence – takto ji nazývají theosofové a 
já se tohoto názvu přidržím.  Tato esence je sice živoucí, avšak 
postrádá inteligence; chová se tedy více či méně instinktivně. 
Nachází se totiž na sestupné části evoluční křivky, v 
oblasti Kâmaloka, kde touha je tou hlavní hnací silou. Živelná 
esence proto má zde tendenci sestupovat odtud směrem dolů, 
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do hustší hmoty. Snad by bylo lépe říci, že touží po tom 
přesunout se na další rovinu evoluce, což v jejím případě 
znamená stát se minerálem, tudíž se ocitnout z našeho 
hlediska na tom nejnižším evolučním stupni. V tomto 
okamžiku se ale nachází v konfliktu se vším tím, co zde 
zůstalo poté, kdy vědomí člověka opustilo hmotné tělo, tedy se 
zbývajícími šesti principy lidské monády, která se už v tomto 
bodě nachází na vzestupné části vývojové křivky. Na tři 
nejvyšší z principů, jimiž jsou Manas, Buddhi a Atma, to 
přílišný vliv nemá, tento rozpor je ale nejvíc pociťován právě v 
oblasti Kâmaloka, na astrální rovině, kde se vědomí lidské 
monády bude od této chvíle soustřeďovat. Živelná podstata si 
pudově chce uchovat svou vlastní existenci a touží přitom 
sestupovat směrem do hmoty, takže se instinktivně brání 
všemu, co by mohlo vést k jakémukoliv vzestupu. Seskupí se 
proto tak, aby si kolem astrálního těla vytvořila cosi 
podobného krunýři. Člověk je takto jakoby v tomto krunýři 
uvězněn, následkem čehož pro tu chvíli je schopen vnímat 
pouze to, co přináleží k těm nejspodnějším vrstvám astrální 
roviny. Takto přeskupenému astrálnímu tělu se říká Jâtanâ, 
tělo utrpení.“ Podíval jsem se na Gordona.  

 „Myslím, že budeme potřebovat nějaké to doučování, 
není-liž pravda? Například: co je to monáda.“ 

„To asi ano. Vidím, že jste se se Sárou dostali dost daleko.“ 
„Ono to do sebe začne v jistém bodě zapadat, musí se tomu 

ale dát šance. Tím právě popsaným způsobem přeskupená a 
uvězněná zůstává pouze ta část astrálního těla, která si 
podržuje tvar těla materiálního, ne však celé astrální tělo, 
které má tvar více či méně vejčitý. Následkem toho, jen ty jeho 
části nacházející se blíže povrchu vejce jsou schopny reagovat 
na vibrace vyššího řádu. Zbytek astrálního těla, podstatná 
jeho většina, v této situaci vidí a slyší jen to, co je toho 
nejnižšího, nejpodřadnějšího charakteru. Pokud se nachází v 
blízkosti nějakých bytostí, lidských či jiných, opět to bude jen 
to nejhorší, to nejhrubší, pokud se týká vibrací, co je mu pro 
tu chvíli viditelné a přístupné. Právě odtud pravděpodobně 
pocházejí pojmy Pekla či Očistce, protože být peklem či 
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očistcem se to může skutečně zdát, zejména těm lidem, kteří 
nejsou příliš duchovně zaměřeni. Místo, v němž se právě 
nacházejí, jim potom může připadat jako obývané jen samými 
obludami, netvory a zrůdami, přičemž si nijak neuvědomují, 
že to, co vnímají, jsou jen ty nejhorší stránky, ať už jiných lidí 
nacházejících se v podobné situaci jako oni, tak i ostatních 
bytostí tyto oblasti obývajících.“ 

Gordon se připojil; zřejmě čekal na tu pravou chvíli. 

„Teď teprve začínám úplně chápat, proč zednářství klade 
tak veliký důraz na moralitu. Právě toto slovo zde bývá tolik 
často opakováno. Vězí za tím i něco, jako pud sebezáchovy.“ 

„Ano. Pokud jde o to, jak člověk trpí a jak se se situací 
vyrovná, může záležet hodně na tom, zda byl nějak předem 
informován. Pokud například prošli nějakým zasvěcovacím 
rituálem, mají tito lidé oproti těm ostatním, značnou výhodu. 
Což je právě případ zednářství. Potom se přes tyto věci 
poměrně snadno přenesou, někdy dokonce tím, že zůstanou 
po nějaký čas v bezvědomí, často i tak, že si velice rychle 
uvědomí co se s nimi děje a že pokud budou mířit vzhůru, 
dostanou se z této situace brzy. Oblast, kde se nedávno 
zemřelí nejčastěji nacházejí, bývá navíc frekventovaná 
různými astrálními pomocníky, kteří často fungují podobně, 
jako nám dobře známé dobrovolné záchranné organizace, 
třeba horské či pobřežní, a kteří dělají, co mohou, jen aby se 
co nejdřív “probourali” k těm, kteří jsou takto uvězněni. K 
tomu jim mohou také pomáhat různé rituály spojené se 
zaopatřováním mrtvého, ať už prováděné katolickým či 
protestantským knězem, nebo třeba tibetským lámou.  

„Tibetská kniha mrtvých je přece známá dnes po celém 
světě a lámové se jistě podle ní řídí,“ ozval se Gordon. 

„To je pravda. Málokdo si ale uvědomuje, jak podobné jsou 
i rituály, jichž užívají křesťanští kněží při udělování poslední 
svátosti. Většinou to snad má i nějaké výsledky; to je z této 
strany dost těžké odhadnout. Přes veškeré podobné snahy, 
někdy to všechno nebývá snadné. Stává se totiž, že některým 
nedávno zemřelým lidem tato situace dokonce i vyhovuje. 
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Mohou zůstávat v té nejnižší sféře, kde se třeba cítí docela 
dobře, kde jim vyhovuje společnost, jakou zde mají, přesně 
podle hesla “rovný rovného si hledá”. Po čase se zmíněný 
krunýř sám od sebe rozpadne, ovšem nemusí k tomu dojít, 
pokud jej člověk sám něčím dále nepřiživuje. V takovémto 
případě zde může krunýř zůstat a působit i po celé roky. Zde 
mají svůj základ různé pověsti o vampýrech, vlkodlacích, snad 
i poltergeistech, a tak podobně. Teprve když krunýř zmizí, 
může lidská monáda přenést ohnisko svého zájmu na 
některou z vyšších sfér – tu která nejlépe vyhovuje jejím 
charakterovým vlastnostem a zájmům. Postupně přitom bude 
procházet jednotlivými sférami. To, co kolem sebe uvidí, se 
bude stále méně a méně podobat astrálním protějškům 
materiálních věcí a přibývat budou myšlenkové formy 
svěžejších a sytějších barev. Lidé, které snad přitom potká, se 
také budou zdát lepšími a lepšími; to proto, že sám bude 
schopen přijímat a oceňovat vyšší a vyšší vibrační tóny. 

 Zasvěcovací obřady, které se snad odjakživa prováděly ve 
všech dobách a kulturních epochách, se vždy soustřeďovaly 
především na to, aby člověku co nejvíc usnadnily a urychlily 
průchod těmi nejnižšími sférami. Zasvěcenec těchto mysterií, 
ať už starodávných egyptských či řeckých, nebo také i 
moderních zednářských či rozenkruciánských, si 
pravděpodobně bude celkem dobře vědom v této situaci toho, 
že zemřel a bude proto také vědět co má dělat, aby se vyhnul 
tomu nejhoršímu, co by zde mohlo jeho postup 
zpomalit. Stačí totiž pouhá myšlenka, která ale musí být 
dostatečně pevná, aby se ihned po smrti zabránilo přeskupení 
astrálního těla.“ 

Vrhl jsem pohled na Gordona. Ten jej poslal dále na Sáru, 
byl to ale pohled trochu jiný, snad jakoby omluvný a v tom 
smyslu, že on jako muž je privilegovaný v tom, že může být 
zednářem. Myslím, že si nebyl vědom toho, co vím já, že totiž 
ženy mohou být také zednáři, ne ale v tom anglosaském 
systému, kam on patří. Zednáři v Anglii a potažmo i 
v Austrálii o tom většinou nic nevědí a myslí si, že zednářství 
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je ryze mužská záležitost.  Já naopak vím, že zednářem a to 
nejvyššího stupně, byla například už madam Blavatská. 
Dokončil jsem přednášku: 

 „Pokud člověk hned od počátku ví, že právě zemřel a že 
nyní směřuje do mnohem vyšších sfér, potom přes ty nejnižší 
se může přenést, téměř jako by tyto neexistovaly. Záleží také 
na jeho karmě. Může tam být něco, co ho zdrží, nejčastěji to 
může nějak souviset s onou zmíněnou moralitou, či 
nedostatku téže. Tu a tam ho třeba na chvíli ovane pocit 
přítomnosti něčeho nepříjemného a to je vše. Vědět o tom, co 
nás očekává po smrti, znamená, že naše cesta bude mnohem 
snadnější než například cesty těch, kteří ještě za života 
tvrdošíjně odmítali dokonce jen připustit, že by něco takového 
vůbec mohlo existovat.“ 

Chvíli jsme ještě debatovali, bylo ale už pozdě a čas k tomu 
odebrat se do svých domovů. 
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12. Adriana Veselá 

 

Gordon slíbil, že mi trochu ukáže okolí Strahanu, místa 
které mu zřejmě dost přirostlo k srdci. Skutečně se dopoledne 
objevil a vydali jsme se na cestu jeho vozem. Sára měla v ten 
den průvodcovské povinnosti, takže se výpravy zúčastnit 
nemohla. Gordon se ukázal být velmi příjemným společníkem 
a také průvodcem – jeho vědomosti o Strahanu a zejména o 
jeho minulosti, byly opravdu rozsáhlé. Dozvěděl jsem se takto 
věci, které mne jako historika velice zajímaly a k nimž bych 
byl jinak nedostal. Poobědvali jsme v malebné pobřežní 
vesničce zvané Trial Harbour, tedy zkušební přístav, který se 
jako takový užíval jen krátce, poté kdy se otevřely doly v asi 
dvacet kilometrů vzdáleném Zeehanu. Moře, proslulé svým 
burácením jako „roaring forties“ kolem čtyřicáté rovnoběžky, 
brzy ale osadníky z mělkého zálivu vyhnalo a vytěžená ruda se 
od té doby nakládala v klidnějším přístavu Strahanu. Ještě 
později se přešlo na silniční dopravu do některého z větších 
přístavů na severu Tasmánie. 

Gordon měl odpoledne něco na práci, takže mne zavezl 
zpět do autokempinku, kde jsem se usadil na verandě 
s plechovkou vychlazeného piva, které jsem měl v lednici, 
protože bylo docela teplo. Povšiml jsem si přitom toho, že se 
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hlavním vjezdem do kempinku protáhlo taxi, na chvíli mi 
zmizelo ze zorného pole, když se asi zastavilo u kanceláře. 
Potom se znovu objevilo, aby přijelo k vedlejšímu domku na 
opačné straně od Sářina, který před pár dny vyklidila menší 
rodinka. Řidič se chvíli hrabal vzadu, vytáhl kufr, postavil jej 
na zem, potom otevřel dveře, aby asistoval svému cestujícímu 
při výstupu z vozu. Výstup to byl velkolepý, jako ostatně 
většina těch, v nichž účinkovala moje matka! Ihned 
zaregistrovala mou přítomnost. 

 „Ahóój! Jak to, že se nekoupeš v moři, v tomhle horku?“ 
 „Tomuhle ty říkáš horko? Jak ses sem tak rychle dostala? 

A vůbec, co tady děláš?“ 

Řidič mezitím odnesl matčin kufr dovnitř domu, který 
právě přispěchavší domovnice rychle odemkla. Matka mu 
něco podepsala, prohodila k němu pár vlídných slov, a jakmile 
odjel, mohla se mi plně věnovat s patřičným mateřským 
objetím a polibkem. Následoval středně dlouhý nezadržitelný 
jevištní monolog. 

 „Když jsi mi tuhle zavolal, začala mi ta tvoje Tasmánie 
vrtat hlavou. Jak víš, nemám momentálně v divadle nic, až 
snad do začátku nové sezóny v září. Filmaři na mne, jak se 
zdá, také zapomněli. Tak proč neletět, a to co nejdřív? 
Zavolala jsem agentuře, řekli mi, že mohu dostat visa online 
na požádání během několika hodin k devadesátidennímu 
pobytu, vyřízení mi přišlo emailem za několik hodin nato, 
agentura mi hned nabídla VIP let „business class“, odlet před 
desátou večer s Emirates, takže dost času k tomu, abych si 
sbalila kufr, dala pejska Rickyho do opatrování k tvojí tetě 
Žofii a dopravila se na letiště. Musela jsem přestupovat a 
trochu čekat v Dubaji, totéž v Melbourne. V business class se 
ale docela dobře spí. Při tom posledním letu sice nebylo kam 
dát nohy, trval ale jen asi hodinku. Před polednem jsem byla v 
Launcestonu, kde jsem už měla objednaného taxíka, kterého 
jsi právě viděl. Takže mne tu máš.“ 

Ještě trochu v šoku, sledoval jsem ji do jejího domku, kde 
stál už kufr. Rozhlédla se kolem. 
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 „Nevypadá to zle. Žádná sláva, na pár dní mi to ale 
postačí. Při zájezdech to bývá často horší, a když jsem byla 
nucena pořád jezdit, to bylo hlavně v sedmdesátých letech, tak 
bych byla za něco takového dala, no třeba roli Raněvské hned 
tak asi ne, klidně ale modré z nebe.“ 

Rozpovídala se potom o tom, jaké to bylo, když nemohla 
hrát v Praze a směla jen hrát se zájezdovým souborem, 
kterýžto stav trval několik let. Moc jsem ji neposlouchal, 
jednak jsem to vyprávění už dávno znal a navíc jsem byl stále 
ještě v šoku, který ale už přece jen začínal pomalu odeznívat. 
Uvědomoval jsem si, jek moje situace se změnila v mžiku oka, 
že najednou na mne čekají synovské povinnosti starání se o 
matku, jako chození s ní na oběd, na večeři, ukazování jí okolí, 
a podobně. Příliš mě to netěšilo, byl bych dal přednost jiným 
činnostem. Sáru jsem očekával asi kolem šesté; bude to jistě 
pro ni překvapení. Zda příjemné či nikoliv, jsem si v této chvíli 
netroufal odhadnout. Potom mě napadlo, že matka přece 
hrála Elizu v Pygmalionu i v muzikálu, roli, kterou by Sára 
moc ráda hrála také a že tohle by mohlo vytvořit nějaké pouto 
mezi nimi. Nebo také naopak, napadlo mne, Sára by mohla 
proto začít na matku žárlit. V každém případě jsem matku 
zpravil o situaci, také o tom, že večer očekávám jednak Sáru, 
ale také jejího šéfa a divadelního producenta. Navíc o tom, že 
hodlám večer pokračovat s přednáškou o smrti, kterou jsem 
načal včera. Nikterak ji to nerozhodilo, je u mne na podobné 
věci zvyklá. Po chvíli jsem si to ale rozmyslel a zavolal jsem 
Gordonovi, abych mu popsal situaci nově vzniklou náhlým 
příjezdem matky. Prohlásil, že by mu bylo nesmírnou ctí, 
kdyby mohl pozvat prominentní českou herečku k večeři do 
hotelu, spolu se Sárou a se mnou.  

Matku jsem předtím nechal v jejím domečku, aby si 
rozbalila věci a usadila se. Šel jsem za ní, abych jí tlumočil 
pozvání, ona souhlasila, takže jsem mohl potvrdit Gordonovi, 
že se sejdeme kolem půl osmé v hotelu nedaleko přístavu. 
Když se dostavila Sára, vysvětlil jsem jí, co se za její 
nepřítomnosti stalo, i jaké to představuje překážky, případně 
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nabízí nové možnosti. Zdálo se mi, že příležitost k tomu 
seznámit se s mou matkou a navíc herečkou, která už hrála 
v roli o níž se ona bude ucházet, ji spíš potěšila. Šli jsme oba 
za matkou, abych je jednu druhé představil. 

„Sarah Morrison, Adriana Veselá.“  

Matka si po celou svou uměleckou kariéru ponechávala své 
dívčí jméno, pod nímž se už od konce šedesátých let stala 
známou, zejména poté kdy se objevila v několika rolích na 
plátnech kin. To bylo ještě předtím, než se seznámila s otcem 
a než se dostala do problémů s režimem. Manželství mých 
rodičů trvalo asi deset let a počalo se rozpadat brzy poté, kdy 
otec nastoupil po převratu na svou podnikatelskou dráhu.  

Obě herečky si potřásly rukama a řekly, že je těší. Snad je i 
těšilo. Matčina angličtina je celkem slušná, i když 
pochopitelně dost akcentovaná, čehož si ona je, myslím, jen 
částečně vědoma. Přišel jsem totiž na to, že velká většina 
Čechů mívá o svých jazykových schopnostech, pokud ovšem 
vůbec nějakými disponují, mírně až přehnaně optimistické 
názory. V matčině případě nicméně člověk musí brát v úvahu, 
že pro českou herečku těch příležitostí k tomu vést konverzaci 
v angličtině se příliš mnoho nenabízí. Bude se bezpochyby 
zlepšovat každým dnem, během svého pobytu v Austrálii. 
K tomu, aby tu mohla hrát na jevišti něco jiného než cizinku, 
to ale asi nikdy dost dobré nebude. 

Když jsem o něco později v hotelové restauraci představil 
matce Gordona, připadlo mi, že na ni udělal dost silný dojem. 
Jen ať mi proboha potom nevykládá, že vypadá jako Jeremy 
Irons! Matka nasadila svůj neodolatelný úsměv a mně to 
připadalo tak, že si vzájemně docela padli do oka. Vedli spolu 
aspoň celkem živý rozhovor, takže já jsem se mohl spíš 
věnovat Sáře, která se, stejně jako já, zdála být novým 
vývojem poněkud zaskočena. Po chvíli ale ožila a nechala se 
docela ochotně vtáhnout do společné konverzace. Přál jsem si 
jen vroucně, aby z toho všeho vzešlo něco dobrého. 

Gordon se prostě překonal! Využil jednak toho, že má 



Vojen Koreis 

 

138 

podíl na společnosti pořádající výletní plavby po řece Gordon 
a zařídil pro nás gratis pro příští den místa na horní palubě, 
kde se nám prý dostane stisku rukou od samotného kapitána! 
Navíc se obětoval tím, že dal Sáře pro ten den volno, aby 
mohla jet s námi a pro jednou poznala plavbu tak, jak ji 
zažívají turisté. Místo ní bude prý také hrát večer protože, jak 
to podal, Sára bude jistě po té plavbě unavená. 

Unavená začínala viditelně být matka – na ní se začal, 
kromě běžné cestovní únavy, projevovat i tak zvaný „jet lag“, 
což se do češtiny většinou dosti nedokonale překládá jako 
pásmová nebo přeletová nemoc. Takovémuto překladu se 
nedostává oné křupavosti dvouslabičného anglického výrazu 
(jet značí tryskové letadlo, lag opožděnou reakci), jehož plný 
dosah plně chápou jen ti, kteří cestují po světě ve velkém 
stylu. Úplný český překlad by tedy měl být něco ve smyslu 
„opožděná reakce organizmu na přelet tryskovým letadlem“. 
Není-liž ta angličtina, která tohle dokáže říci ve dvou 
slabikách, náramný jazyk? Z přeletu třeba z Evropy do 
Ameriky či naopak, dostanete jet lag jen menšího ražení; zato 
když letíte do Austrálie, je ten rozdíl 8 až 9 hodin opravdu 
cítit. Během 24 hodin se vám den s nocí prakticky převrátí. 
Pokud poletíte dokonce na Nový Zéland, převrátí se vám 
úplně. Sára, která nikdy z tohoto kontinentu nevycestovala, o 
tom měla jen nejasné tušení, já jsem to už plně zažil, ale 
matce seděl jet lag právě v této chvíli pevně za krkem. Gordon, 
který nějaké ty zkušenosti mít musel, symptomy okamžitě 
rozpoznal a navrhl, abychom se pro ten večer rozešli. Stalo se. 

Gordon odjel domů, matka šla spát do svého domku a 
světlo se tam zhaslo skoro okamžitě. Sára a já jsme osaměli 
v její chatě, kam jsme si přinesli láhev červeného.  

 „Takže mám zítra před sebou čtvrtou cestu výletní lodí. A 
to nepočítám tu s tebou na ostrov.“ 

„To zvládneš. Máš přece rád uzeného lososa, či ne? U 
kapitánova stolu ho bude ještě víc, než ho má plebs dole. A 
hádám, že bude  ještě kvalitnější. Jel jsi už vůbec na horní 
palubě?“ 
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„Nejel. Stojí to dvojnásobek a nechtěl jsem zbytečně 
utrácet.“ 

„To je chvalitebné.“ 
„Gordon se dneska vytáhl, nemyslíš?. Také s tím, jak ti dal 

pro zítřek volno. Dokonce i navečer.“ 
„A neřekl bys, že to dělá hlavně proto, aby se mohl 

předvést jako herec před tvou matkou?“ 
„No, také mě to napadlo, k tomu se přiznám. Nemám mu 

to ale za zlé.“ 
„Tobě nevadí, že po ní, jak bych se měla slušně vyjádřit, 

vyjel? Pokud vím, synové takovéto věci nemívají rádi. I když, 
synové, kteří jsou vystudovanými psychology, by mohli 
reagovat jinak.“ 

„Tak, to bude asi můj případ. Víš, vlastně jsem vyrůstal 
s tím, že moji rodiče jsou sice mými rodiči, že ale jako v 
normální rodině to u nás nefunguje, takže jsem si na to zvykl.“ 

„Jak to vlastně u vás chodilo?“ 
„Otec se postupně začal oddalovat, když mi bylo asi sedm 

nebo osm, žil jsem hlavně s mámou, která v té době už měla 
stálé místo v jednom prominentním pražském divadle…“ 

„… Kolik jich v té Praze je?“ 
No, ne už tolik, kolik jich bývalo. Dost se jich v nedávných 

letech pozavíralo. To víš, televize. Za komunistů bývalo těch 
kanálů jen pár – oni to chtěli mít pevně pod kontrolou. A 
měli. Po změně režimu těch kanálů neustále přibývá a 
přibývat ještě asi bude. Pořád se ale v Praze najde skoro 
padesát míst, která by se dala nazvat profesionálními divadly, 
ovšem různých kategorií.“ 

„Panebože! Tak tomuhle bych nevěřila. Padesát divadel? A 
jak veliká, že je Praha?“ 

„Něco přes dva milióny.“ 
„Tedy asi stejně jako Brisbane, kde divadla nenajdeš ani 

pod zvětšovacím sklem. Sydney má asi pět miliónů, je tedy víc 
než třikrát tak veliké jako Praha, a těch stálých divadel je tam 
tak deset, možná patnáct, tohle se často mění.“ 

„No, Sydney má přece jen aspoň ten architektonický 
skvost, slavný Opera House!“ 
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„To jistě. Třeba si tam také jednou zahraji. Tohle naše 

divadélko, s těmi všemi plachtami nad hlavou, vypadá ale 
skoro stejně jako ta sydneyský nádhera, nemyslíš? 
Opravdových divadel je ale i tam pomálu, takové Melbourne 
je asi na tom lépe.“ 

„Kolikpak je asi divadel v Melbourne, myslím těch 
profesionálních, které by hrály denně?“ 

„Hádám tak dvacet, možná o pár víc.“ 
„A obyvatelů má, myslím, necelých pět miliónů. Budeš asi 

ještě víc ohromená, když ti řeknu, že třeba takové Brno, s asi 
půl miliónem obyvatel, má kolem patnácti profesionálních 
divadel, včetně vynikající opery. Plzeň, která nemá ani dvě stě 
tisíc obyvatel, má jich asi deset, má také stálou operu a tak 
podobně to jde i jinde. Stálá divadla mívají i některá města 
s méně než padesáti tisíci obyvateli.“ 

„Takže moje rodná Toowoomba, která má něco přes sto 
tisíc, by měla kolik divadel?“ 

„Aspoň tři, řekl bych. Klidně ale i pět. Nejspíš i operu.“ 
„No, a má jedno. Jak to prosím tě v té Evropě utáhnou?“ 
„Většinou to bývá boj ze dne na den, od sezóny k sezóně, to 

ti nebudu zastírat. Tak se tomu ale má asi skoro všude. Nějak 
to přece jen zvládají. Ne vždycky, tu a tam se některé divadlo 
prostě zavře.“ 

„Já jsem sice něco zaslechla, že se to má v Evropě mnohem 
lépe než tady u nás, například v Německu, ve Francii, a 
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podobně, že ale v Česku, to mě doposud nenapadlo.“ 
„Tak teď to víš. Také to, že v třeba na Slovensku, v Polsku, 

Rakousku a leckde jinde, se to má podobně.“ 
„Prostě po kulturní stránce tu žijeme jako na poušti.“ 
„Kvalita je ale, řekl bych, lepší. Aspoň na té špičkové 

úrovni. Hádám, že žádná země neprodukuje proporcionálně 
tolik světových hvězd, jako Austrálie. Takže máš přece jen 
nějaké ty šance!“ 

„A co tvoje matka? Říkáš, že hrála na stálé scéně. Takové, 
kde se nastuduje víc her pro každou sezónu?“ 

„Ano. Tady jim přece říkáte „repertory theatres“. Těch tam 
také ubylo, pořád jich je ale dost. Divadlo kde tehdy matka 
hrávala, mívalo obvykle v repertoáru těch her tak dvanáct až 
patnáct a aspoň v polovině z nich měla role. Některé hry se 
dávaly častěji, hlavně ty čerstvě nastudované, jiné už ne tolik 
často, třeba jen jednou za měsíc. Máma byla ale hodně 
vytížená, jak si pamatuji, hrála skoro každý večer, a skoro 
pokaždé nějakou jinou roli. Starala se o mne hlavně babička, 
matčina matka. Ta ale už umřela.“ 

„To je mi líto. Musel jsi ji mít rád.“ 
„Ano, měl. Moc rád.“ 
„Byla také herečkou?“ 
„Kdysi ano. Nechala ale hraní, když měla rodinu.“ 
„Co dědeček?“ Vlastně dědečkové?“ 
„Jeden byl muzikantem, druhý hostinským. Oba zemřeli 

poměrně mladí, toho hostinského jsem vůbec nepoznal, 
trumpetistu jen málo.“ 

„Víš co? Hrát v divadle pokaždé něco jiného, to byl 
odjakživa můj sen!“ 

„Obávám se, že k tomu ses narodila v nesprávné zemi. I 
v takové Anglii to je v tomto směru lepší.“ 

„Já vím, po kulturní stránce je Austrálie poušť. Proto 
odtud dost lidí utíká. Ti lepší. Také jsem o tom uvažovala a 
jednou to třeba i udělám.“ 

„Teď se potřebuješ hlavně soustředit na ten konkurs. Co 
myslíš, mohla by ti nějak pomoci matka? Hrála Elizu jak 
v činoherní, tak i muzikálové verzi.“ 
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„Ty jsi ji sem kvůli tomu pozval? To snad ne!“ 
„Kdepak! Je za tím ale synchronicita, to si piš. Byl to pro 

mne naprostý šok, když z ničeho nic vylezla z taxíku. Ještě 
jsem se přes to docela nedostal. Vůbec nic jsem netušil o tom, 
že má v úmyslu přiletět sem. Řekla mi ale prve, že jí to 
napadlo až poté, kdy jsem jí zavolal. No, svým způsobem jsem 
si to zavinil sám.“ 

„A kdy jsi jí zavolal?“ 
„Jen asi před dvěma dny. Řekl jsem jí, co dělám, kde jsem, 

nic víc. Prostě jsem jí podal takovou tu synovskou povinnou 
zprávu o své činnosti, což se snažím činit aspoň jednou 
měsíčně. Nic na to neřekla, prostě si chvíli nato zařídila vízum 
a letenku a je tady. Takovou já mám mámu, co s tím 
naděláš?!“ 

„No, mně by taková nevadila, i když na tu svoji si 
nestěžuji.“ 

„Ani nemůžeš. Rodiče máme takové, jaké jsme si buď 
vybrali, nebo zasloužili.“ 

„K tomu se, doufám, ještě dostaneme.“ 
„Jistě. To přichází v té kritické fázi cyklu. Nerad bych ale 

předbíhal, musíme se k tomu propracovat.“ 
„Říkáš, že synchronicita. Asi máš pravdu. Což ovšem 

znamená, že bych takovéto příležitosti měla využít. Zítra si o 
tom promluvím s tvou matkou.“ 
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13. Gordon River 

 

Matka byla čerstvá jako rybička už asi v pět ráno, jak mi 
později sdělila. Jet lag opět zafungoval. Uvařila si kávu, chvíli 
se dívala na televizní zprávy a snažila se pochopit, o co jde. 
Někdy se jí to prý i podařilo. Dává ale přednost tomu mluvit 
s lidmi přímo, tak jak se mohla večer bavit s Gordonem. 
Gordon se jí líbil, vypadá prý jako Jeremy Irons. Je zvědavá 
na to, jak si povede na jevišti dnes večer. 

Vstal jsem něco před sedmou a totéž Sára, která se objevila 
po chvilce a uvařila víc kávy, abychom se my dva také 
probudili. Matka probouzet nepotřebovala, kávu si ale stejně 
dala. Bude jich mít asi dneska víc, až to na ni k večeru padne. 
Obě ženy v mém životě se na sebe usmály a vůbec, chovaly se, 
jakoby jedna té druhé ani trochu nevadila. Jen ať to takto 
vydrží! Snídaní jsme se příliš nezdržovali, je to prý sice 
nezdravé, od hereček a psychologa/historika se ale spíš nedá 
očekávat, že budou v půl osmé snídat chleba se zavařeninou. 
Pár sušenek ke kávě postačí, zejména když nás brzy čeká další 
švédský stůl.  
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Loď odplouvala v 9 ráno, dorazili jsme včas a našli svá 
místa na horní palubě. V porovnání s tím, co jsem zažil dříve, 
byl odtud mnohem lepší výhled. Kapitán nám opravdu přišel 
podat ruku a stisk měl přitom pevný; působil nanejvýše 
spolehlivě. Naštěstí, nevypadal ani trochu jako Jeremy Irons a 
už vůbec jako James Cook, spíš jako usedlý pán středního 
věku, notář, kterého s jeho svolením navlékli do uniformy. 
Matku proto příliš nezajímal. Ta si nejprve plnými doušky 
vychutnávala čerstvý mořský vzduch a plavbu katamaránem, 
což pro ni byla celkem novinka. Teprve po nějakém čase se 
obě ženy daly do řeči. Do jejich hovoru jsem se nemísil, slyšel 
jsem ale většinu toho, co si říkaly. Matka začala: 

 

 

 

„Pokud tomu rozumím správně, vy budete dělat konkurs 
na roli Elizy Doolittle v My Fair lady.“ 

„Ano, paní Veselá.“ 
„Adriana, prosím. Jsme přece kolegyně.“ 

Matka se už snažila přizpůsobit poměrům a své jméno 
vyslovovala tak, jak to činí všichni anglicky mluvící lidé – 
Ejdriana. Také jméno Eliza vyslovovala tak, jak by si to byl 
přál Bernard Shaw, tedy Elajza. Na mne to udělalo dojem, na 
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Sáru asi moc ne, je na to zvyklá. 

„Mám asi dva týdny k tomu, připravit se na konkurs.“ 
„A roli umíte?“ 
„Myslím, že celkem ano.“ 
„Myslíte, že celkem ano? A co když ti, o které tu jde, si to 

myslet nebudou? Nebo že to celkem tak moc nedovedete? 
Tady musí zaznít jistota, přesvědčení, že tu roli umím! Jak jste 
na tom se zpěvem?“ 

„No, trochu zpívat dovedu, to snad…“ 
„Trochu! To nestačí. Máte tu někde ve Strahanu pianistu? 

Ale opravdu dobrého korepetitora.“ 
„Gordon má někoho, zkoušel s námi čísla do kabaretu a 

někdy s námi i jezdí.“ 
„Bylo by možné ho angažovat?“ 
„Asi ano. Gordon by věděl.“ 

Mrkl jsem na Sáru a vytáhl jsem z kapsy mobil, abych 
zkusil Gordonovi zavolat. Kupodivu, spojení i zde, uprostřed 
zálivu, fungovalo. Nebo právě proto, voda signál nesla či co, 
v tom se nevyznám. Gordon mi dal číslo Waltera Rothbauera, 
který prý jistě bude potěšen, že ho doporučil. Walter, jemuž 
jsem obratem také zavolal, se zdál být skutečně potěšený a 
dohodli jsme se, že se sejdeme zítra dopoledne u něho, kde má 
klavír. Na ceně se prý dohodneme později, nebude velká, bude 
pro něho ctí být zúčastněný na takovémto projektu. Sarah 
nám dodala podrobnější informace o Walterovi – je to už 
starší člověk, býval prý korepetitorem u jedné z operních scén 
v Rakousku, později hrával jako pianista při zábavných 
plavbách, z nichž jedna ho dovedla do Austrálie, kde se mu 
moc zalíbilo. Oženil se a usadil se nakonec ve Strahanu. Je zde 
už několik let, má svou rakouskou penzi a občas si přivydělává 
hraním. Na to, aby ještě hrál při zábavných plavbách, se prý 
ale už necítí, je přitom podle něho zapotřebí přílišné řehole a 
na to on už není. Řekl jsem si, že Walter by mohl být ideálním 
společníkem pro projekt Sarah, který jsem už začínal 
považovat málem za svůj. Matce jsem česky vysvětlil, na čem 
jsme se dohodli. Obrátila se k Sáře. 
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„Máte, doufám, nějaké partitury k My Fair Lady?“ 
„Něco mám, ne všechno.“ 
„To nevadí, nechte to na mně,“ vložil jsem se do jejich 

hovoru. „Zkusím, jestli odtud bude fungovat Wi-Fi, podle 
všeho by mělo. Ty mi řekni, co máš a co je potřeba, zkusím to 
stáhnout. Ve Strahanu to potom natiskneme. Vy dvě si 
užívejte výletu, já teď půjdu pracovat pro blaho australského 
diváctva.“ 

Práce se mi celkem dařila, zatímco dámy se procházely po 
ostrově Sarah, Sára pro jednou jako turistka, podařilo se mi 
stáhnout si partituru k ‘I Could Have Danced All Night’ a také 
‘Wouldn’t It Be Lovely’ a ‘Without You’. Nacházeli jsme už u 
ústí řeky Gordon, když jsem objevil a stáhl si partituru k ‘Just 
You Wait Professor Higgins’ a o něco pozdější se mi podařilo 
nalézt také ‘Show me’. Některé ze stránek si ode mne 
vyžadovaly, abych se přihlásil, jinde jsem se musel vetřít, či 
přímo nabourat. Zůstal jsem na palubě, když jsme dorazili 
k Heritage Landing, kde si obě ženy vystoupily, přestože opět 
pršelo. Naštěstí byly opatřeny pláštěnkami, protože s tímto se 
musí v těchto končinách počítat. Matka trvala na tom, že musí 
vidět, jak vypadá dvoutisíciletá huon pine, která je ozdobou 
těchto končin. Já jsem ji již viděl třikrát, konečně, je to jen 
hodně vysoký strom! Když se mi za jejich nepřítomnosti 
povedlo dostat se na stránky, kde se nacházela partitura k 
proslulé ‘Rain in Spain’, a já jsem přitom slyšel ve větvích 
okolních stromů šumění téhož, připadal jsem jako bych se 
nacházel na oné deštěm promočené španělské pláni. 

Na stolech se objevily dobroty, takže další hledání muselo 
zatím počkat. Písní už mám pro dnešek několik, jiné si ještě 
najdu třeba zítra, ke zkoušení je toho dost. Oznámil jsem 
oběma mokrým ženám: 

„Mám šest partitur, budeme mít s čím zkoušet. Musejí se 
ovšem ještě natisknout.“ 

„Co takhle Rain In Spain“, chtěla vědět matka. 
„Tu se mi právě povedlo stáhnout z jednoho amerického 

serveru, zatímco vy jste venku mokly.“ 
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„Copak nevidíš, že my jsme se pro to obětovaly?“, 
prohodila Sára. A zanotovala:  

„Rain in Strahan is heavier than in Spain.“ 

 

 

 

Matka i já jsme se spontánně připojili. Ano, ve Strahanu 
prší hustěji než ve Španělsku. Ostatní cestující na horní 
palubě na nás pohlíželi, měli přitom otázky v očích, nepřebrali 
náhodou tihle lidé tak trochu? Ani stopa po alkoholu na 
našem stole, takže asi to budou jen nějací magoři! 

„To je hezké“, řekla matka, když jsme dozpívali a usmála 
se zářivě na kapitána, který se také přišel podívat, kdo se mu 
na lodi rozšoupl takovýmto způsobem.  

„Kdo ale v tomhle bude zpívat se Sárou ty dva mužské 
party?“ 

„Zvládl bys to, zpívat Pickeringa, Vale?“, chtěla vědět Sára. 
„Gordon si určitě rád sekne Higginse. Nebo, nemělo by to být 
spíš obráceně?“ 

„Pro mne, definitivně profesor Higgins, jinak nehraju!“ 
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Pronesl jsem tato slova rozhodně a ve střízlivém stavu. 
Trochu toho alkoholu jsme si nicméně dopřáli při cestě zpět 
do přístavu. Matka si šla na chvíli lehnout do své chaty, Sára a 
já jsme šli vyhledat nějaké místo, kde by nám vytiskli 
partitury stažené po internetu. Našli jsme jej v papírnictví 
kombinovaném se smíšeným zbožím. Matka se mezitím 
trochu vyspala a vypadala docela čerstvě. Byl čas k tomu jet do 
divadla. Tam už na nás čekal Gordon, ještě nepřevlečený do 
trestaneckých hadrů, ale už nalíčený. Musel se líčit jako 
mladší, aby měl na tu roli ten správný věk. Gordon se zeptal 
opatrně matky, jestli má něco proti tomu, kdyby si ji v 
průběhu hry vybrali jako jednu z postav vytvářených 
obecenstvem. Matku jsem už na to trochu předem připravil, 
Gordon jí ale vysvětlil o něco podrobněji, o co ve hře jde. 
Souhlasila. Nás dvou se neptal, přesto si mě ale později vytáhl 
pro roli opilého kapitána, kterou jsem měl už docela dobře 
zažitou, takže námitky jsem neměl. Sáru nechal Gordon na 
pokoji. Z matky, která se tím viditelně dobře bavila, učinil 
manželku hlavního hrdiny, kterou kdysi opustil v Chile, k níž 
se na čas vrátí po útěku z Tasmánie. Oba si docela vychutnali z 
gruntu improvizovanou scénu, při níž se Porter, zatýkaný 
policií poté, kdy ho znovu vyčenichaly britské úřady, loučí se 
svou milovanou. Teprve na konci představení uvedl Gordon 
matku jako hostující umělkyni z Prahy, což ovšem vyvolalo 
náramný potlesk. Matka se takto pro ni dosti neočekávaně 
ocitla ve svém elementu a nemohu říci, že by jí to vadilo. 

Po večeři jsme se ještě chvíli bavili; ovšem jet lag se začal 
znovu projevovat u matky a Sára, která bude zítra zkoušet 
s naším nově získaným pianistou, si také potřebovala 
odpočinout. Takže jsme se brzy rozešli; Gordon domů a my tři 
do svých domečků v autokempinku. Klidně bychom se byli 
vešli i do jednoho, něco takového mě ale ani nenapadlo 
předkládat – kromě toho, každý jsme ten svůj měli už stejně 
předplacený. 
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14. Walter Rothbauer 

 

Gordon toho zřejmě 
neměl v dobíhající sezóně 
příliš mnoho na práci, 
kromě pracovního fermanu, 
který měl v sobě přece jen 
nějakou pružnost, takže kde 
to šlo, mohl prohodit Sářino 
průvodcovství s hereckými 
povinností pro tento a 
příštích několik dnů, aby se 
dopoledne mohla plně 
věnovat zkoušení s nově 
najatým korepetitorem. 
Dovezl nás také všechny 
k tomuto Rakušanovi, který 
se ukázal být náramně 
příjemným člověkem. Život 
kolem hudby a obklopen přitom hráči na různé nástroje a 
hlavně zpěváky, na něm zanechal nesmazatelné stopy. Walter 
kdysi studoval na hudební akademii dirigentství, když ale 
potom nemohl po nějaký čas sehnat místo odpovídající jeho 
vzdělání, našel si práci jako korepetitor u operního souboru a 
už u toho zůstal. Pracoval u několika vídeňských divadel i 
na některých menších rakouských a německých scénách. Když 
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se nacházel v severoněmeckém Lübecku, a naskytla se mu 
příležitost hrát při zábavných plavbách po Baltiku, zkusil to a 
zalíbil se mu takovýto život. Ten ho zavedl až do Austrálie, aby 
se nakonec usadil zde ve Strahanu, když ho asi v pětašedesáti 
už přestalo bavit věčné harcování po světě. O korepetitory 
není ve Strahanu přílišný zájem, takže nyní prý hraje většinou 
jen pro potěšení a jen výjimečně, když si ho někdo najme, 
nicméně na spolupráci se Sárou, kterou už dříve doprovázel, 
se moc těší. Pracoval prý kdysi s některými z absolutních 
hvězd operního nebe, jako třeba s Elizabeth Schwarzkopf,  
Birgit Nilsson, či Mirellou Freni a doufá, že jeho nová klientka 
se k nim jednoho dne připojí.  

Tohle vše jsme se dozvěděli během asi pěti minut po 
seznámení se s Walterem, který nám otevřel dveře svého 
domu, zavedl nás do pokoje, kde stálo piano, Vzal si od nás 
listy partitur, které jsme mu přinesli a zaranžoval je před 
sebou. Jeho žena Luisa, německá houslistka, s níž se seznámil 
na lodi, kde hrála se smyčcovým kvartetem a s níž se oženil 
před několika lety, nám přinesla kávu a pověděla nám vše o 
tom, jak se jí Walter dvořil a jaký to byl náramný seladón, 
jemuž nebylo lze uniknout, i když se o to příliš nesnažila. 
Celou historii tohoto mladého manželství, i když ve zhuštěné 
formě, jsme měli jak na dlani během dalších pěti minut. Přes 
veškerou tu upovídanost, v níž asi hrála svou roli poměrná 
společenská osamocenost, která na manžele Rothbauerovy 
musela někdy trochu doléhat, se brzy začal projevovat také 
Walterův profesionální smysl pro povinnost.  

Walter se ukázal prostě být rozeným korepetitorem, 
takovým jakého si přejí špičkoví zpěváci dostat a jimž potom 
asi také nevadí, když si mohou chvíli poslechnout něco trochu 
jiného, než to co právě spolu biflují. První písní, kterou měl 
Walter před sebou, byla Wouldn‘t It Be Lovely. Je to píseň 
poměrně jednoduchá a Sára ji zvládla podle mne na jedničku. 
Bylo sice poznat, že její hlas není příliš trénovaný, v této písni 
to ale moc nevadí a může to snad být i tak trochu výhodou. 
Poté kdy skončili, Walter upozornil Sáru na některé malé 



Valentýn na Tasmánii 

 

151 

chyby, jichž se v interpretaci dopustila, ani jednou ale své 
hraní nepřerušil, tak jak to hudebníci často dělají, když jsou 
netrpěliví se zpěváky. Což se hudebníkům stává často. Ne 
každý zpěvák je jako Placido Domingo, který dovede nejen 
zpívat, ale také dirigovat. Tohle Walter, který s Domingem 
také krátce pracoval, sám vystudovaný dirigent, dokázal 
ocenit. Tady měl ale Walter před sebou herečku, kterou měl 
připravit k muzikálové roli, takovou jaká neklade ty nejvyšší 
nároky na pěveckou techniku. V muzikálech dnešní doby herci 
většinou zpívají s onou věcičkou, bez níž by se mnozí přívozu 
nedovolali, jak uštěpačně po straně tvrdí muzikanti i praví 
operní profesionálové. Kdysi bývala nápadná, dnes se 
moderní technologie postarala o to, aby ji skoro nebylo vidět. 
Když ji zpěváci mají nenápadně připevněnu k hlavě, pozvedne 
jim to značně sebedůvěru, a když k tomu zvukový technik 
přidá různé vibrace, zní to skvěle, aspoň pro rozjařené davy, 
jaké lze pro takový muzikál očekávat. Bude také záležet na 
tom, kde by se představení konala; pokud v nějaké aréně, 
mikrofony by nabyly na důležitosti. Zatímco jsem takto 
mudroval, všiml jsem si, že matka, která jen tiše poslouchala, 
psala si přitom nějaké poznámky, jimiž nejspíš později Sáru 
uhodí. 

 Došlo i na Rain In Spain a my s Gordonem jsme se 
ochotně přidali. Gordon mi milostivě přenechal roli Higginse, 
i když si na ni, jako asi každý herec, jistě brousil zuby. Jak 
Walter, tak i Gordon, se o mém zpěvu vyjádřili kladně, i když 
ne entuziasticky. Povolání asi měnit nebudu. Nejsem tu 
konečně od toho, abych někoho uchvacoval svými 
vokalizačními schopnostmi. I když, copak já sám vím, co 
vlastně mám v tom svém karmickém modrotisku, o němž 
svým posluchačům přednáším? Sice jsem se na jeho tvorbě 
nejspíš nějak podílel, taková je ale realita lidské životní 
zkušenosti, že prostě nevíme, v nejlepším případě jen tušíme, 
co jsme si sami nadrobili. Možná později, možná ale až v jiné 
fázi reinkarnačního cyklu. Asi po dvou hodinách jsme toho 
nechali – Sára musela navíc večer hrát, takže odpoledne si šla 
chvíli lehnout, matka totéž. Já jsem se bavil tím, že jsem po 
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internetu stahoval další kusy pro roli Elizy a podařilo se mi 
úkolu se zhostit beze zbytku. Jel jsem dát své úlovky 
natisknout, a když jsem se vrátil, našel jsem matku se Sárou 
v živé konverzaci na verandě matčiny chaty. Nechal jsem je 
být, ať si povídají, stejně nejspíš probíraly věci kolem Sářiny 
role, takže bych jen překážel. Šel jsem si na chvíli sám 
lehnout, abych byl čerstvý pro večer, kdy jsme měli 
naplánovanou další přednášku. 

 Potom přišel čas k tomu jet do divadla. Sára se tam 
odebrala pěšky už dříve, myslím, že pomalá asi kilometrová 
procházka pro ni byla ideální k soustředění se na představení. 
Každý večer byl trochu jiný a někdy bylo zapotřebí opravdu 
rychlé reakce a pohotovosti, také vtipu a vynalézavosti. 
Nejspíš také už plánovala, jak do hry zapojí matku – byl bych 
se divil, pokud by se ty dvě na něčem nebyly dohodly. 

 Večer jsem zklamaný nebyl. Gordon dal opět 
některému ze svých herců volno, aby si mohl zahrát s matkou. 
Ta o tom ovšem věděla, takže tentokráte měla svou roli 
chilské manželky trochu víc promyšlenou. Předchozího večera 
byla jen ujařmenou husičkou, s níž si její dominující manžel 
dělal, co chtěl, tentokráte se ale Gordonovi postavila a ten 
chudák nevěděl, co ho uhodilo! Jeho jevištní žena vyvolala 
divokou manželskou hádku, navíc vedenou po latinském 
způsobu, při níž po svém partnerovi dokonce házela 
imaginárním nádobím. Gordon se musel uhýbat neviditelným 
talířům a hrncům, což činil tak úspěšně, že se obecenstvo 
válelo smíchy. Včetně mne. Včetně Sáry, které v té scéně 
nebyla, držela se stranou a dělala, co mohla, aby se také 
nahlas nerozesmála. Manželé se na jevišti nakonec udobřili, 
takže Sára mohla zasáhnout v roli zatýkajícího oficíra, kterou i 
jako žena dokázala učinit celkem uvěřitelnou. Dojemné 
loučení z předchozího večera se opakovalo. Byl jsem skoro 
celý čas v blízkosti všech tří herců, a proto vím naprosto jistě, 
že neměli spolu nic domluveného, natož nazkoušeného. 
Opravdu, klobouk dolů před takovýmito schopnostmi 
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improvizace. Tohle já v sobě nemám; proto také nejsem 
hercem. Divadlo ale přesto miluji! 

 Povečeřeli jsme v restauraci a odvezl jsem potom 
matku a Sáru do autokempinku. Následujícího dne jsem 
pořizoval další kopie not a když jsem se chvíli po poledni 
vrátil, všiml jsem si, že u dalšího domku v řadě stojí auto, 
SUV, které jsem už znal. Náleželo Elwoodovi McDevittovi. 
Zaklepal jsem na dveře. Otevřel mi Elwood; za ním stál starší 
muž, kterého jsem sice neznal, i když mi připadal malinko 
povědomý. Elwood nás vzájemně představil: 

 „Val Klimt – Brandon Collingwood.“ 
 „Těší mě – Moc mě těší.“ 

 Ukázalo se, že Elwood zavolal do Melbourne 
Brandonovi, aby ho zpravil o výsledku své mise. Ten nebyl 
příliš valný, snad až na to, že mu mohl říci, že Sára prý zpívat 
dovede. Jako ostatně skoro každá herečka. Řekl přitom 
Brandonovi, že jeho přítel Gordon se cítil poněkud dotčen 
tím, že mu Brandon nezavolal a nejednal s ním přímo. 
Mezitím si to sice po telefonu vyříkali, nějaké to reziduum ale 
ještě zbývalo. Brandon se zeptal, kde se Elwood právě nachází. 
Dozvěděl se, že na paranormálním veletrhu v Launcestonu. 
Ten se odpoledne toho dne končí. Mohl by Brandon přiletět a 
oba by potom zajeli do Strahanu? Elwood souhlasil, zejména 
když Brandon nabídl, že uhradí náklady, včetně prodloužení 
nájmu auta a bydlení ve Strahanu.  

 „Takže jsme tady. Věřil bys, že jeden senzibil mi hodinu 
předtím, než jsem mluvil s Brandonem, předpověděl, že budu 
dnes večer spát někde jinde, než kde jsem si představoval!“ 

„A kde sis představoval, že spát budeš?“, zeptal jsem se.  
„Na hotelu s jistou jasnovidkyní.“ 
„A ta to ve své vizi viděla stejně? To, v tom svém oboru, 

nemohla být příliš dobrá,“ přidal jsem se. 
„Její kvality jako jasnovidkyně mě tolik nezajímaly, spíš 

jen kvality jejího těla. Ona ovšem nic netušila o mých 
fantaziích, aspoň to nijak nedala najevo. Mám ale její 
telefonní číslo. Tu zmeškanou noc si hodlám vynahradit tím, 
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že se zúčastním tvé přednášky o podobných jevech, jakým je 
jasnovidectví. Hádám, že budeš nějakou pořádat.“ 

„Hádáš správně. Či snad jsi sám jasnovidný? Začínáme za 
chvíli u mne v chatě.“ 

„Tak, to mi právě ten stejný senzibil také předpověděl. Že 
se v budoucnosti budu v tomto směru vzdělávat. Nejlepší na 
celé věci je to, že on býval kdysi mým bossem, když jsem ještě 
dělal pro noviny.“ 

„To opustil takovéto lukrativní povolání, aby se stal 
mediem? To jistě bylo nemoudré.“ 

„Nic jiného mu moc nezbývalo, stejně tak jako mně. 
Noviny se zavíraly. Kdo je ta paní, co si ji Sára vytáhla k té 
roli, co se potom tak nádherně hádala s Gordonem? Támhle 
stojí a baví se se Sárou.“ 

“To je moje matka.“ 
„Vážně? Vyřiď jí ode mne, že je kus herečky!“ 
„Můžeš jí to říci sám. Bude jistě ještě víc potěšená, než 

kdybych jí to řekl já. Mohla by si říci, že je to na mé straně jen 
synovská povinnost. Vy jste tam byli? Nikde jsem vás 
v hledišti neviděl.“ 

„Přijeli jsme chvíli poté, kdy už to začalo a vklouzli jsme 
potichu dozadu do hlediště. Sára si nás přesto všimla a byla by 
někoho z nás asi pozvala na jeviště, kdybych nebyl náramně 
divoce kroutil hlavou.“ 

Brandon, který slyšel náš rozhovor, ke mně přistoupil a 
zeptal se: 

„Mohl bych se té vaší přednášky také zúčastnit jako 
posluchač? Zajímalo by mě to.“ 

„Jistě, nemám před nikým tajnosti.“ 
„Kolik to bude stát?, zeptal se Elwood. 
„Nic. Na rozdíl od oněch spiritistů, jasnovidkyň, senzibilů 

a medií všech druhů, jimiž se to tam, odkud přicházíš, jistě jen 
hemžilo, přednáším já úplně zdarma.“ 

„Tak toho si vážím. Takových mnoho kolem nás nebývá“, 
prohlásil Brandon. „Bude tam také Sára?“ 
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15. Principy posmrtného života 
 

Místo jednoho posluchače, s nímž jsem před několika dny 
začínal, jsem jich najednou měl pět! Museli jsme přinést další 
židle ze Sářiny chaty, aby měli všichni kde sedět a malá 
místnost byla docela plná. Rozhlédl jsem se a začal jsem: 

„Na rozdíl od toho, co si mnozí lidé myslí – pokud ovšem 
v posmrtný život vůbec věří, poté kdy přestoupil práh smrti, 
se člověk nijak v zásadě nezmění. Ovšem kromě toho, že už 
nemá fyzické tělo. Nikdo ale po té změně náhle nezmoudří, po 
stránce inteligenční zůstáváme po smrti zhruba na stejné 
úrovni, kam jsme se dostali během života na zemi. Ani 
v jiných směrech se příliš neměníme, zachováváme si i své 
charakterové vlastnosti, bývalé ctnosti a neřesti, sklony k 
tomu či onomu. Pokud se člověk dostal na jistou úroveň, kdy 
si uvědomuje, že by se měl vyvíjet směrem k větší duchovnosti 
a že o to zde především jde, jisté věci, které mohly mít dříve 
prioritu, se mohou dostat poměrně rychle na periférii jeho 
zájmů. Typicky se může jednat o různé sportovní disciplíny. 
Například, pokud byl silně zaujatý třeba fotbalem, v mládí 
třeba hrál fotbal závodně a potom se po zbytek života zabýval 
tím, že trénoval a vychovával jiné fotbalisty, může nejspíš i 
nadále, aspoň z počátku, vyhledávat společnost sobě 
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podobných. Problémem pro něho budou změněné podmínky 
na astrální rovině. Aranžování a provádění různých ideálních 
útočných či obranných akcí, čímž se takový trenér především 
zabývá, zde prostě ztrácí smysl. Do značné míry zde totiž 
chybí to, co v podmínkách vládnoucích na hmotné rovině 
představuje tu hlavní výzvu: odpor neboli to, co kabalisté 
nazývají cimcum. Jedná se zde o univerzální zákon týkající se 
restrikcí, který sice platí ve všech sférách, v té hmotné se ale 
projevuje nejsilněji. 

Principy Nebe, Pekla a Očistce se tu dají docela dobře 
aplikovat – to druhé a třetí jsme si už tak trochu ukázali, tím 
prvním se budeme zabývat později. Vezměme si ale fiktivní 
případ takového obyčejného člověka naší doby, který se ocitl 
náhle na druhé straně. Ranila ho možná mrtvice, měl 
autonehodu, cokoliv, co ho dostalo na druhou stranu. V 
posmrtný život předtím nevěřil, žádné vysoké ideály nikdy 
neměl, stačilo mu ke štěstí celkem málo, hlavně když měl kde 
hlavu složit, když neměl hlad, k tomu dostatek sexu a trochu 
jiných zabav, mohl si třeba vsadit na koníčka, zajít si na fotbal 
nebo do kina, dívat se na svůj oblíbený televizní seriál. 
Zpočátku si bude nejspíš připadat, jakoby se ocitl ve snu. Když 
už ale ten sen potrvá trochu příliš dlouho, začne si, nejprve 
pomalu, uvědomovat, že zde jsou jisté rozdíly. Může se sice 
nacházet v domě podobnému tomu, na jaký byl zvyklý, jenže 
stěny i nábytek budou v něm vypadat malinko jinak. Hrany 
mu mohou připadat trochu zkreslené, barvy jsou jiné, než na 
jaké byl zvyklý, a podobně. Třeba také uvidí kolem sebe své 
příbuzné a známé, zjistí ale ke svému překvapení a snad i 
hrůze, že s nimi nemůže nijak komunikovat, protože oni ho 
zřejmě nevidí. Postupně mu takto začne docházet, co se s ním 
asi stalo, zejména když si všimne, že necítí žádnou únavu ani 
bolesti, které ještě nedávno měl.“ 

Přihlásil se Gordon, skoro jako žáček v obecné škole, což 
při jeho vzhledu působilo trochu komicky. Toho si byl ale 
vědom, když se podíval trochu omluvně na matku, která 
seděla vedle něho. 
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„Jak se může vědět o těchto věcech, když přesné zprávy 
mít nemůžeme? Lidé, kteří se vrátili do života, se přece 
nedostali o moc dál než na druhou stranu tunelu nebo řeky, či 
co vlastně museli překročit.“ 

„O těchto věcech se ví odedávna. Občas se něco dozvíme ze 
zpráv různých psychiků, což bývá na jednu stranu přivítáno 
třeba spolky spiritistů, na druhou tvrdě zamítnuto skeptiky. 
Pravda, jak už tomu bývá, je někde uprostřed. Hodně nám 
toho mohou napovědět naše sny, pokud si je dokážeme vyložit 
nebo nám je někdo vyloží, například váš přítel terapeut. 
Kâma-loka neboli astrální rovina je obydlená množstvím 
bytostí všemožných druhů, podobně jako se to má i na zemi, 
kde s některými jsme zvyklí žít, někdy i velice rádi, jako se psy 
či kočkami, jindy nepříliš nadšeně, jako s myšmi či šváby. Na 
astrální rovině, zejména v jejích nižších oblastech, se ale 
můžeme potkat s tvory nám nejen neznámými, ale až přímo 
monstrózními. Pokud si z našich snů takováto setkání vůbec 
pamatujeme, nejspíš je budeme považovat za výtvory naší 
fantasie, přičemž tomu vůbec nemusí tak být. Odkud si 
myslíte, že pocházejí všechny ty pověsti o tvorech, jakými jsou 
pohádkoví draci, skřítci, víly a tak podobně? Platí tu jedna 
zásada. Tou nejnižší sférou je nejlépe projít co nejrychleji a 
dostat se co nejdál, jak to jde. Každý z nás tu máme své 
možnosti, ale i své limity. Někoho může něco zdržovat a 
nepovolovat mu dostat se z blízkosti hmotné sféry země, to je 
ale vždy jen dočasné.  

„Jak víme, že jsme dosáhli toho místa, které je v této fázi 
pro nás ideálním?“, chtěla vědět Sára. 

„Kam přesně směřujeme, to z nás vědí jen málokteří. Ti 
potom většinou míří mnohem výš, na rovinu mentální, o níž si 
povíme jindy.“ 

„Jak dlouho je nám zůstat na této rovině, jak ji nazýváš?“ 
zeptala se matka. 

„Kâma-loka. Tohle se různí, podobně jako se to má se 
životy lidí na této rovině. Jedna věc tu ale chybí – lidé na 
astrální rovině nepadnou ve válkách, neumírají při neštěstích, 
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nebývají zavražděni či nespáchají sebevraždu. Nikdo také 
nezemře hlady; je to skoro jako ideál dobrodějů lidstva, 
levicových politiků – podobné, ještě lepší podmínky se ale 
najdou na vyšší rovině, což si většina z nich nakonec uvědomí. 
Poté, kdy se vyčerpají vášně, protože tato rovina je především 
doménou vášní, mohou se lidé vymotat z pavučin které kâma-
loka představuje. Aspoň pro tento cyklus.“ 

„Ano, ale vyhýbáš se odpovědi na to, co jsem chtěla vědět. 
Jak dlouho mohu očekávat, že pobydu v této sféře? Měsíc, 
rok, deset let, sto let?“ 

„Vím, že tohle lidi většinou dost zajímá, je ale obtížné 
stanovit limity. Píši o tom ve své knize, zde.“ Nalistoval jsem 
stránku, překládal. „Není to sice pravidlem, celková tendence 
bývá ale  taková, že ti duchovně nejvyvinutější zde stráví 
poměrně nejkratší dobu. Ta se postupně prodlužuje s tím, jak 
se přibližujeme k průměru i podprůměru. Velice zhruba (a to 
zdůrazňuji) vzato, lidé na té poměrně nejnižší duchovní i 
inteligenční úrovni, ti kteří bývají nejen nezaměstnaní, ale 
snad i nezaměstnatelní, zde pobývají poměrně nejdéle, 
v našem časovém měřítku obvykle asi tak půl století. Ti, kteří 
jsou o něco výše, například zaměstnanci bez kvalifikace a tak 
podobně, snad o deset let méně, kolem 40 let. Kvalifikovaní 
zaměstnanci, řemeslníci či drobní podnikatelé, možná 25-30 
let, ti s vysokoškolským vzděláním snad ještě o něco méně, 
kolem 20 let. Nejkratší čas stráví v této sféře ti, kteří jsou 
duchovně nejvýše; v některých výjimečných případech se zde 
dokonce ani prakticky nezastaví, prostě jí projdou jaksi v 
bezvědomí a procitnou až na další, mentální rovině. Naopak, 
jiní poměrně dosti vyvinutí jedinci, zejména ti zabývající se 
uměním, vědou, náboženstvím či filosofií, se zde ale mohou 
zastavit na delší čas, protože je to pro ně ideální místo k 
provádění různých experimentů. Z těchto důvodů se někteří 
mohou zdržet i déle než kdokoliv jiný, třeba i celé století. 
Jiným pravidlem bývá, že lidé, kteří opustili hmotnou rovinu 
poměrně brzy, tedy zemřeli mladí, ať už z jakýchkoliv důvodů, 
většinou mívají delší život na rovině astrální, než ti kteří 
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dosáhli vysokého věku na zemi, čímž se to vše jaksi vyrovnává. 
Máme přece jen demokracii!“ 

„Takže, když budu třeba chtít stát se malířem či 
hudebníkem a ne hercem, je to dobré místo k tomu se v tom 
potrénovat?“ zeptal se Gordon. 

„Docela určitě. Hned první věcí je ta, že člověku na astrální 
rovině odpadá nutnost “na sebe si vydělávat”. Tím pádem má 
čas na jiné věci. Pokud má zájem například o hudbu, otevírají 
se mu zde nové možnosti a to takové, o jakých se mu nesnilo. 
Lidské ucho je sice přesný a jemný orgán, astrální smysly jsou 
ale ostřejší, takže harmonie, které je zde možné uslyšet, bývají 
mnohem bohatší. To je ona hudba sfér, o níž hovoří staří 
filosofové, například Pythagoras. Totéž platí o barvách, takže 
na své si mohou přijít výtvarníci. Není proto divu, že právě 
umělci často stráví na astrální rovině delší čas než většina 
ostatních lidí. Astrální radovánky dovedou někdy svádět 
podobně jako ty pozemské, takže existuje jisté nebezpečí, že 
lidská monáda se zde může i zdržet ve svém vývoji, či nabrat si 
špatnou karmu. Ta se dá v astrální oblasti ovlivnit snad ještě 
víc než na hmotné rovině, protože zde často dochází ke 
zvýšené aktivitě na straně těch, kteří se zde nacházejí. Protože 
si nemusejí vydělávat na živobytí, což pro mnohé bývá na 
zemské rovině značnou brzdou, mohou dělat jiné věci, 
přičemž činí rozhodnutí, což je právě tím, čím se karmické 
zákony mohou nejvíce projevovat a ovlivňovat.“ 

„Na astrální rovině se nepřirozenou smrtí neumírá, to je 
mi jasné. Na této rovině ale ano. Co znamená ocitnout se tam 
pro ty lidi, kteří zemřou náhle, třeba při dopravní nehodě?“, 
ozval se opět Gordon. 

„Přirozené smrti, k níž došlo po delší nemoci či prostě 
stářím, se jistě s hlediska lidské monády a jejího vývoje musí 
dát přednost. Někdy tomu ale bývá jinak. I sem ovšem 
zasahují karmické zákony. Pokud člověk zemřel náhle, třeba 
následkem nehody, spojení mezi principy kâma (touha) 
a prânâ (životní síla) se nedá snadno přerušit, takže astrální 
tělo bývá tímto náhle a prudce oživeno. Těch částí astrální 
látky, které vibrují nejpomaleji a které tudíž jsou relativně 
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nejtěžší a gravitují do těch nejnižších oblastí, by se v případě 
smrti přirozené člověk byl zbavil a to už v době kdy se k smrti 
schylovalo. Pokud ale dojde k náhlému úmrtí, tyto pomaleji 
vibrující části se stále ještě nacházejí na svých původních 
místech, a proto způsobují, že člověk prudce a nečekaně 
vržený do svého astrálního těla, se nutně musí nejprve 
ocitnout v těch nejnižších astrálních oblastech. Když se k 
tomu navíc přidá mentální šok a snad i hrůza, navíc také dosti 
reálná možnost toho, že se kolem bude potulovat něco zlého či 
aspoň někdo nepříjemný, není to právě ten nejlepší způsob 
toho jak být do astrálního života uveden.“ 

Sára byla až doposud poměrně zticha, nyní ale přišla 
s velice aktuální otázkou, aspoň pro ty, kteří se zabývají věkem 
trestaneckých kolonií. Jako Gordon, či ona sama. 

„Skoro každý den vykládám lidem o tom, jak často se tu 
popravovali zločinci, jak se přitom chovali. Vím, že lidé i 
v dnešní době většinou s trestem smrti souhlasí, i když už se 
ve vyspělejších zemích neprovozuje. Je tomu tak správně?“ 

„Kdyby zde existovalo větší obecné povědomí, pokud jde o 
věci, jimiž se tu právě zabýváme, souhlas s trestem smrti, 
který jak správně říkáš, by v případném referendu prakticky 
ve všech zemích stále ještě téměř určitě dosáhl silně 
nadpolovičního počtu hlasů, by rázem prudce poklesl. 
Běžnému člověku říká logika, že když se popraví zločinec, 
zamezí se tím tomu, aby takový člověk mohl páchat další 
zločiny, které by si vyžadovaly jeho fyzické přítomnosti. Navíc 
bývají lidé ještě přesvědčeni, že poprava zločince je výstrahou 
pro jiné. Takovéto názory jsou ale silně zjednodušující. Z 
našeho hlediska si totiž musíme klást jinou otázku: k čemu v 
takovém případě, tedy popravy zločince, ať už vraha nebo i 
někoho vykonajícího poměrně malý zločin, jako třeba krádež, 
k čemu pak dojde na rovině astrální? A odpověď zní: k ničemu 
dobrému! Dívejte se na to takhle. Těsně za zdí, která rozděluje 
oba tyto světy, se po své popravě nachází ten úplně stejný 
zločinec, nyní skoro určitě plný hořkosti, planoucí nenávistí k 
jiným lidem, těm kteří ho odsoudili a popravili, lačný pomsty. 
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Navíc, a to si jen málokdo uvědomuje, je takový člověk za 
určitých okolností i schopen tu pomstu vykonat, pokud má k 
tomu postačující odhodlání. Stačí mu, aby si nalezl někoho 
vhodného v hmotném těle, člověka, který by se dal třeba i 
pouhým našeptáváním snadno ovlivnit a brzy zde můžeme 
mít jiného vraha, aniž bychom měli sebemenší potuchy o tom, 
kde se to v tom člověku náhle vzalo!“ 

„Tak tohle mě nikdy předtím nenapadlo!“, řekla matka. 
„Také jsem si myslela, popravený zločinec už žádnou škodu 
nenadělá. A ty nám tu tvrdíš něco úplně jiného!“ 

„Nejen, že to tvrdím, řeknu vám, že to také může 
vysvětlovat zločiny, nad nimiž nám prostě zůstává rozum stát. 
Někdo, často mladý člověk, od něhož by nikdy z jeho okolí nic 
takového neočekával, si z čista jasna třeba vezme 
automatickou zbraň a postřílí řadu lidí, které většinou vůbec 
nezná. V obchodním středisku, v kině, ve škole, kdekoliv. 
Jakoby se mstil společnosti za něco, co mu udělala, i když nic 
očividného zde není. Nestál za tím nějaký zlý člověk jako 
našeptávač? Nemusel by to být nutně popravený zločinec, ale 
prostě někdo na druhé straně zdi, kdo si takto vyléval zlost na 
celou společnost, kterou viní z nějakého důvodu za to, co se 
mu v jeho mizerném životě stalo? Navíc tu dnes máme 
sebevražedné atentátníky, kteří bývají fanatickými stoupenci 
náboženství, většinou islámského. Ti pevně věří, že je čeká v 
nebi odměna, v podobě radovánek, sexuálních i jiných. 
Nebudeme se zabývat tím, co je ve skutečnosti čeká, myslím, 
že máme o tom dost dobrou představu.“ 

„Co sebevraždy, sebevražedné pakty? O těch také přece 
lidem dennodenně vykládám!“  

 „Ty jsou kategorií samotnou pro sebe. Ví se, že církev 
vždycky sebevrahy odsuzovala a nedovolovala na příklad, aby 
se těla sebevrahů pohřbívala jinak, než za hřbitovní zdí. 
Obrovská škála možných pohnutek, které teoreticky mohou 
dovést člověka k tomu, aby spáchal sebevraždu, ovšem 
znamená, že zde nemůžeme činit žádné jednotné závěry. Snad 
každý souhlasí s tím, že je nesmírný rozdíl mezi činy 
například řeckého filosofa Sokrata českého vlastence Jana 
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Palacha na jedné straně a válečných zločinců Adolfa Hitlera a 
Hermanna Göringa na straně druhé. Ti všichni spáchali 
sebevraždu, nicméně karmické následky, i když ty musí být za 
jakýchkoli okolností jistě závažné, se nutně také musí u 
jednotlivých případů podstatně lišit. Navíc tu existuje i cosi 
jako předem určený čas, který má člověk během inkarnace na 
zemské rovině prožít. Na plánování svého budoucího života se 
člověk, tedy lidská monáda, mohla za určitých podmínek i 
zúčastnit, takže se může jednat i o zradu sebe samotného. 
Když toto člověk z vlastního rozhodnutí poruší, potom musí 
hlavně záležet na tom, jaké důvody ho k tomu vedly. Pokud 
tyto důvody byly morálně čisté, nezávadné, pokud se tím 
nikomu neublížilo, výsledkem bude nejspíš to, že dotyčný 
stráví nějaké ty roky, zhruba tolik, kolik si jich z původně 
stanovené délky života svým činem ubral, v jakémsi limbu, či 
ve stavu téměř úplného bezvědomí. Z toho se probere, až 
nastane čas k tomu, aby přešel za plného vědomí na astrální 
rovinu. Odtud vše bude nejspíš pokračovat více či méně 
normálním způsobem, i když nějaké karmické následky v 
tomto případě jistě potrvají. Ve většině sebevražedných 
případů se ale spíš někomu ublíží – sebevrah často může 
zanechat na zemi lidi, kteří po zbytky svých životů si činí 
výčitky, že mu v činu nezabránili, takže jejich životy to 
poznamená a obvykle i dosti podstatně. Karmické následky to 
tudíž musí mít závažné.“ 

„Co sebevraždy, provedené proto, aby se získala zpět 
ztracená čest? Jsou přece takové případy i dnes, například 
v Japonsku“, podotkl Gordon. 

„To se dělo dost často, ještě i před necelým stoletím, po 
proslulém krachu na burze ve dvacátých letech. Tehdy páchali 
často sebevraždu lidé, kteří se dostali do finanční tísně 
následkem neuvážených nebo třeba i nešťastných finančních 
transakcí. Považovalo se to skutečně za čestný způsob toho, 
jak se vyrovnat s nepříznivou finanční situací, jak by se měl 
zachovat člověk, který má určité principy. Souhlasit s 
takovýmto řešením jistě správné není, protože prakticky na 
každou takovou sebevraždu a vyhnutí se zodpovědnosti, skoro 
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určitě nějak doplatí jiní lidé. Karmicky si takový člověk nutně 
hodně uškodí. Například lidé, kteří od něho nedostali 
zaplaceno, mohou sami přijít o své majetky, což je může vést k 
jiným zoufalým činům. Dosti pravděpodobným následkem 
sebevraždy může být i to, že po čase stráveném za krajně 
nepříjemných okolností v nejnižších sférách, se podobný život 
bude pro toho člověka opakovat v příští inkarnaci. Znovu a 
znovu bude stavěn před ty stejné úkoly, jimž se předtím 
pokoušel vyhnout, dokud si nenajde vhodnější řešení. 

 „Co ty obrazy, které malovali třeba Hieronymus Bosch či 
Pieter Bruegel? Ty jsou plné monster a groteskních situací“, 
zeptala se Sára. 

„Dost jsem o tom přemýšlel a myslím si, že tito dva, ale i 
jiní umělci všech možných ér, měli či mají mediální 
schopnosti. Jak dalece si byli třeba ti zmínění malíři vědomi 
svých aktivit na astrální rovině, je sporné, spíš bych ale řekl, 
že ano. Zmiňovat se ovšem o ničem takovém nemohli, 
v dobách kdy církev měla hlavní slovo o tom, kdo je ve spolku 
s ďáblem a kdo není, by to bylo riskantní. I tak riskovali 
Bruegel a Bosch hodně tím, že své obrazy zveřejnili. 

Ještě bych se rád vrátil k případům lidí zabitých při 
nehodách, přírodních katastrofách, ve válkách a podobně. 
Záleží především na tom, zda toto bylo či nebylo součástí 
karmického uspořádání, tak říkajíce modrotisku pro ten který 
život. Pokud jde o zabité vojáky, ať už je pravda na té či oné 
straně (či nejpravděpodobněji na žádné straně), budou takoví 
vojáci nejspíš přesvědčeni, že bojují za správnou věc. Jestliže 
jim to nějak prospěje, pokud jim třeba dojde jak absurdní je 
to, že na straně nepřítele bojují jiní, jejichž přesvědčení o tom, 
že pravda je na jejich straně, je stejně pevné, třeba jim to 
pomůže naučit se lépe rozpoznávat dobro od zla. V celkovém 
vývoji je to potom může dokonce postrčit kupředu. Pokud zde 
ale jde o pusté vraždění, jak tomu bývá v případech tzv. 
svatých válek vedených náboženským fanatismem 
naočkovanými teroristy, tito se potom oněch slibovaných 
odměn v posmrtném životě asi jen tak snadno nedočkají. 
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Stejně tak ti, kteří je k tomu navedli či je podporovali. V 
zásadě zde jde o to, že zabíjet jiné lidi bezdůvodně a 
namátkově nemůže nikdy vést k ničemu dobrému a ať už je 
jakékoliv víry, člověk by měl být tak dalece schopen 
rozpoznávat dobré od zlého, aby se dokázal podobným 
situacím vyhnout. V celém našem pozemském putování 
vlastně o nic jiného nejde, než o dosažení takovéto 
rovnováhy.“ 

„Jak se to má s dětmi, které zemřou mladé“, chtěla vědět 
matka. 

„Ty musí nutně tvořit samostatnou kategorii. Často to bývá 
částí zmíněného modrotisku – o tom jak se vytváří karmou 
vedené vztahy a souvislosti, si povíme jindy. Protože ve své 
nevinnosti děti v tomto životě ještě neměly čas ani možnosti k 
tomu vytvořit si jakékoliv význačnější asociace s čímkoliv 
zlým, co by se nacházelo v těch nejnižších sférách astrální 
roviny, přenesou se obvykle ihned po smrti přes tato místa, 
která pro jiné mohou být hrozivá. Naleznou si potom své 
místo na některé z vyšších rovin, kde často ve společnosti 
jiných dětí s podobným údělem i zájmy setrvají, dokud 
nenastane čas k tomu posunout se ještě výš. Různá media 
popisují takovéto skupiny dětí dojímavě jako nanejvýše 
šťastná společenství – jsme tu přece od toho, abychom ronili 
slzy, ať už radosti či zármutku, nad tím, co se děje v lidských 
životech. Jde nám přece jen hlavně o postihnutí reality naší 
existence. S tím bych pro dnešek asi skončil – příště si povíme 
toho víc o astrální rovině, na niž máme všichni z nás 
namířeno.“ 

Přednášku jsem tímto skončil. Ještě chvíli jsme debatovali 
při šálku kávy či čaje a nějakých sušenek, které kdosi 
prozíravě donesl. Potom jsme se rozešli do svých, většinou 
dočasných, domovů. 
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16. Astrální rovina 
 

Dopoledne jsme šli se Sárou zkoušet, matka, já a přidal se 
k nám i Brandon. Naše pěvkyně potom musela jít provádět 
turisty, zatímco Brandon se překonal. Pozval totiž odpoledne 
matku, Elwooda a mne k letu obojživelným letadlem nad 
divočinou kolem řeky Gordon. Když jsem v přístavu shlédl do 
čeho máme nastoupit, trochu se mi roztřásla kolena. Vypadalo 
to docela krkolomně. Jestli se bál i někdo jiný nevím, nikdo, 
ani matka to nedali najevo. Jakmile jsme se odlepili od vodní 
hladiny, už se mi dýchalo lépe. Po chvíli jsme přelétali nad 
Sarah Island, který pilot dokonce obkroužil. Viděli jsme tak 
právě skupinu turistů – někde uprostřed nich musela být 
Sára, která si asi ztěží neuvědomovala, že se na ně dolů 
díváme. Bylo to trochu bizarní. Po letu nad klikatícím se 
spodním tokem řeky Gordon, letadlo přistálo na vodní ploše 
nedaleko Sir John’s Fall, hezkého, i když nijak obzvlášť 
výjimečného vodopádu. Ostatně, muselo se přistát někde, 
jinak by byl výlet tak nějak polovičatý. Přece jen jsem si 
oddechl, když jsme se znovu plováky dotkli vody strahanského 
přístavu. Mohu sice bez mrknutí oka přednášet o různých 
možných způsobech toho, jak se může skončit naše putování 
po hmotné rovině, některé z těch méně běžných mne přece jen 
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dokáží tak trochu znervóznit. 

Zašel jsem do krámku kde mají skener a pořídil jsem kopie 
některých diagramů z knihy, o nichž jsem očekával, že je 
mohu použít. Toho večera se nás potom v mém domku opět 
sešlo všech šest – žádný z mých posluchačů zatím neodpadl. 
Což se na této úrovni celkem často stává. Začal jsem: 

„Zákon sedmi platí i na astrální rovině, takže ta se dělí na 
sedm dílčích rovin či sfér. Znovu zde ovšem zdůrazňuji, že 
nesmíme nikdy nic brát doslova, že vše se vším se vždy a 
všude prostupuje, prolíná a překrývá. Jedno základní pravidlo 
ale platí univerzálně: pokud se jedná o přístup na jednotlivé 
sféry, potom záleží vždy na tom, jak daleko se člověk 
propracoval, jednak duchovně a také mentálně. Pokud jeho 
astrální tělo vibruje na úrovni frekvence té nejvyšší neboli 
sedmé roviny, má tam přístup kdykoliv, ať už tam chce či 
nechce pobývat. Stejně tak má pochopitelně přístup i na 
všechny roviny nižšího řádu. Je potom také schopen 
komunikovat s inteligentními bytostmi stejného a nižšího 
řádu. Je sice dosti pravděpodobné, že se po čas svého života v 
astrální sféře bude vyskytovat na té nejvyšší rovině, kde toho 
může dosáhnout nejvíce, může se ale také rozhodnout, že chce 
kupříkladu pomáhat jiným lidem, těm kteří právě překročili 
práh smrti. O tom, že takovíto pomocníci existují, jsem se už 
zmínil. V takovémto případě se bude pohybovat nejspíš v té 
nejnižší, první sféře. Může pomáhat lidem, kteří právě zemřeli 
a které tam takto potká, kteří se mohli už dříve vyvinout na 
úroveň, dejme tomu, třetí sféry. Těm může pomoci se na ní 
dostat a zabydlet se tam. Do jeho sedmé sféry oni zatím 
přístup nemají, i když tam v zásadě také směřují. Své 
chráněnce proto může po čase nechat v jejich domácké třetí 
sféře a sám se vrátit do té nejvyšší sféry, odpočinout si tam, 
nabrat sil, setkat se se svými vrstevníky, atp. Tak jako to 
děláme my zde na zemi, kde také máme své společenské 
kruhy či odborná pracoviště, kde se stýkáme s lidmi 
podobného ražení. Nebo když jedeme na dovolenou, kdy se 
stýkáme s kdekým. Jak dole, tak i nahoře. 
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„Takže mohu očekávat, že si tam budu užívat dovolené u 
moře, někde na nádherné bílé pláži s tyrkysovým mořem u 
nohou a šminkově modrou oblohou nad hlavou?“, nechala se 
slyšet matka. Usmál jsem se na ni. 

„Popisovat prostředí, v němž se člověk na astrální rovině 
pohybuje, se příliš dobře nedá. Něco z něho snad již známe ze 
svých výletů během spánku, problém je ale nejen v tom si je 
pamatovat, ale také v tom popsat v jazyce, který se vyvinul v 
hmotné sféře. Myšlenkové formy, s nimiž se setkáme, se 
neustále mění. Dám vám příklad. Představte si, že jste se 
narodili v nějaké středověké vesničce kdesi u polárního kruhu 
a že jste se nějakým způsobem dostali do rovníkové Afriky. 
Vrátíte se odtamtud po nějakém čase a pokoušíte se svým 
soukmenovcům popsat, co jste tam všechno zažili a s čím jste 
se tam setkali. Jak vysvětlíte obyvatelům bílé tundry, že za pro 
ně nepředstavitelného vlhkého horka, tam v hustých 
korunách neustále zelených stromů přeletují pestrobarevní 
ptáci a přeskakují opice s větve na větev, že v mokré zelené 
trávě leze všemožný hmyz, včetně jedovatých housenek a 
škorpiónů, že si také musíte neustále dávat pozor na hady, 
kteří vás mohou uštknout či uškrtit, na tygry, kteří se vás 
pokusí sežrat, na slony či nosorožce, kteří vás mohou ušlapat, 
i na jinou havěť. Jak těm, kteří neznají nic jiného než sněhové 
pláně s trochou křoví, lišejníků a několika druhy polárních 
zvířat, vysvětlíte tohle a ještě mnohem, mnohem víc? Tak 
nějak podobně je na tom návštěvník astrální roviny.  

„Jak velký je rozdíl mezi první a sedmou sférou? Dalo by 
se to k něčemu přirovnat?“ 

„Když už na tom trváš“, odpověděl jsem Sáře, „potom si 
představ třeba něco jako tu nejšpinavější ulici plnou opiových 
brlohů a nevěstinců. Po ní se potácejí opilci a nadrogovaní 
jedinci, možná i kromě jiných tvorů, třeba obrovských 
housenek, hadů či krokodýlů. Prostě, cokoliv ti tvoje fantazie 
dovolí. Na opačném konci můžeš mít něco, jako právě onu 
pláž o jaké tu před chvílí snila moje matka, nebo čtvrť boháčů, 
pokud jsi kdy nějakou navštívila. Nebo přenádherný přírodní 
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kout, podobný těm jaké najdeš v těchto částech světa, ale ještě 
hezčí. To vše ovšem kulhá, prostě se to nedá popsat. Nejnižší 
sedmá rovina vypadá úplně jinak a má i jiné obyvatele, než 
například rovina šestá. Ta nejnižší může vyhlížet našim očím 
jako poněkud pozměněná a pokroucená hmotná rovina, po níž 
můžeme chodit, zatímco na té druhé nejvyšší, si třeba budeme 
připadat, že se jakoby vznášíme prostorem plným předmětů 
neustále měnících jak tvary, tak i barvy. Můžeme se zde také 
setkat a popovídat si s někým kdo se zajímá o filosofii a kdo si 
bude při názorném výkladu pomáhat tím, že před našima 
očima bude vytvářet různé myšlenkové formy. Naopak, dole 
na první rovině to možná nebude pro nás zdaleka tak 
příjemnou zkušeností; výlety tam mohou být i dosti 
znepokojivé, zvlášť když přitom potkáme nějaké společenské 
vyvrhele. Sedmá dílčí rovina je místem, kde se nejčastěji 
vyskytují různí opilci, zločinci či všelijací požitkáři, kteří se 
nedokáží odtrhnout od pozemských radovánek a podobná 
individua, takže i průměrně vyvinutý člověk zde nejspíš 
nenalezne moc toho, co by ho lákalo.“ 

„Co ta příští, druhá rovina? Zeptal se Brandon. 

„Také na té příští, druhé rovině, člověk nalezne podobné 
kulisy, jaké se nebudou příliš lišit od toho na co je zvyklý, až 
na to, že mu budou asi připadat jaksi zkreslené. Bytosti, s 
nimiž se zde setká, budou ale už dost jiné než ty, s nimiž se 
setkal na té předchozí, nejnižší rovině, i když mu také nemusí 
příliš vyhovovat. Stalo se někomu z vás, aby vás začal 
obtěžovat hodně omezený náboženský fanatik?“ 

„Aby ne“, zasmál se Gordon a ostatní s ním. 

„Mohl by to také být třeba rasista či patriot. Lidé s 
omezenými názory vůbec mívají tendence se na této rovině 
slučovat; typicky se pohybují ve společnosti jiných dogmatiků 
a v prostředí velmi podobném tomu jaké znali na zemi. Je 
tomu tak hlavně proto, že ti kteří tyto oblasti obývají, 
postrádají tak trochu představivost, takže vytvářejí celkem 
bezděky svými myšlenkovými formami prostředí podobné 
tomu, na jaké byli předtím na zemi zvyklí.“ 
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„A dál už se to lepší, hádám.“ Podotkla matka. 

„Ano. S tím jak postupujeme výš a výš, mění se i prostředí, 
které není vlastně ničím jiným než ustálenými myšlenkovými 
formami, které vytvořili jeho obyvatelé, bývalí i současní. Poté 
kdy opustíme čtvrtou sféru, začne se ale všechno dosti 
podstatně měnit k lepšímu. Kolem páté dílčí roviny se potom 
rozkládá to, čemu spiritisté rádi říkají Summerland, Země 
věčného léta. Mohou to také být ona šťastná loviště 
amerických Indiánů či snad i Valhalla severských národů, atp. 
Nebyli jste tam náhodou? Pokud jste se dnes ráno probudili 
do nového dne se šťastnými pocity v duši, tak to možná byla 
ozvěna této vaší návštěvy!“ 

Ozval se Elwood. Nedivil jsem se tomu, s čím přišel. Ještě 
dnes se pohyboval v prostředí plném spiritistů a různých 
senzibilů, muselo se to na něm zobrazit. Co tam vlastně dělal, 
napadlo mě. 

„Vale, jak se to tedy má s tím spiritismem? Na jednu 
stranu člověk slyší jen to, jací jsou to zabedněnci, na druhou 
se v těchto kruzích potká s lidmi, jako můj bývalý šéf 
v novinách. To přece není žádný hlupák a ať mi nikdo neříká, 
že to dělá prostě jen proto, že mu nic jiného nezbývá. Se svými 
schopnostmi, se svými známostmi, by se jistě uživil nějak 
jinak a asi lépe než třeba já, žurnalista na volné noze. To, co 
teď dělá, přece nemůže vynášet moc, musí to tedy dělat 
z vnitřního přesvědčení, jiné vysvětlení nemám. Takže nám 
pověz co si myslíš, je to blbost nebo na tom něco je?“ 

„Elwoode, podle mne na tom něco je. Ale pozor! Dnes 
mnohými velebená, jinými opět tupená Madam Blavatská, 
sice se spiritismem začínala a to už ve velmi mladém věku a 
později znovu, když se nacházela v Káhiře a ještě trochu i 
v Americe. Jenže ještě později se proti spiritismu a jeho 
praktikám začala stavět a to velice otevřeně. Až si tímto 
znepřátelila některé prominentní zastánce spiritismu, včetně 
toho asi nejprominentnějšího, Daniela Dunglase Humea. Proč 
se tak stalo? Spiritismus je dvojsečný. Na jedné straně, 
pomůže přesvědčit lidi, kteří by se asi jinak jen tak přesvědčit 
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nedali, o existenci posmrtného života. My se tu v zásadě 
zabýváme reinkarnací, ta ale bez existence posmrtného života, 
aspoň v nějaké formě, možná není. Do té míry je podle mne 
spiritismus kladný.“  

 

 

 

Ukázal jsem svým posluchačům obrázek z mé knihy, na 
němž je medium Ethel Post-Paris z Pensylvánie, nacházející 
se v transu za pootevřenou plentou, zatímco údajně 
materializuje ducha indiánské dívky jménem Silver Belle. Na 
obrázku jsou čtyři fáze materializace, existuje těch obrázků ale 
víc. V dnešní době lze takovéto fotografie lehce falzifikovat ve 
Photoshopu a asi bych to dokázal i já. Zhruba před sto lety, 
kdy byly snímky pořízeny, by to ale nebylo snadné, zejména 
když bylo medium sledováno několika z členů Společnosti pro 
psychické výzkumy, kteří k věci obvykle přistupují ze 
skeptického hlediska, jimž se podařilo seancí tohoto media se 
zúčastnit a k vlastní spokojenosti se přesvědčit, že k žádným 

podvodům přitom nedocházelo.  
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„Takovéto věci mohou přesvědčit dost lidí, kam to ale 
vede? Na druhou stranu, když se spiritisté snaží se zemřelým 
spojit, může to vážně ohrozit vývoj toho člověka, který právě 
přešel na opačnou stranu zdi, která nás dělí od astrálních 
oblastí. Pro takového člověka je nejžádoucnější, aby 
postupoval plynule přes nižší astrální roviny, až na tu rovinu, 
na kterou patří, podle toho jak daleko se dostal ve svém 
vývoji. Podívejme se na to čistě logicky. Pokud se 
lamentujícím příbuzným podaří se s nedávno zemřelým 
spojit, což se zřejmě občas stává, jistě to jeho postup musí, 
když ne přímo zastavit, tedy aspoň hodně zpomalit. Čas, který 
potřebuje strávit v oblasti kâma-loka, se tímto prodlouží, čímž 
pádem vše může být narušeno. A to mluvíme o situaci, kdy se 
komunikace přes medium zdařila! Jenže, zdařit se nemusí, 
dokonce je daleko pravděpodobnější, že sice budou příbuzní 
zemřelého přesvědčeni, že se zesnulým jsou ve spojení, 
přičemž ve skutečnosti ale k ničemu takovému nedochází. 
Někdo se prostě za toho zemřelého člověka úspěšně vydává.“  

„Aha“, řekla Sára, „ve zdi se podaří vydrolit díru, přes tu se 
může z druhé strany ozvat kdokoliv. A protože je to místo plné 
všelijakých podivných charakterů, jak jsme právě slyšeli, 
můžou si z nás prostě dělat šprťouchlata!“ 

„Tak. Nejen to, mohlo by to být i mnohem horší. Některý z 
přítomných živých lidí by navíc mohl ze seance odejít s 
nebezpečnou bytostí v patách, takovou jaká je schopna 
ovládnout toho člověka či někoho z jeho okolí jen proto, aby si 
splnila svoje vlastní nečisté touhy a úmysly. Problém leží v 
tom, že není skoro nikdy možné odhadnout správně, kdo se 
právě pokouší z druhé strany komunikovat. Mohl by to být 
skutečný zemřelý člověk na astrální rovině, nebo člověk, 
nikoliv ale ten, kterého se někdo z přítomných chtěl dovolat. 
Vydávat se za něho může tak, že si z vědomí živého člověka 
vytáhne nějaká fakta, která tento o zemřelém zná, a tudíž se 
může prezentovat jako zemřelá osoba.  

„Proč by to dělal?“, chtěl vědět Gordon.  

„Často jen proto, aby se pobavil, aby zahnal nudu. Může 
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mít ale i horší postranní úmysly, jako případnou posedlost 
tohoto člověka, aby se třeba přes něho mohl dostat k alkoholu 
či nějakým jiným drogám. Nebo aby vykonal na někom 
pomstu. Potom může dojít k těm nevysvětlitelným případům, 
kdy docela normální, hodný člověk, třeba někoho náhle zabije. 
A tak podobně.“ Hlásila se matka. 

„Kde se tedy nachází skutečný zemřelý člověk?“ 

„Nejčastěji v devačanu. O tom si povíme jindy. Zatím jen 
to, že spojit se s člověkem nacházejícím se v devačanu je 
možné pouze v případech medií, která jsou duchovně značně 
vyspělá. Přitom je těžké pro medium přesně vyjádřit, co se 
takto dozvědělo, protože v této situaci je zemřelý člověk silně 
odtažený od zemských podmínek. Medium si potom, často 
bezděky, pomůže tím, že k tomu přidá něco ze sebe. 
Komunikovat ale může také tak zvaný astrální stín nebo stíny. 
Může to sice být stín původního člověka, s ním ale už nemá 
skoro nic společného, kromě vzpomínek. Případná konverzace 
se stínem proto nemůže nikdy vést příliš daleko. 

„Jde tu o něco, jako astrální mrtvolu?“, zeptal se Brandon. 

„Ano, k tomu se dostaneme za chvíli. Ještě bych chtěl 
dokončit to, kdo vše se může mediu ozvat z druhé strany. Jiná 
možnost a to se docela často stává, je duch přírody. Někteří 
duchové přírody bývají celkem hraví, podobně jako malé děti. 
Tím, že se jim daří ohlupovat přítomné, se prostě náramně 
baví. Také to může prostě být osobnost samotného media. To 
se může stát, aniž by si toho medium bylo nějak vědomo. I 
když se může jednat o nějaký klam, o tak zvané alter ego, 
druhé já toho komunikujícího media, informace, jichž se 
přítomným dostane, mohou být dosti kvalitní. Jindy to ale tak 
skvělé být nemusí. Záleží prostě na tom, jak duchovně 
vyspělé, či naopak, je medium. 

„Co tak zvaný kontrolní duch media“ O tom se přece 
hodně často mluvívá mezi spiritisty.“ Opět Brandon. Něco o 
tom zřejmě už slyšel. 

„To je dobrá otázka. Kontrolní duch media může být 
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opravdu tím, za koho se vydává, i když to zdaleka nebývá 
pevným pravidlem. Samotné medium mohlo být hned na 
počátku oklamáno a naivně potom i nadále věří tomu, co mu 
bylo původně řečeno. Tohle přece musí napadnout kdekoho, 
kdo se začne trochu hlouběji zabývat spiritismem. Je přece s 
podivem, kolik kontrolních duchů mívalo, zejména počátkem 
dvacátého století, ale i v dnešní době, jména amerických 
Indiánů. Bylo by skutečně zvláštní, kdyby aspoň někteří z nich 
se za Indiány nevydávali podvodně. Běžný návštěvník seance 
nemá žádnou možnost si ověřit to, co je mu takto předkládáno 
a existuje mnoho způsobů toho, jak z astrální roviny oklamat 
člověka nacházejícího se na hmotné rovině.  

Jinak si myslím, že celkově lze jen znovu zopakovat, že 
pokud spiritismus nějak napomůže tomu, aby se zboural 
materialismus, který některé lidi dokáže opravdu vážným 
způsobem zdržovat ve vývoji, mohou zde být dobré důvody k 
tomu se jím zabývat. Ovšem jen jak se říká česky: “odsud 
posud”. Jakmile je účel splněn, je nejlépe co nejdříve přejít na 
něco jiného, něco vyššího řádu. Pokud se někdo nechá svést k 
tomu, aby si ze spiritismu učinil náboženství, příliš daleko ho 
to dovést nemůže. 

Ještě bych rád, dřív než skončím, zmínil astrální smrt. 
Během svého pobytu na astrální rovině, si mysl člověka, 
zpočátku plná vášní, emocí a tužeb, pomalu a postupně tyto 
věci vytříbí a ponechá si z nich jen to, co se bude hodit 
“vyššímu Já”. K tomu se dostaneme později. Nesmrtelná 
trojice Atmâ – Buddhi – Manas se potom bude moci zbavit 
toho všeho, co z tohoto života už potřebovat nebude, poté kdy 
vědomí přešlo do stavu, jemuž se říká devačan, o němž si toho 
povíme víc jindy. Zatím vám řeknu jen to, že devačan je v 
zásadě totéž, čemu například křesťané říkají Nebesa. 

Vyšší Já, jemuž theosofové často říkají Ego, podle 
latinského výrazu stejného významu, si v určitém bodě 
potřebuje do sebe stáhnout a absorbovat to vše kladné, co z 
této inkarnace získalo. Na konci života v astrální oblasti dojde 
tak k něčemu podobnému tomu, co se děje v případě 
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přirozené smrti lidského organizmu na zemi. Astrální smrt, jíž 
se někdy také říká druhá smrt, se v lecčem podobá té první. 
Živelná podstata, z níž se astrální tělo skládá, se podobně jako 
tělo hmotné smrti brání a na rozdíl od něho se mu obvykle 
podaří si něco uchovat. Proto také pozdější astrální mrtvola, či 
kostra, může ještě mít v sobě trochu z toho života, někdy také 
vzpomínky na to, jak žila, čím se zabývala, na astrální rovině. 
Protože to ‘něco‘ navíc bývá poněkud smíšené s látkou ještě 
vyššího řádu, tou, z níž je složeno tělo mentální, něco málo z 
této látky zůstane po smrti na astrální rovině promíchané s 
astrální látkou. Proto také si může astrální kostra ještě 
zachovat po nějaký čas určitou dávku inteligence. To, co ‘za 
něco stojí‘, si ale po svém odtažení se od astrální roviny naše 
vyšší Já ponechá. Je to jako úrok, který si odneslo ze své 
investice, jíž byla inkarnace jak v hmotném tak i v astrálním 
těle.“ 

Ukončil jsem přednášku, následovala diskuze nad šálkem 
kávy. Točila se hlavně kolem spiritismu, tématu, které dokáže 
lidi fascinovat už bezmála dvě století. Ovšem, zmínky 
nacházíme i v bibli, která se zdá většinou varovat před těmito 
praktikami. Žádné hrozby, nic takového. Spíš jen jemný 
způsob varování. ¨Na důkaz jsem svým posluchačům pověděl 
o poměrně známém případu, který se nachází už ve Starém 
Zákoně. Jde o případ prvního židovského krále Saula. 

Tento král, který vždy hodně závisel na duchovní podpoře 
svého hlavního duchovního rádce proroka Samuela, vydal 
příkaz, aby byli všichni věštci a hadači vyhnáni ze země. Není 
jasné, jak daleko se Samuel na tomto zákazu podílel, zda 
iniciativa nevyšla dokonce od něho samotného. Potom ale 
přišla chvíle, kdy tohoto rozhodnutí král začal litovat. Prorok 
Samuel totiž zemřel a Saul, který měl nemalé potíže s tím 
držet si bojovné Filištínské od těla, cítil, že by se mu 
prorokovy rady právě nyní náramně hodily. Poptal se tedy 
kolem dvora a bylo mu řečeno, že jistá čarodějnice z Endoru 
by mu mohla umožnit spojení se zemřelým Samuelem. Král se 
za ní vydal v přestrojení, čarodějnice to ale rychle prohlédla, 



Valentýn na Tasmánii 

 

175 

zřejmě byla ve svém oboru dobrá. Saulovi kvůli jeho ediktu 
nevěřila, takže ten musel před ní nejprve přísahat, že jí nijak 
nepotrestá za provozování kouzel, a teprve potom se uvolila k 
tomu, že ke královi zemřelého proroka přivede. Upadla do 
transu, aby přitom popsala královi vzhled člověka, který před 
ní podle jejích slov ‘vystoupil ze země‘ – většina médií vám 
potvrdí, že svým vnitřním zrakem vidí toho, kdo k vám ze 
světa duchů přichází. Král podle čarodějničina popisu poznal 
zemřelého a padl před jemu neviditelným prorokem 
Samuelem na kolena. Prostřednictvím čarodějnice, která 
podle všeho musela být tak zvaným hlasovým, i když ne 
materializujícím mediem, prorok se přihlásil králi slovy, jaká 
by se za daných okolností dala celkem očekávat: ‘Proč mi 
nedáš pokoj?‘ Saul vyložil Samuelovi svoje obavy a starosti, 
načež byl nucen si vyslechnout prorokovo delší kázání, které 
by se dalo krátce shrnout asi takto: ‘Co sis nadrobil, to si také 
sněz!‘ Takže nelze říci, že by v tom byla nějaká veliká 
moudrost, a to dokonce ani od údajného ducha jednoho z 
nejslavnějších proroků všech dob. Takto se to má se 
spiritismem ve většině případů. 

Zajímalo mne, co vlastně dělal Elwood při tom sjezdu 
senzibilů. Šel jsem za ním. 

„Jeden hodně bohatý pán, který také náleží ke spolku 
skeptiků, se rozhodl riskovat část svého jmění a vyhlásil 
novou výzvu, právě senzibilům, psychikům a mediím všech 
druhů. Jak snad víš, proslulý Randi, kanadský kouzelník, tu 
svou, kterou měl na veřejnosti asi dvacet let, nedávno stáhl. 
Proč, to se neví. Tento bohatý muž z Launcestona se rozhodl 
Randiho nahradit a oznámil, že dá hned pět miliónů 
amerických dolarů tomu, kdo přijde s pevným důkazem, že 
paranormální jevy skutečně existují.“ 

„Pět miliónů dolarů, to je hodně peněz!“ 
„Ne víc, než kolik bývá celková dotace většího golfového 

turnaje, jaké se v Americe či v Asii hrají každý týden. Pro 
senzibily je to ale hodně.“ 

„Kdokoliv z nich se o to pokusí, jistě bude muset 
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přesvědčit komisi těch nejzavilejších skeptiků, že není 
podvodník. To nebude lehké.“ 

„To nebude. To si piš, že náš mecenáš o své peníze přijít 
nehodlá!“ 

„Ale co s tím máš co dělat ty?“ 
„Už jsem udělal s tímto pánem interview, než to vyjde, 

nemohu o tom ale mluvit.“ 
„Chápu, embargo. Teď mi prosím tě pověz, co tu dělá 

Brandon? Támhle se se Sárou právě vybavuje.“ 
„To nevím.“ 

Podle toho jak to Elwood řekl jsem ale usoudil, že spíš ví. 

„Byla hodně překvapená, když ho tu uviděla?“ 
 „Myslím, že byla. Myslím si také, že jí to chvíli trvalo, než 

ho vůbec poznala.“ 
 „V čem asi spočívá ten jeho náramný zájem o Sáru? 
 „To nevím. Něco za tím vězí! Erotika to ale není.“ 
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17. Mentální tělo 

 

Když jsme se příštího dne ocitli na chvíli sami se Sárou, 
zeptal jsem se jí rovnou. Pokud možno tak, aby za tím nebyla 
cítit nějaká žárlivost. Tu sice můj rozum odmítal, přesto ale 
červ pochybností hlodal – mladým ženám občas imponuje 
starší muž, to jsem jako psycholog věděl. Stojí za tím ten 
zatracený dceřin komplex? 

„Nevím, Vale, nevím. Řekla bych ale, že Brandon sem 
přijel kvůli mně. Má prostě o mne zájem, ne ale tak, jak by si 
tvá mysl ve své chlípnosti mohla představovat.“ 

„To máš o mně moc hezké mínění!“ 
„To víš, u nás děvčat to teď přišlo do módy.“ 
„Vždyť jsi ještě předevčírem vyzývala Gordona k tomu, aby 

tě plácal po zadku!“ 
„To věci překrucuješ, jak to ostatně rádi činíte vy všichni 

nechutní muži. Ano, řekla jsem mu, aby mi naplácal na zadek. 
Naplácání na zadek bych vnímala jako trest za svou 
neloajálnost. Naproti tomu, plácnutí po zadku by bylo 
nevhodným jednáním, v případě šéfa potom nesporně zralým 
k trestnímu oznámení.“ 
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„Co jiný zaměstnanec, kolega, nešéf?“ 
„To už z tebe mluví čistá neřest…“ 

Slibně se rozvíjející dialog přerušil příchod Brandonův. 
Bylo na čase jet k Walterovi k dalšímu zkoušení. Matka se také 
připojila, ve svém velkém vypůjčeném SUV nás vezl Elwood. 
Byla nás docela slušná výprava. Sára si za odborného 
Walterova vedení vedla dobře a myslím, že Brandona 
příjemně překvapila. Kdybych jen mohl přijít na to, co má 
tenhle docela sympatický člověk za lubem. Také na to, kde 
jsem ho kdy mohl už potkat. 

Sára odpoledne zajela na svůj ostrov provádět rychle se 
smršťující dav turistů, kam s ní jel i Brandon; mne nepozvali. 
Před šestou ale už byli zpátky, takže večer jsme mohli 
pokračovat. Chtěl jsem cyklus přednášek dokončit dřív, než se 
do týdne skončí divadelní sezóna a, jak jsem předpokládal, my 
všichni se rozejdeme za svými individuálními záležitostmi. 
Doufal jsem původně, že mne Sára, která měla v úmyslu 
podívat se trochu po Austrálii, vezme sebou. Nadcházející 
konkurs ale vše pozměnil. Třeba mě ale aspoň strpí ve své 
blízkosti.  

Večer jsme se sešli ve stejném počtu. Na úvod jsem svým 
posluchačům ukázal obrázek ze své knihy, na němž jsou čtyři 
lidská těla, počínaje hmotným, přes éterické, astrální, až po 
tělo mentální. 

„Dnes se budeme zabývat mentálním tělem a mentální 
rovinou. Po čase prožitém na astrální rovině, přijde člověk na 
to, že už tam nemá moc na práci. Smrt na astrální rovině 
nebývá obvykle tak dramatická, jak tomu může být na té 
hmotné. Rozhodně se zde nedějí katastrofy, neumírá se při 
dopravních či jiných nehodách, ani zde neřádí nemoci jako 
rakovina. Člověk, dá se říci usíná, aby se probudil ve světě 
mentálním. Podobně jako když odešel ze světa hmotného, 
také si toho sebou nenese o moc víc než toho má ten 
příslovečný blázen z tarotových karet, to znamená jen tolik, 
kolik se toho vejde do malého ranečku, který si nese přes 
rameno. Běžný člověk byl v životě vedeném na astrální rovině 
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neustále obklopen množstvím 
myšlenkových forem. Značné 
části z nich se v tomto bodě již 
zbavil. Například, pokud už na 
zemi sázel pravidelně na koně, 
často si nejspíš představoval 
ten veliký den na dostihovém 
závodišti, kdy se konečně 
dostaví ta vytoužená výhra a 
on si ji od bookmakera přijde 
vybrat. Jenže, i v pozemském 
životě přijde čas, kdy pochopí, 
že by z té výhry už neměl zdaleka tolik jako dříve – ví, že už si 
ze zdravotních i jiných důvodů řadu věcí jednoduše nemůže 
dovolit. 

„Ano, známe“, povzdychl si Gordon, který vypadal sice o 
deset let mladší, než byl, měl ale jistě také své potíže. 
Nenechal jsem ale vytrhnout. 

„Pokračujme ale dál v této analogii. Něco z posedlosti 
sázením na koně se mohlo promítnout i do života tohoto 
člověka v astrálním těle. Zpočátku mu to mohlo i přinést 
nějakou radost. Přání a tužby se na astrální rovině naplňují 
daleko snadněji než v tom pozemském životě, následkem 
čehož kůň, či myšlenková forma závodního koně, zde většinou 
běhá právě tak, jak běhat má, aby v závodě vyhrál. 
Samozřejmě, dalo by se to tak i zařídit, aby to vypadalo 
podobně jako v hmotném světě, ale i to by jistě časem 
zevšednělo. Zákonitě musí celá takováto věc jaksi ztratit na 
zajímavosti a takového člověka na astrální rovině brzy 
přestane bavit.“ 

„Ono to přestane bavit i na tomto světě, když se nic 
nevyhrává…“, povzdechl si Gordon. 

„To je ovšem jen malý příklad; každý z nás, snad kromě 
některých ze zasvěcenců vyššího řádu, kteří mají rovnou 
namířeno výše a celou astrální rovinou proto projedou jak na 
koni, si tam nějakého toho “koníčka” sebou přivádíme. Na 
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mentální rovině, kam míříme, je tomu opět jinak a takovéto 
věci už docela pozbývají významu, takže člověku zde zbude jen 
to, co opravdu stálo za námahu. To co bylo na něm například 
sobeckého, nemůže se na tuto rovinu již dostat, zůstane to 
tudíž na astrální rovině a spolu s astrální mrtvolou to klesne 
do těch nejnižších poloh, kde se to rozloží. Altruistické 
myšlenky na mentální rovinu naopak patří, a proto si je lidská 
monáda sebou bere a může jich zde užívat tak, jak se patří. 

Nyní trochu mystiky, snad nám to neuškodí. Každý z nás 
máme nějaké přednosti, nějaký talent, v mnohých případech i 
více talentů. U někoho to může být krása těla a tváře, u jiného 
fyzické schopnosti, houževnatost, vytrvalost, nebo třeba 
schopnosti kreslířské, zvučný hlas, atp. To vše je zde, aby nám 
to pomohlo hrát tu roli v životě, která je nám nějak 
předurčená. Proto také nemá význam se příliš zaobírat tím, co 
mají, čeho dokáží, či co nedokáží, jiní lidé — to, co se jim 
dostalo do vínku, jsou jejich vlastní nástroje, jejich osobní 
talenty, které jsou zde, aby pomáhaly právě jim. Kolem nás 
vše podléhá časovým, prostorovým či pohybovým omezením. 
Bez takto vytyčených omezení, bez hranic, by jednotlivé duše 
neměly možnost nic přijímat ani vydávat. Těmto restrikcím se 
říká v řeči kabalistů cimcum.“ 

„Toto slovo jsem už slyšel“, podotkl Brandon. „Je to prý 
koncept dost těžko pochopitelný.“ 

„Ano a ne. Díváme-li se na cimcum z metafyzického 
hlediska, potom si představujeme Boha a od něho se 
odrážející světlo, čímž se nejprve vytvoří vakuum a potom se 
postupně odhalí další světy. Slovo cimcum znamená 
kontrapci následující po předchozí expansi. Z metafyzického 
stanoviska se Bůh odtáhne od svého výtvoru – to proto, aby 
povolil existenci něčemu jinému, než sobě samotnému. 
Abychom si to zjednodušili – představte si, že Bůh nám tu 
stvořil něco jako pískoviště a řekl: hrajte si! A kde se dá 
nejlépe hrát v písku?“ 

„Na zemi, to je jasné“, řekla matka. 
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„Přesně tak. V astrálním světě už to nemůže mít ten 
dopad. Hraje někdo z vás golf?“ 

Přihlásil se Gordon, a kupodivu i moje matka. To jsem 
nevěděl, že si k stáru našla takového koníčka. No konečně, rolí 
ubývá, energie tu zůstává, někam jít musí. A golf, na který se 
za předchozího režimu hledělo jako na hru nenáviděných 
kapitalistických nepřátel, se po jeho demisi ujala a nová 
golfová hřiště vyrůstají po celé zemi. 

„Odpálený golfový míček může letět třeba i 300 metrů, 
nakonec ale několikrát poskočí a zastaví se. Je na hráči jít za 
ním a co nejmenším potem ran jej dostat do jamky. Pokud se 
nepodílíme na hře, ať už golfové nebo třeba na burze, na 
jevišti, kdekoliv, moc toho ze života mít nebudeme. Někdy nás 
to může docela bolet. Někdy třeba prostě upadneme a budeme 
se muset zvednout. Žádný záchranný provaz se k nám s nebe 
sem dolů přitom nespustí; jediný způsob jakým se můžeme 
zvednout po pádu je opřít se o zemi rukama a postavit se na 
nohy.“ 

Pro co největší názornost jsem jim to předvedl. Svalil jsem 
se na zem a s pomocí rukou jsem se znovu postavil na nohy. 
Moc místa k tomu v malé místnosti nebylo, zvládl jsem to ale 
nějak. Dokonce se mi dostalo potlesku. 

 „To vše je cimcum. Nebýt cimcum, život na zemi by 
vlastně byl jedna veliká nuda. Čím více omezení zavedeme, 
čím více překážek postavíme do cesty hmotě, tím víc máme z 
toho užitku. Volně tekoucí vodě postavíme hráz, vznikne 
rybník, v něm potom můžeme pěstovat ryby. Světlo slunce se 
po zemi rozprostírá rovnoměrně; nastavíme-li mu ale 
zvětšovací sklo, čočka způsobí koncentraci paprsků. Ty potom 
můžeme vrhnout na kus papíru, který se vznítí. Nastavíme mu 
sluneční panel, máme elektřinu. Čím více utáhneme kůži na 
hracím bubnu, tím silněji bude buben znít, když do něho 
uhodíme paličkou. Při veškerých sportovních kláních se přímo 
či nepřímo vyzývá k souboji hmota, ať už v podobě těla 
soupeře, míče, různých překážek, přírodních i umělých. Nebýt 
zde cimcum, nebylo by nejen světových rekordů, nebylo by 
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vůbec nic. Omezení, jimž podléhá celý vesmír, jsou zde proto, 
aby to vše, co kolem sebe vidíme, mohlo existovat. V 
zemských podmínkách bývají tato omezení nejvýraznějšími. 
Ta v astrálním světě sice také existují, nemají ale už na nás 
takový zásadní vliv. Proto to většinu lidí tam už tolik nebaví; 
po čase chtějí jít dál. Jak si ještě ukážeme, vlastně je to táhne 
dolů, na zemi, s jejími omezeními, která představují výzvy. 
Ovšem, cesta dolů na zemi, vede jen přes vyšší sféry. Ti, 
kterým to víc myslí, mohou tíhnout k mentálnímu světu 
přirozeně. Jiní, a těch je víc, tíhnou spíš k hmotnému světu, 
jenže jediná cesta k němu vede právě přes mentální svět. 
Takže do toho mentálního světa jsou vtaženi, ať se jim to líbí, 
či ne. Na té příští rovině, v mentálním těle, které tam budou 
obývat, už nejde tolik o to učit se tím, že se tu a tam spálí. Jde 
tam spíš o to, vybírat si, co si ze zkušeností které získali, pro 
sebe a pro svůj vývoj chtějí ponechat.“ 

Nechtěl jsem své posluchače přepínat. Navrhl jsem proto, 
že si dáme přestávku a chvíli se budeme bavit o jiných věcech. 
Dostalo se mi souhlasu. Zamířil jsem k Brandonovi, chtěl jsem 
vědět, jestli se mi podaří z něho dostat něco, co by 
vysvětlovalo jeho zájem o Sáru.  

„Jak se vám líbila Sára jako průvodkyně?“ 
„Je dobrá. Umí to podat, je to prostě herečka.“ 
„Proto jí chcete pomáhat dostat se dál?“ 
„Vedou mě k tomu ale i jiné důvody. Promiňte, vím sice, že 

k Sáře máte blízko a, jak jsem dnes poznal, ona k vám také, 
momentálně ale nemohu o těchto věcech hovořit. Dokonce ani 
s ní. Některé věci je potřeba nejprve vyřešit a až k tomu dojde, 
jistě pochopíte, proč zatím nemohou být vysloveny. Pokud by 
vám to nevadilo, rád bych si s vámi o tom pohovořil 
podrobněji. K tomu ale bychom potřebovali jiný čas a jiné 
místo.“ 

Chvíli jsme ještě hovořili, jen tak povšechně, nejvíc o 
krásách tohoto kraje a o počasí, potom byl čas vrátit se 
k přednášce o mentálním těle. 

„Naše mysl je vědomí, které se individualizovalo, to jest, 
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soustředilo se na aktivity a zážitky lidské monády, toho 
člověka, jímž jsme. Na každé z rovin existence, jimiž jsme se 
až doposud zabývali, jsou tyto zážitky poněkud jiné pro 
každého individuálního člověka, mívají ale jistý společný 
aspekt odpovídající právě té rovině, na níž se nacházejí. Takto, 
na rovině hmotné, převládajícím tónem bývá snaha nabývat a 
udržovat si vlastnictví předmětů, hmotných prostředků, realit, 
a podobně. To je snad pochopitelné – jedině když si můžeme 
být jisti, že ten kus chleba, ta hrouda země, nám patří, máme 
jistotu, že na hmotné rovině přežijeme. 

O stupeň výš, na astrální rovině, se touhy k tomu být 
movitým člověkem a ne jen pouhým bezzemkem, buď 
postupně vytvářely – pokud se monáda nachází na sestupné 
části křivky – nebo se jich člověk zbavuje. Zbavuje se jich 
ovšem pouze dočasně, protože v příštím oběhu se vše opět 
vrátí. Zda se to vrátí s větší či menší intenzitou záleží na tom, 
kam až jsme dospěli celkově v našem vývoji. Ovšem, a tohle je 
nutné si především uvědomit, k tomu abychom mohli vůbec 
začít pociťovat touhu k tomu něco vlastnit, nad něčím 
dominovat, musíme být schopni tyto věci identifikovat, být si 
vůbec vědomi jejich existence, jejich hodnoty, atd. K tomu je 
zapotřebí inteligence, což je hlavní notou, jíž vibruje tato 
rovina. Na ještě vyšší rovině, jíž je rovina buddhická, potom 
převládá už čistý rozum, schopný pochopit to vše, co monádu 
vedlo k tomu, aby se vnořila do takto schematicky 
načrtnutého dobrodružství, jímž je sestup do hmoty a 
následný vzestup.“ 

Počkal jsem chvíli, aby mým posluchačům tato důležitá 
fakta mohla proniknout do myslí. Nikdo se nehlásil, snad 
všichni pochopili. 

„Mentální rovina se nazývá Manas a mentální tělo člověka, 
které k ní patří, se dělí na dvě části, vyšší Manas a nižší 
Manas. Mentální rovina má také sedm dílčích rovin – ty se 
v tomto případě dělí na dvě části. Nižší částí obsahuje čtyři 
dílčí roviny a jí se dnes budeme zabývat. Tou vyšší mentální 
rovinou o třech částech, také nazývanou rovinou kauzální, se 
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budeme zabývat samostatně. Na tomto místě chci pouze 
zmínit, že právě na této kauzální rovině se nachází onen 
myslitel, který vše sleduje a jímž je naše skutečné JÁ. 

 Mentální tělo je prostředkem užívaným naším Já, které ve 
svém vlastním prostředí uvažuje abstraktním způsobem. 
Dejme tomu, že mu připadne na mysl myšlenková forma 
útulku, která může mít vysoce abstraktní formu, jakou 
například představuje hebrejské 
písmeno Beth, které vidíte zde – ukázal 
jsem jim v knize vyobrazené písmeno 
Beth. Toto písmeno značí dům, či 
prostě obydlí. Abstraktní myšlenkové 
formy tohoto typu by neměly příliš 
nadějí na úspěch na nižších rovinách 
existence, takže se musejí nejprve 
převést na myšlenky konkrétnějšího 
charakteru, což se děje právě v 
mentálním těle. Zde už budeme mít základní představu domu, 
i když ještě silně schématickou. Je to částečně uzavřený 
prostor, jeskyně, obydlí. Přesně tak vypadá hebrejské Beth, 
může to být jeskyně, skalní převis. Z astrálního těla, které 
touží po příbytku pro tělo hmotné, se tyto vibrace nejprve 
přenesou ještě níže, do éterického těla, odkud teprve přejdou 
do šedé hmoty mozku. Člověk už potom nemusí uvažovat jen 
o pouhé jeskyni; pokud na to má, může navštívit agenturu s 
realitami a začít si hledat něco konkrétního, vznešenějšího, co 
by lépe odpovídalo jeho představám. Nebo spíš představám 
jeho manželky. Po čase se nedohodnou, ona dostane dům, 
advokát peníze a on si najde útulek pod mostem.“ 

„Tak tohle se ti povedlo!“, zařičela smíchem matka. „A to 
jsi nic takového ještě nezažil.“ 

„Zažijeme to asi všichni, v nějaké obdobě“, prohlásil 
Elwood – měl nejspíš trpké zkušenosti. Chtěl jsem ale nějak 
dokončit tuto část přednášky o mentálním těle. 

„Na hmotné rovině může myšlenka na dům mít takovýto 
konečný dopad. Z toho všeho vidíme, že se jedná o složitý 
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proces, který se v různých obměnách opakuje znovu a znovu a 
to po veškerý čas strávený v hmotném těle. Pouze s výjimkou 
toho času kdy spíme, v kterémžto případě se pro nás vše 
zastaví na rovině astrální, aby se to zobrazilo jen ve formě snů. 
Ty si potom buď pamatujeme, nebo spíš nepamatujeme. 
Přesto jimi budeme nějak ovlivněni, pouze se od nás nedá 
očekávat okamžitá akce. 

Tohle bychom si měli zapamatovat. Mentální tělo má 
následující základní funkce: 

Je prostředkem, kterého užívá naše vlastní Já k vytváření 
konkrétních myšlenkových forem. 

Konkrétní myšlenky vyjadřuje v hmotném těle, kam je 
zasílá přes astrální tělo, odkud tyto dále postupují do mozku 
přes jeho éterickou část a nervový systém. 

Vytváří v člověku schopnosti paměti a představivosti. 
Je schopno toho stát se nezávislým nositelem vědomí 

člověka na mentální rovině. 
Vstřebává do sebe zážitky, které si lidská monáda odnáší z 

každého jednotlivého života na zemi, které, jak si později 
ukážeme, potom předává vlastnímu Já nacházejícímu se v 
kauzálním těle. 

Myslil jsem si původně, že budeme pokračovat tohoto 
večera dál, protože mentální tělo je pro nás, myslící lidi, 
nesmírně důležité a je dobré si uvědomit, jak důležité. Teď ale 
vidím, že by toho nejspíš bylo příliš a že bude lépe, když 
budeme pokračovat jindy. Kdy se znovu sejít, má někdo 
k tomu co říci?“ 

Přihlásil se Gordon. Jako nejstarší člen společenství, i jako 
nejstarší rezident Strahanu, měl k tomu jaksi právo, což asi 
cítili všichni přítomní. 

„Osobně si myslím, že bychom měli využít přítomnosti i 
ochoty našeho přednášejícího, pokud to půjde, co nejlépe. 
Koncem týdne navíc se skončí divadelní sezóna a mnozí z nás 
se rozjedeme po různých koutech země. Takže navrhuji, 
abychom pokračovali zítra, pokud vám to vyhovuje.“ 
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Všeobecné pokyvování hlavami, nikdo nebyl proti. Převzal 
jsem tedy slovo. 

„Takže, zítra, ve stejný čas, na stejném místě. Pro dnešek 
vám děkuji za účast.“ 

Nebylo ještě příliš pozdě, vyšli jsme si se Sárou sami dva 
k malé pláži, nacházející se v parčíku asi o dvě ulice dál, kde 
jsme si sedli na lavičku. Zpočátku jsme toho moc nenamluvili, 
těch několik pozdějších slov, která Sára pronesla, mi ale 
dokázalo, že dobře pochopila to vše, o čem jsem toho večera 
přednášel. Poděkovala mi za tu přednášku, potom mě ale, 
jakoby na náhle se dostavivší impuls, objala, vzala kolem 
krku. Naše rty v této situaci už nemohly dělat nic jiného, než 
se spojit.  

Večer, dříve než jsem usnul, jsem si říkal, snad to není 
klasický případ transference, převodu citového stavu žákyně 
či klientky na učitele nebo terapeuta? Což znají a čehož se 
obávají snad všichni ti, kteří se v těchto směrech nějak 
angažují. Nezbývá než doufat, že tomu tak není a že Sářin cit 
je pravý. O tom svém jsem pochybnosti neměl. 

Druhého dne Sára měla své povinnosti, matka 
s Gordonem šli hrát golf, Brandon s Elwoodem jeli železnicí 
do Queenstownu. Já jsem se snažil soustřeďovat na večerní 
přednášku. Po drahnou chvíli jsem ale seděl na stejné lavičce, 
na níž jsme seděli večer předtím se Sárou, ale myslel jsem 
přitom na docela jiné věci, než jakou je mentální rovina. 
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18. Mentální rovina 

 

 

„Na mentální rovinu 
dorazíme jako při našem 
putování podobně, jako 
kamkoliv jinam; jen 
s ranečkem toho, co 
budeme nutně potřebovat. 
V mentálním těle se právě 
dorazivší poutník cítí jinak, 
než jak tomu bylo v těle 
astrálním, neřkuli v tom 
hmotném. I když si z toho 
moc asi nepamatujeme, 
astrální tělo máme přece 

jen tak nějak vyzkoušené už nyní z našich nočních výletů. 
Takže, když se vědomí člověka přesune permanentně na 
astrální rovinu, nalezne tam přece jen něco familiárního. S 
mentálním tělem je tomu jinak – tam už takovéto zkušenosti 
většina lidí nemá. Mnozí se v něm vlastně nacházejí poprvé, 
tím míním poprvé v této inkarnaci. Pokud jste kdy řídili 
osobní auto, nebudete mít skoro určitě žádné větší problémy, 
pokud se vám třeba do rukou najednou dostane vůz jiné 
značky, než na jakou jste byli zvyklí. Rozkoukáte se v něm 
trochu a během několika minut v něm už nejspíš budete jako 
doma. Občas si nebudete tak úplně jisti třeba s tím, jak se 
zapínají světla nebo jak spustit zadní stěrač, brzy na to ale 
také přijdete. Podobně se to má, když se jedná o přechod od 
hmotného k astrálnímu tělu. Zůstaneme-li i nadále u této 
analogie, s přechodem na mentální tělo už to není jako se 
změněným autem. Má se to spíš tak, jako byste byli náhle a 
bez jakékoliv přípravy postaveni před úkol pilotovat letadlo, 
což jste nikdy předtím nedělali. Navíc vám dají letadlo, které 
je prototypem, kde se ještě na lecčems pracuje, kde spousta 
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věcí třeba ještě ani nebyla namontována. Nejenže nebudete 
mít nejmenší potuchy o tom, co kde máte zmáčknout – bude 
to ještě horší, protože skoro vůbec nic neuvidíte, poletíte jaksi 
naslepo, nebo jako se silně zamlženými skly v oknech. Mnohé 
z toho co jste předtím kolem sebe viděli během života v 
astrálním těle, náleželo k té nižší stránce vaší osobnosti i 
přírody kolem vás viditelné. To zde po astrální smrti už 
nebude, zůstanou vám jen ty myšlenky a ideály, které jsou 
vytříbené a vznosné. Ty se teď kolem vás shluknou a vytvoří 
jakousi kukaň, z níž uvidíte, poznáte a budete schopni 
reagovat pouze na určité frekvence vyššího řádu, než jakými 
jste byli obklopeni předtím. Myšlenkové formy, které vás na 
rovině Manas obklopují, se podobají těm viděným na astrální 
rovině Kâma, až na to, že bývají mnohonásobně a 
nepopsatelně barvitější i zářivější. 

Jedním si můžeme být jisti: tam kde se nacházíme, to jest 
na nižší mentální rovině, je toho k spatření a k zažití mnohem 
víc, než co je nám možno vidět a zažívat. Pouze jsme ještě 
nedospěli tak daleko ve svém vývoji, aby to před námi leželo v 
celé své kráse!“ 

„Můžeme potom z toho něco mít, když to všechno 
nevidíme?“, ozval se Elwood. 

„To je tak. Každý z nás máme v sobě aspoň něco 
nezištného, něco noblesního a to samo o sobě už postačí k 
tomu, abychom z tohoto polo-nebeského světa něco měli. To 
něco noblesního najdete i v tom nejsveřepějším zločinci, který 
určitě má aspoň nějakou světlou stránku ve své povaze. Třeba 
má rád děti nebo se dokáže pro někoho obětovat, stačí vlastně 
jediný dobrý skutek a už jen to mu zajistí místo na mentální 
rovině. Každý běžný člověk se proto do mentálního světa 
dostane; nemusí ale být schopen toho tam projevovat příliš 
velikou aktivitu. Dalo by se také říci, že tam není proto, aby 
něco vydával, aby konal dobro, spíš jen proto, aby přijímal. 
Přijímat ovšem může jen to, co je připraven přijmout, takže 
opravdu záleží velice moc na tom, kam se ve svém duchovním 
vývoji dostal. Nejlépe jsou zde na tom v tomto směru asi ti, 
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kteří za svého života jak v hmotném tak i astrálním světě toho 
jiným lidem hodně věnovali, zabývali se například uměním, 
hudbou, filosofií a tak podobně. Zde mohou dosáhnout těch 
největších požitků, zde se jim může také dostat těch nejlepších 
instrukcí. 

„My v tomto pokoji to podle vás musíme mít dobré a 
odneseme si toho jistě z mentální roviny hodně!“, zasmál se 
Gordon. „Kam se člověk podívá, samý umělec nebo filosof.“ 

„No, nechvalme dne před večerem. Každého z nás ještě 
čekají životní zkoušky. Povězme si teď něco o přenášení 
myšlenek. O telepatii snad každý člověk aspoň slyšel a ať už si 
toho byl vědom či ne, tento jev na něj měl nějaký vliv. V 
zásadě existují tři způsoby telepatie, které se nás mohou nějak 
týkat. První možností je přenášení myšlenek mezi éterickými 
částmi mozků dvou lidí. K tomu dochází, když například 
někdo silně a soustředěně pomyslí na někoho jiného, 
nejčastěji na člověka, který je mu nějak blízký. Sem patří i 
často zmiňované předtuchy a neblahá tušení, která lidé někdy 
mívají ve chvíli smrti někoho jim blízkého, mohou to ale být i 
věci daleko běžnější a celkem nezávažné. Myšlenka, která se 
zrodila v mentálním těle, se vibracemi na určité frekvenci 
přenesla přes astrální rovinu až do éterického těla člověka. 
Orgán, který se o takovéto přenosy stará, se v mém rodném 
jazyce nazývá šišinka – také si čeština mohla pro tak důležitý 
orgán najít slovo, které by vypadalo a znělo trochu seriózněji!“ 

„Epifýza“, napověděla mi matka. 
„Ty mě úplně ohromuješ. Nejdřív se dozvím, že hraješ golf 

a teď se tu blýskáš znalostmi medicíny.“ 
„Za to může ten doktorský seriál, co jsem točila pro 

televizi, jinak bych to určitě nevěděla. Pamatuješ si na něj?“ 
„Trochu. To jsem byl ještě hodně mladý, chodil jsem na 

gymnasium a spolužáci si ze mne kvůli tomu utahovali. Měla 
jsi tam, tuším, nějaký mimomanželský vztah s jistým 
doktorem.“  

„To jsem měla. A ne s jedním, hned se třemi.“ 
„Najednou? To bych si pamatoval.“ 
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„Najednou ne, postupně. Co si o mně myslíš?“ 

Zasmál jsem se. 

 „Zpět k epifýze. Pro vás ostatní, kteří v televizi zatím 
nevystupujete, tento orgán se nachází na tomto místě na čele, 
kde si vyznavači hinduismu malují či vsazují drahokamy 
značící tzv. třetí oko.“ Poklepal jsem prstem ono místo. „Takto 
vyslané vibrace potom zachytí éterická část mozku člověka, 
buď toho člověka, jemuž jsou přímo určeny, nebo člověka 
jiného, popřípadě i více lidí, jejichž éterické části mozků jsou k 
tomu patřičně naladěné.“ 

„Nemohly by takto vznikat fenomény davové psychózy?“, 
zeptal se Brandon. 

„Docela určitě, a ty mohou být buď konstruktivní, nebo i 
destruktivní. Má zde svůj původ i tak zvaný egregor, kdy se 
nevědomá část člověka dokáže spojit s nevědomím jiných lidí, 
kteří se mohou nacházet na podobné vlnové délce s námi, aby 
je navedlo na cestu, která se potom nějak zkříží s tou jejich. 
Mezi lidmi, kteří myslí podobně, se vůbec vyskytuje jakési 
běžnými smysly nepostižitelné pouto, které je nejvíce patrné 
například tehdy, když se tito sdružují v různých spolcích.“ 

„Tato naše skupina si už začíná také budovat svůj egregor, 
není-liž tomu tak?“, nechala se slyšet Sára.  

„Přesně tak. Egregor je něco jako skupinový duch, který se, 
obrazně řečeno, vznáší nad hlavami lidí patřícím ke stejnému 
hnutí, duchovnímu, náboženskému, kulturnímu, politickému, 
kmenovému, národnostnímu, atp. Prakticky každá 
společenská skupina, dokonce i každý národ, má svůj egregor, 
který je autonomní psychickou entitou slučující myšlenky 
zejména těch fyzicky přítomných, ale i těch nepřítomných, 
avšak aktivních, nebo aspoň významně sympatizujících lidí. 
Egregor bývá ovšem nejsilnější tehdy, když se cílevědomě 
pracuje na jeho posílení, což se typicky děje při 
shromážděních různých spolků, náboženských, politických, 
okultních a podobně, zejména když se přitom provozují k 
tomuto účelu určené rituály. Takovýmto rituálem může být 
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například katolická mše, která ovšem nejvíc ovlivní mysli těch 
osob, které jsou fyzicky přítomné, přičemž ale i ti věřící, kteří 
do kostela toho nedělního rána nezašli, pocítí nejspíš něco, i 
když třeba jen výčitky svědomí. To v jejich myslích zapracoval 
egregor. Dochází zde přitom ke komunikaci, která se může 
začít na úrovni éterické, ale pravděpodobně pokračuje také na 
vyšší úrovni, astrální či ještě pravděpodobněji mentální. 

Druhou možností přenášení myšlenek je metoda astrální, 
kdy ani mozek, ani jeho éterická část, nejsou vůbec nijak 
zapojeny a ke komunikaci dochází přímo mezi astrálními těly 
dvou bytostí. Říkám bytostí, protože se může jednat i o 
telepatický přenos mezi člověkem a kupříkladu devou-
andělem nebo některou z elementálních bytostí, skřítkem, 
vílou, či podobně.“ 

„Takže andělé podle tebe tedy existují!“, prohlásila matka. 
Tak to jsem si nemyslela, že uvěříš těm pohádkám, které jsem 
ti vyprávěla a že ti to zůstane takhle dlouho! Ty opravdu věříš 
na anděly?“ 

„K andělům se také dostaneme, jen se neboj. Třetí možnou 
metodou je přenos myšlenek na mentální úrovni. K tomu 
příliš běžně nedochází; bude se to ale pravděpodobně dít stále 
častěji s tím, jak se lidstvo bude vyvíjet po duchovní stránce. 
Zatím se děje to, že lidská monáda na úrovni Manas vysílá 
vibrační signály, které může pochytit jiná spřízněná duše. Ta 
potom vyšle svou vlastní myšlenkovou formu, která se spojí s 
původcem myšlenky. Takto může docházet na mentální 
rovině třeba k opětnému shledání milenců, které smrt 
rozdělila, i k podobným setkáním s příbuznými, blízkými 
přáteli, atp. Mohou se přitom probírat případy a vztahy, které 
zůstaly nerozřešené a k nimž se mohou případně lidé vrátit 
v příštích inkarnacích. Protože hodně lidí o něčem takovém 
sní a takováto setkání si docela živě představuje, není nijak 
překvapivé, že k nim skutečně dochází. Ne ovšem docela tak, 
jak si lidé mohou myslet. V zásadě se přitom totiž 
nesetkáváme se skutečným člověkem, i když se tak děje s jeho 
souhlasem, ale s myšlenkovými formami, což bývá 
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charakteristickým rysem většiny komunikací, k nimž na této 
úrovni dochází. 

Podobně jako se dá vybudovat fyzické tělo člověka tím, že 
jeho svaly systematicky procvičujeme, když třeba chodíme 
pravidelně do tělocvičny nebo máme i své vlastní náčiní pro 
tužení fyzického těla doma, říkám tomu novověké mučírny, 
lze také vylepšit kondici našeho mentálního těla. Nehodlám se 
zde o tom moc rozšiřovat – existuje řada knih zabývající se 
svépomocí, v nichž si o tom můžete přečíst. Teď bych ale rád 
pohovořil o devačanu. Slyšel někdo už toto slovo?“  

Nikdo se nehlásil. Příliš jsem ani žádnou reakci od svých 
posluchačů v tomto případě nečekal. 

„Poté kdy došlo k tomu, čemu se někdy také říká druhá 
smrt, to jest, kdy vědomí opustilo astrální tělo a soustředilo se 
plně na tělo mentální, dostává se do stavu, jemuž theosofové 
říkají “devačan” – správně v sanskrtu devasthân. O devačanu 
můžeme směle říci, že se dosti nápadně podobá tomu, co 
křesťané nazývají nebem, takže už jsme doma, i když je tomu 
trochu jinak než jak nás to učí církev. Zde se sice člověk 
nachází ve světě myšlenek, nezúčastní se ale žádného dění 
aktivně – v tomto bodě se prostě stává pasivním, tohoto nebe 
které si v potu tváře vysloužil, si nyní užívá ve své plnosti. Je 
to místo, přesněji řečeno stav mysli, kdy to vše, co člověku 
přinesl život jak v hmotném, tak i v astrálním těle, může být v 
klidu zažito. Veškerá trápení a zla, s nimiž se mohl předtím 
potkávat a jimž musel čelit, jsou v tomto stavu zapomenuta. 
Když člověk nabude vědomí po druhé smrti, to první co pocítí 
je neskonalá blaženost a nově probuzená životní síla. Už i 
život v astrálním těle nám nabízel podstatně zvýšené pocity 
štěstí oproti tomu, co člověk mohl zažít v těle hmotném, 
devačan ale to vše zastíní – svými barvami, tóny, šířkou 
rozhledu, atp.  

Nacházíme se nyní ve světě, v němž cokoliv zlé je 
nepředstavitelné, jsme prostě v nebi, což samo o sobě 
znamená, že se jedná o něco těžko popsatelného. Něco, o čem 
se proto i těžce přednáší, to mi věřte. Navíc, nemáme 
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zkušenosti s tím, co zde můžeme očekávat – předtím jsme byli 
schopni například konat výlety z hmotného do astrálního 
světa, přičemž část z dojmů, které jsme takto nasbírali, nám 
zůstala, někdy i celkem v detailu. Výlety v mentálním těle ale 
nejsou nikterak běžné, protože toto tělo je u naprosté většiny 
lidí stále ještě značně nevyvinuté a tudíž se k takovémuto 
cestování nehodí. Nicméně, i ten nejzkaženější člověk, který 
byl na zemi schopen těch nejhorších činů, musí mít někde v 
sobě aspoň něco duševně čistého, nesobeckého a to je právě 
tím, co se zde probudí a rozvine.“ 

„Takže, mají nakonec pravdu ti dobrodějové lidstva, kteří 
by neustále dávali zlým lidem další a další šance?“, zeptal se 
Elwood. „ S tím, co vidím jako reportér, mi to často připadá 
pošetilé. A mezi lidem to příliš populární není.“ 

„Na mentální rovině věci vypadají dost jinak a i ti, kteří 
měli pochybnosti třeba o tom, jak by se měly různé zločiny 
trestat, uvidí všechno jinak. Nejlepší rozhled o věcech budou 
mít ti lidé, kteří si již za života ve fyzickém těle vytvořili do 
mentálního světa jakási okénka, jimiž se nyní mohou dívat. Ta 
se u člověka mohou například zakládat na jeho zájmu o 
umění, hudbu, filosofii, zkrátka věci vznosnějšího charakteru. 
Je zde také možné setkat se s lidmi, k nimž jsme v minulosti 
měli blízko, zejména po intelektuální stránce, s přáteli, 
příbuznými, druhy a družkami. Ovšem, to vše se nyní děje na 
úplně jiné, mnohem vyšší úrovni. Zjednodušeně to lze popsat 
například tak, že tam kde nás kdysi mohly třeba hlavně 
spojovat myšlenky na společné trampoty, které nám bylo 
překonávat, toto se v této nové situaci stalo irelevantním a to 
v důsledku negativnosti, která to vše provázela. Vyprávět si o 
třeba tom, jak jsme trápili ve škole své učitele, asi moc 
nebudeme. Co nás nyní naopak spojuje, jsou společné cíle, 
které se nám náhle zdají být mnohem dosažitelnějšími, než 
byly předtím. Naopak, s lidmi s nimiž nás vázala jen hmotná 
či astrální pouta, jimiž třeba byli členové sportovního, třeba 
fotbalového klubu, různí náhodní sexuální partneři, s nimiž 
jsme jinak neměli příliš mnoho společného, nebudeme 
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pravděpodobně mít v devačanu moc co dělat. Už vůbec ne 
potom s těmi, s nimiž jsme se nacházeli v nesouladu, neřkuli 
ve stavu nepřátelském. Nic negativního sem proniknout 
nemůže. 

„Podle toho, co nám tu říkáte, vypadá ten váš devačan na 
docela velkou nudu. Já jsem člověk aktivní, aspoň si myslím. 
Čím se tam budu zabývat?“  

To se ptal Elwood. Tuto otázku jsem očekával a byl jsem 
na ni připraven. 

„V devačanu se především z toho, co mělo nějaké hodnoty, 
zatímco jsme se nacházeli v hmotném světě a to zejména po 
morální a duchovní stránce, stává trvalá schopnost, 
dovednost, nadání. Takto zakotvený talent nám potom už 
zůstane a můžeme jej proto využít při příští inkarnaci. 
Z reportéra, jakým jsi ty, se například může v budoucnu stát 
úspěšný spisovatel nebo scénárista, z herce režisér, z běžného 
hudebníka, třeba houslisty nebo trumpetisty, se takovouto 
cestou může stát dirigent orchestru nebo skladatel, z někoho 
kdo sice pilně studoval, ale nijak daleko se profesně 
nedostával, může být univerzitní profesor, aniž by kterýkoliv z 
nich si pamatoval detaily, které ho k tomu vedly. Prostě se zde 
k něčemu takovému vytvořila kapacita. Víc si o tom povíme, 
až se budeme zabývat tak zvaným permanentním atomem. 
Vše o čem jsme kdy uvažovali, veškeré ambice které jsme kdy 
měli, ale i všechna rozčarování, která jsme kdy zažili, takto 
povedou k vytvoření něčeho, z čeho se v budoucnu stanou 
naše aktiva. 

„Jak dlouho tam pobýváme?“ To se skoro unisono ozvali 
Gordon i matka. 

„Tak to se různí a velmi značně. Rozdělení času na to, 
jakou jeho část stráví lidská monáda ve hmotném, astrálním 
či mentálním těle, závisí především na tom, jak dalece 
vyvinuté je naše Já po stránce duchovní. V dnešním světě se 
již nevyskytuje mnoho lidí, kteří by žili v prostředí, v jakém se 
ještě poměrně donedávna nacházely divošské kmeny. To 
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přitom neznamená, že by lidstvo bylo učinilo v průběhu pár 
staletí tak veliký skok. Vše je relativní. Kdo mohl být nedávno 
ještě divochem, může dnes žít uprostřed miliónového města; 
přitom mentálně nemusí být na příliš vysoké úrovni. V 
takovémto případě může žít téměř výlučně v hmotném světě, 
v astrálním světě jen poměrně krátce a toho mentálního se jen 
jakoby dotkne. S tím jak se člověk vyvíjí, jeho astrální život se 
bude prodlužovat a i na mentální rovině začne trávit určitý, i 
když poměrně krátký čas. Ten ale také bude mít tendenci k 
tomu neustále se prodlužovat. U některých lidí nacházejících 
se na samotné hranici před nástupem na rozhodující 
duchovní cestu, to může také být tisíc let i déle. Odhady se u 
jednotlivých autorů zabývajících se tímto tématem různí, že to 
ale může být dlouhý čas, v tom panuje celkem shoda. Někdy 
ovšem vyspělý člověk, který by mohl pobývat na mentální 
rovině delší čas, se může rozhodnout, že jeho místo je dole, na 
zemi. V zásadě jde o to, co si člověk odnesl ze života na nižších 
sférách; čím toho je víc, tím déle to zpravidla potrvá, než se 
vše přetaví, přefiltruje a pročistí.  

V minulosti, kdy lidé žili ve fyzickém světě s mnoha 
myšlenkami na svět příští, tomu bylo jinak, než je tomu v 
dnešní době. Nám dnes stačí se podívat na náměty, jaké se 
vyskytují ve výzdobách kostelů, chrámů a podobně, abychom 
si uvědomili, že dnes je lidstvo více zaměřené směrem 
hmotným. Což se jistě obrazí na tom, jak dlouho budou žít na 
mentální rovině. Pravděpodobně dosti krátce. Také hodně 
záleží na tom, jakým směrem se myšlenky člověka ubírají – 
například ten kdo chodil často do kostela, myslel ale přitom 
hlavně na záchranu své duše, není na tom tak úplně stejně 
jako ten, kdo tam chodil vzývat boží slávu. V prvním případě 
se jedná o záležitost v zásadě sobeckou, která k devačanu 
nevede, pokud je zde ale opravdová zbožnost, která nemyslí 
na sebe ale na lásku k božskému ideálu a k lidstvu, může to 
vést k delšímu životu na mentální rovině a to na jejím 
poměrně vysokém stupni.“ 

Ozval se Brandon. „To samé asi platí o členství v jiných 
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organizacích, zejména těch, které mají humanitární cíle. 
Velice zajímavé bude jistě sledovat, jak se budou rozvíjet a 
jakými směry se budou ubírat různé sociální sítě, které se 
začaly vytvářet na internetu teprve v poměrně nedávné době. 
To, že lidé z různých částí světa, kteří ale mají podobné zájmy, 
se mohou nyní s pomocí internetu stýkat a sdružovat se do 
větších i menších zájmových skupin, se jistě obrazí na 
celkovém budoucím vývoji. Něco takového zde přece 
donedávna nebylo – lidé si sice odedávna vyměňovali dopisy 
s jinými podobně uvažujícími lidmi, protože ale nemohli 
cestovat nebo aspoň tváří v tvář na dálku spolu rozmlouvat, 
celkově museli být spíš vázáni jen na ty lidi, kteří se nacházeli 
v jejich fyzické blízkosti.“ 

„To je něco, s čím se donedávna vůbec nepočítalo. Přišlo to 
s prudkým vývojem všech komunikací, zejména těch 
internetových. Jisté je, že obrovský rozvoj sociálních sítí bude 
mít jak pozitivní, tak i negativní stránky. To negativní se ale 
vybije na těch nižších rovinách, hmotné a astrální, zatímco na 
rovinu mentální pronikne pouze to, co má místo na některé z 
jejích dílčích rovin. Což nás přivádí k tomu, jaké stupně 
mentální roviny se běžně rozlišují. Nemusím snad ani 
opakovat, že podobná dělení jsou zde jen pro názornost, což 
znamená, že ti na té které rovině se nacházející, si něčeho 
takového vědomi nejsou, pokud ovšem na to přímo 
nepomyslí. Víme už, že mentální rovina o sedmi dílčích 
rovinách má dvě části, nižší a vyšší. Zabýváme se na tomto 
místě tou nižší, která má čtyři dílčí roviny. Pro vyšší část, 
zvanou také rovina kauzální, budeme mít zvláštní přednášku. 
Začneme od té nejnižší roviny. Nejspíš jste se už někde setkali 
s rčením, že s dobročinností je nejlépe začínat doma. první 
dílčí rovina neboli první nebe, je toho důkazem. Lidé, pro něž 
je tato rovina nejideálnějším prostředím a kteří se zde proto 
nejčastěji zdržují, byli pravděpodobně ve hmotném světě 
dobrými manžely, partnery a rodiči svých dětí a nejspíš i 
spolehlivými přáteli. Takovými ale docela dobře mohou být i 
členové mafie, kteří jinak mají na svědomí řady zločinů. Jejich 
pobytu v devačanu by to nezabránilo. To co bylo v jejich životě 
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až doposud negativním, nechali nyní za sebou. Zde má místo 
jen to pozitivní, čímž bývá v takovýchto případech typicky 
láska k těm lidem, kteří jim jsou nejbližší, tedy především 
rodinní příslušníci. To, že byl takový člověk schopen toho 
zatracovat ostatní lidi, kteří do jeho koncepce života nějak 
nezapadali, že by zločince, ať už pravé či takto vnímané, 
nejraději věšel na šibenici, to už na tuto úroveň nepatří, takže 
takovéto myšlenky zde byly eliminovány. To co zůstalo, v 
tomto případě láska k těm nejbližším, je to co je sem přivede a 
na čem se může dále budovat. Ovšem to vše, co z nich předtím 
činilo třeba právě ty členy mafie, jejich nepříliš široký rozhled, 
způsobí, že pouze tato nejnižší mentální rovina zde se může 
stát jejich doménou.  

Na další dílčí rovině už tomu je jinak. Například, nábožné 
cítění typu, který se běžně nazývá antropomorfický, bývá 
charakteristické pro lidi, kteří se vyskytují na druhé dílčí 
rovině. Potkáme se zde například s lidmi, kteří byli více či 
méně slepými, ale oddanými, vyznavači té či oné víry, ať už 
katolíky, protestanty, mohamedány, hinduisty, buddhisty, 
taoisty a podobně.“  

„To já jsem slyšel i takovéto vyznání: Když já za to 
nemůžu, že jsem ten socialista!“ To se ozval Elwood. 

„Ano, víra v socialismus, komunistické ideály, je jistě také 
druh náboženství. Zde přítomná moje matka zažila na vlastní 
kůži šikany a bezpráví, které jeho vyznavači páchali na lidech 
jiných názorů, než byly ty jejich.“ 

„To mohu dotvrdit, mluvme ale raději o jiných věcech“, 
řekla na to matka. Měla pravdu – nebylo důvodu k tomu, 
zabývat se zde věcmi negativní povahy. 

„Nejlepší na tom všem je, že na mentální rovině není 
sebemenší nebezpečí, že by si vyznavači konkurujících doktrín 
vzájemně vjeli do vlasů. Mezi náboženskými fanatiky se 
mohou proplétat marxisté, leninisté, maoisté i jiní „isté“, které 
sem všechny přivedla jedna společná věc – láska či aspoň 
nezastřený obdiv k jejich božství. Není žádný zásadní rozdíl 
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mezi uctívačem boha Višnu či Šivy, Ježíše Krista či panenky 
Marie nebo proroka Mohameda na jedné straně a člověkem, 
který pevně věří v ty humanistické ideály, jaké se vyskytují v 
učení Marxe, Engelse, Lenina, či Darwina, na straně druhé. 
Pokud je budete hledat, najdou se docela jistě i v Maově rudé 
knížce. To co v praxi znamenají tyto ideologie či náboženské 
doktríny, veškerá negativnost v nich se projevující ve 
hmotných podmínkách, je z toho na mentální rovině vyňata. 
Co zde zůstává, jsou oddanost ideálu, náboženská úcta, 
poctivé zanícení. Jak tomu ale bývá u každé náboženské víry, 
to co zde chybí, jsou především vědomosti. 

Na další rovině, kterou můžeme nazvat třetím nebem, se 
už podobná víra a oddanost ideálu může projevovat aktivním 
způsobem. Zde si na své přijde filantrop, který může uvést v 
činnost své grandiózní idealistické plány, které zde budou, na 
rozdíl od pozemských podmínek, proveditelné. To samé platí 
o misionářích, kteří mohou pro své uspokojení převádět na 
svou vlastní víru množství jiných lidí. Nemusím snad dodávat, 
že se jedná, jako ve všech podobných případech, o iluzi. Ti 
lidé, kteří v sobě nosí skutečnou lásku k lidstvu a mohou proto 
konat skutečné dobro, patří k té vyšší rovině. 

Čtvrté nebe je tím nejvyšším na úrovni tak zvané nižší 
rûpa. Zde život přímo hýří aktivitou. Následující je ovšem 
silně zjednodušené, můžeme ale zde rozlišovat čtyři základní 
kategorie, přičemž vždy se jedná o činnost, k níž popudy jsou 
nezištné, nesobecké: 

1.        Snaha o získání duchovních vědomostí. 

2.        Filosofická a vědecké myšlenky vyššího řádu 

3.        Literární či umělecká činnost 

4.        Služby poskytované nezištně ostatním lidem.“  

Gordon se zeptal: „Mohl byste nám povědět něco o 
akašických záznamech. O tom jsem dost slyšel, nevím ale, co 
si o tom mám myslet.“ 

„Ano. Pokud jste se vy ostatní nikdy nesetkali s výrazem 



Valentýn na Tasmánii 

 

199 

akašické záznamy, potom jste nejspíš aspoň slyšeli o 
astrálním světle. V zásadě se jedná o to samé, tomu prvnímu 
výrazu bych ale dal přednost, i když také není ideální. 
Akašické záznamy jsou ale mnohem přesnější – âkâša značí v 
sanskrtu látku z níž se skládá mentální rovina. Jasnovidec či 
spiritistické medium hovořící o astrálním světle 
pravděpodobně míní, že se na tyto záznamy dívá na astrální 
rovině. Problém spočívá v tom, že na astrální rovině tyto 
záznamy sice jsou k vidění, to na co zde hledíte, je ale pouhý 
odraz toho, co se nachází na vyšší mentální rovině, které se 
rovněž říká kauzální a jíž se budeme zabývat jindy.“ 

Přihlásila se Sára. 

„Říkáš odraz. Tomu tak úplně nerozumím. O akašických 
záznamech vím, vždycky jsem si ale představovala, že jsou 
neměnné, že prostě je v nich navždy zapsáno to, co se stalo i 
to, co se ještě stát má.“ 

 Dobře. Tak nějak podobně ti to budou popisovat různí 
senzibilové, kteří mohou mít skutečné psychické schopnosti, 
kteří si ale nejsou vědomi toho, kam tyto sahají. Ve většině 
případů jen na astrální rovinu. Tu si představme jako vodní 
hladinu na jezeře. Za ideálních okolností uvidíme na hladině 
odraz toho, co se nad ní nachází celkem čistý a tudíž o něm 
můžeme podat docela dobrou a poměrně přesnou zprávu. 
Jenže, s ideálními podmínkami se na jezeře shledáme jen 
zřídka. Skoro vždycky bude foukat slabší či silnější vítr, takže 
hladina se bude čeřit, na jezeře se budou tvořit vlny, které 
místy zvednou ode dna kal, a podobně. Někdy to bude 
opravdu zlé, to když do toho bude hustě pršet nebo dokonce 
řádit bouřka, takže neuvidíme vůbec nic. 

„Je tohle hlavní důvod k tomu, že spousta předpovědí, 
které učiní i hodně známí senzibilové, se nesplní? Šéfové 
redakcí ale přesto trvají na tom, aby se znovu a znovu, 
nejčastěji ke konci roku, otiskovaly!“ 

„Ano, Elwoode, ti senzibilové si nějak museli vybudovat 
svou reputaci, nejspíš tím, že se svými předpověďmi strefovali 
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o něco častěji, než by zákonitě měli. Jejich schopnosti mohly 
být dosti dobré, nikoliv ale ideální, protože hádali pouze 
z odrazů, které jim byly k dispozici na astrální rovině. Ty 
nejspolehlivější záznamy se ale nacházejí jen na tom 
nejvyšším místě, kde je má k dispozici solární logos, tam 
ovšem dohlédne málokdo. Na nižší roviny âtmâ a buddhi také 
v tomto kole planetárního vývoje přístup nemáme, takže z 
těch dostupných jsou pro nás nejideálnější záznamy z 
kauzální roviny, kam se, jak ještě uvidíme, dostane v 
současnosti za plného stavu vědomí jen hrstka lidí. Musíme 
tudíž spoléhat hlavně jen na záznamy z nižší mentální roviny, 
které na štěstí pro nás jsou ještě poměrně spolehlivé. 
Nicméně, prostřednictvím medií se k nám nejčastěji dostávají 
pouze ty informace, pocházející skoro celé jen z astrální 
roviny. Tím se dá vysvětlit, proč bývají notoricky nepřesné, 
zejména pokud se týče časových údajů. Předpovědi, které jsou 
na nich založeny, a které různá periodika populárního druhu s 
oblibou otiskují, bývají většinou úspěšné jen v procentech 
případů snad jen o málo přesahujících očekávaný průměr. 
Člověk by řekl, že by si noviny měly dát v tomto směru pokoj.“ 

„Nedají!“ Tak rozhodně prohlásil Elwood. Věděl své. 
Přihlásila se matka s otázkou, kterou jsem opět v nějakém 
bodě očekával, a tudíž jsem na ni byl připravený. 

„Slíbil jsi, že nám povíš něco o andělech. Vím, že už se 
připozdívá, ale ráda bych ještě o nich slyšela.“  

„Kdo jsou andělé? Máš pravdu, píše i mluví se o nich 
všude. Nedávno jsem na internetu zadal anglicky heslo 
„angel“ a přišla mi skoro miliarda odkazů. Našel jsem tuto 
definici na Wikipedii: 

‚Anděl (z řeckého ἄγγελος angelos „posel“) je mytická 
nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena 
Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy. V 
původním hebrejském významu byl anděl prostě „posel“ (ְָךְאַלמ 
mal'ach). Tento pojem přeložila Septuaginta do řečtiny jako 
ἄγγελος (angelos, posel).‘ 
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V Bibli se užívá několika výrazů, které všechny znamenají 
totéž. Nejčastěji malach Elohim, jindy malach Adonai, což 
obojí značí posel Boží. Někdy také benai Elohim, synové Boží. 
Snad všechna náboženství mají někde v nějaké formě anděly. 
Ve Starém zákoně, jak jsem si tu poznamenal, se nachází 
zmínka o andělech 108-krát, v Novém zákoně 175-krát, v celé 
Bibli tedy celkem 283-krát. Kromě andělů se v mytologii 
různých národů nacházejí i další nadpřirozené bytosti, které 
mívají čas od času styky s lidmi, jako skřítci, víly, elfové a 
ostatní představitelé jednotlivých živlů. Anděl a jeho protějšek 
z vedických spisů deva, což je sanskrtské slovo znamenající 
„zářící bytost”, je stvoření ostentativně se nacházející na vyšší 
duchovní úrovni, než kde se nacházíme my lidé, i když to je 
poněkud sporné. Někteří kabalisté například prohlašují, že 
andělé pohybující se ve vyšších sférách existence nemají 
kontakt se zemí a nemusejí proto čelit podmínkám, s nimiž se 
musíme vypořádávat my, tudíž je jejich duchovní vývoj v 
jistých směrech poněkud omezený. To je ovšem míněno ve 
srovnání s lidmi, kteří se dostanou na podobnou úroveň poté, 
kdy prošli zemskou sférou a nadobro ji opustili.“ 

 „Takovýto náhled na věc mi připadá celkem logický. 
Protože ale toho víme o andělech tak málo, nemůžeme si být 
jisti tím, co vlastně dělají, proč tu vůbec jsou. Pro nás?“, zeptal 
se Gordon. 

„Oni mohou mít a asi také mají, těch důvodů k existenci 
víc. Udržovat nad námi jakýsi dozor může být jedním z jejich 
úkolů. Nevíme ale, jakých jiných zkušeností mohou andělé 
nabývat, zejména je-li pravdou to, co o nich tvrdí někteří 
theosofové a sice, že andělé-devy představují paralelní evoluci 
ve srovnání s tou naší. Jejich existence se jak v Bibli, tak v 
kabale, stejně jako v hinduistické tradici, prostě bere za 
hotovou a nijak se o ní nediskutuje. Předpokládá se, že andělé 
jsou součástí původního stvořitelského procesu, kdy jich 
vzniklo určité, zřejmě značně veliké množství, které se od té 
doby nemění. Andělé podle mnohých zde byli odjakživa, 
nerodí se ani neumírají, prostě tu jsou. Mohou se podle 
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okolností pohybovat mezi různými sférami existence, záleží 
přitom na tom, jaká jsou jejich poslání a také na tom jakou 
mají hodnost. Protože zcela jasně mezi nimi existuje určitá 
hierarchie.“ 

Ozval se Brandon. Čekal jsem to; vypadal tak nějak na to, 
že se tímto tématem už někdy zabýval. Nemýlil jsem se. 

„Nemohu si ale pomoci, teorie, že se počty andělů nemění, 
mi připadá dost nepravděpodobná. Všude kam se kolem sebe 
podíváme, vidíme progresi, vývoj k něčemu vyššímu, 
dokonalejšímu. Zmrazení, jaké by nepochybně takovýto stav 
provázelo, mi připadá nepřirozené. Totéž, co prohlašují mnozí 
lidé, dokonce někteří kabalisté, že totiž andělé jsou zde k 
tomu, aby sloužili lidem. Andělé jistě musejí být na vyšší 
úrovni než většina lidí, takže mi to nezní logické. Logika 
ovšem nemusí být tím hlavním, čím se kosmické zákony řídí, 
toho jsem si také vědom.“ 

„Ano, souhlasím s tím, že logika nemusí všude platit tak, 
jak si to představujeme a jak jsme na to zvyklí. Pokud jde o 
anděly, podle toho, co si můžeme složit dohromady z různých 
zdrojů, andělé či devy mají poněkud omezenou pravomoc a 
mají také svá jasně vymezená pole působnosti. Aspoň někteří 
z nich. To ovšem by neznamenalo, že jsou k těmto místům a 
službám pevně upoutáni. Spíš bych očekával, že mají nějaký 
systém služebního postupu. Na jednom se ale snad všechny 
zprávy shodují: existuje přísný hierarchický systém, jemuž 
andělé podléhají. Dál už je to složitější a podle toho, který z 
mnoha možných zdrojů si vybereme, se jména jednotlivých 
andělských druhů, tříd a podtříd mohou značně lišit. Protože 
těch možných pramenů informací máme tolik a nevíme 
přitom, které z nich mohou být věrohodnějšími a které jsou 
jen výplodem něčí bujné fantazie, nemá žádný význam se 
tímto zde příliš zabývat.“ 

Brandon měl ještě co k tomu říci. 

„Různé středověké i pozdější magické řády, které se 
angelologií dosti zabývaly, například uvádějí celé stovky 
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andělských sborů. Někteří z andělů, ti kteří mají vyšší 
hodnosti, jako na příklad cherubové či serafové a 
pochopitelně ti nejvyšší archandělé, se zdají být spojováni 
hlavně s morálními či duchovními koncepty. Nacházejí se 
proto v těch nejvyšších sférách a s lidmi do styku 
pravděpodobně příliš často nepřicházejí. Můžeme dále 
předpokládat, že ti andělé, kteří mají co dělat s lidmi, jsou 
nižších, i když snad zdaleka ne těch nejnižších, hodností. 
Dostává se jim jistých úkolů, od jejichž plnění se nesmějí 
odchýlit.“  

Našel jsem ve své knize obrázek, který jsem svým 
posluchačům ukázal. 

„Rembrandt van Rijn byl přemýšlivý umělec a téma 
Abrahamova setkání s anděly ho pochopitelně hodně zaujalo, 
protože je maloval vícekrát. Ono to je totiž hodně zajímavé, 
jestli se může jednat o jednorázové poslání nebo o 
dlouhodobý úkol. Nebo obojí, podle okolností. Vrtalo to 
hlavou mnoha lidem. Takovým jednorázovým úkolem by 
mohl být na příklad ten, spojit se s určitým člověkem a dát mu 
instrukce, vyřídit poselství od Boha, jak je tomu právě v 
biblickém příběhu o Abrahámovi. Také zde ale mohou být 
úkoly dlouhodobé, jakým může třeba být ochrana nějakého 
člověka ve smyslu všeobecném. Ne nadarmo tu máme veškeré 
ty zkazky o andělech strážných. 

V Bibli — Genesis 18:6-8 se nachází následující příběh, 
který nám může leccos osvětlit.  

Tři muži navštívili Abraháma a on je ve svém táboře hostil. 
„Muži“ se chovají lidsky, jedí pečené tele a chléb, rozmlouvají 
s Abrahámem. Jsou to tedy buď lidé z masa a kostí, kteří jsou 
andělskými bytostmi ovládány, nebo snad mají tu moc se v 
lidi podle potřeby proměnit. Případně může jít o nějaký druh 
iluze, takže je Abrahám přesvědčen o tom, že jedná se 
skutečnými muži. Hned v následujících verších (Genesis 18:9-
12) se dozvíme, proč vlastně za Abrahámem přišli — aby mu 
oznámili, že se na stará kolena stane otcem: 
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    „Kde je tvá manželka Sára?“ zeptali se ho. 
    „Zde ve stanu,“ odpověděl. 
    Na to host řekl: ‘Za rok touto dobou se k tobě jistě 

vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!‘ 
    Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. 

Abraham i Sára už byli velmi staří a Sára nebyla v plodném 
věku. Sára se v duchu zasmála: ‘Teď, když jsem sešlá stářím, 
mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!‘ 

Sára se tedy směje tomu, že by se ještě kdy mohla stát 
matkou, ovšem Hospodin, za něhož zřejmě hovoří jeden 
z mužů, to myslí vážně. Podle Genesis 18:13-14 se totiž 
Abrahama zeptá:  

„Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu 
rodit, když jsem tak stará?‘ Je snad pro Hospodina něco 
nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a 
Sára bude mít syna.“ 

Po dobu kdy jsem tento příběh, s pomocí knižního textu, 
převyprávěl, vyhýbal jsem se přímému pohledu na naši Sáru. 
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Trochu pozdě jsem si uvědomil, že se ve skutečnosti jedná o 
sexuální život těchto dvou, což mě trochu rozhodilo. Raději 
jsem přešel co nejrychleji k dokončení. 

 „Zajímavé je zde to, že zatímco předtím se hovořilo o třech 
mužích, najednou tu k Abrahámovi hovoří Hospodin. 
Předpokládáme ovšem, že hovoří ústy svého posla, tedy 
jednoho z mužů-andělů. A zde máme snad to nejlepší vodítko 
k vysvětlení záhady andělů a toho jak se to má s jejich 
specializací. Tři muži hned po jídle vyrazí směrem k Sodomě. 
Abrahám jde s nimi, po chvíli se ale dá do řeči s Hospodinem 
— opět předpokládáme, že se tak děje za pomoci tlumočníka, 
jednoho z andělů. Debata je o tom, zda má Hospodin zničit 
Sodomu, či zda padesát deset spravedlivých by stačilo k tomu, 
aby město od zkázy ušetřil. Padesát by stačilo, dokonce i 
čtyřicet, třicet, dvacet či deset. 

Ani těch deset spravedlivých se zřejmě nenašlo, protože 
muži pokračují dále na své cestě k Sodomě. V Genesis 19:1 se 
dále praví:  

‘Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v 
sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. 
Poklonil se tváří k zemi‘. 

    Zde se jasně uvádí, že dva andělé, tedy už ne muži, 
dorazili do města. Kam se poděl ten třetí? Logickým 
vysvětlením je, že už ho nebylo potřeba, poté kdy se rozhovor 
Hospodina s Abrahámem skončil. Tento třetí z mužů-andělů 
mohl být božím poslem, tlumočníkem. To byla jeho funkce, 
jeho specializace, a jakmile se svého úkolu zhostil, mohl se již 
vrátit tam, odkud přišel. Co ale by bylo posláním těch 
zbývajících dvou?“ 

Brandon to měl zřejmě pro sebe vyřešené. 

„Byli to andělé zkázy, kteří byli na Zemi vysláni proto, aby 
zničili hříšnou Sodomu. Což nás přivádí k jiné otázce — jsou 
všichni andělé dobří? Částečnou odpověď nalezneme již v tom 
předchozím; andělé, kteří se zúčastní zkázy Sodomy i Gomory, 
musejí nutně být v nejlepším případě neutrálními 
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mocnostmi.“ 
„Tedy snad něco jako mírové jednotky OSN, které jsou 

vyslány tam či onam, aby na tom místě udržovaly stav 
příměří.“ To se pro změnu ozval Elwood. 

„Což ovšem může také znamenat nějakou zkázu. Pokud v 
průběhu mírové akce přijde někdo o život, není to oficiálně 
chyba jednotek; ty činily jen to, co jim bylo nařízeno.“  

To byl opět Brandon. Vložil jsem se do jejich polemiky. 

 „Nacházíme tak v tomto biblickém příběhu dva póly, 
kladný a záporný. Na jednu stranu, tři muži-andělé přinesli 
dobrou zprávu o tom, že se jejich hostitel Abrahám stane do 
roka otcem dítěte, z něhož vzejde celý národ. Na druhou 
stranu, ti dva z nich, kteří později přišli za Lotem, aby ho 
varovali, že ohněm a sírou zničí Sodomu, se docela jistě 
nechovali jako nějací mírumilovní holoubci.“ 

Podíval jsem se na hodinky. 

„Opravdu už se silně připozdívá, takže raději pro dnešek 
skončíme. Rád bych tak učinil jakýmsi shrnutím toho, co jsme 
probírali a ovšem, také smrtí v nižším mentálním těle.  

Když jsme se naposledy zabývali člověkem na nižší 
mentální rovině, nacházel se v tak zvaném devačanu. Vlastně 
tedy v nebi. Tedy, nacházela se zde podstatná část těch, kteří 
se dostali na tuto rovinu. Asimilovali přitom pozitivní 
zkušenosti, jichž se jim dostalo během života na obou 
předchozích rovinách, a zpracovávali je do jakési esence, 
kterou si sebou vezmou na příští rovinu, vyšší mentální, 
obvykle zvanou kauzální rovinou. Pro většinu z nich je již 
cesta vzhůru v tomto cyklu inkarnace téměř skončena. Zbývá 
jim jen krátký styk s kauzální rovinou, několik prchlivých 
okamžiků strávených v kauzálním těle. To je totiž podmínkou 
dalšího vývoje, další inkarnace. K té by nemohlo dojít bez 
tohoto kontaktu s nejvyšším tělem, které je nám v tomto bodě 
evolučního cyklu k dispozici.“ 

„Přijde smrt?“ To byl Brandon. 
„Jistě“ 
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„Hádám, že nic příliš dramatického to není.“ 
„Není, na této úrovni docela jistě ne. Opětně se ale dostaví 

onen zrychlený film, podobně jako při smrti hmotného těla, v 
němž člověk zahlédne předcházející život a dostaví se přitom 
pravděpodobně i celkový dojem z toho, zda byla tato 
inkarnace úspěšná či nikoli, jaká poučení si lidská monáda 
odnesla. Může zde být také krátká předpověď týkající se toho, 
co se nachází v blízké budoucnosti, jakým směrem by se měl 
člověk ubírat v příštím kole. To ale přijde až po kratším či 
delším pobytu v kauzálním těle. K němu se při plném vědomí 
může dostat člověk až poté, kdy u něho došlo k tomu, co Carl 
Gustav Jung nazývá individualizací. A tím se budeme zabývat 
příště. Kdy?“ 

„Zítra večer!“  

To rozhodně prohlásil náš stařešina Gordon. Nikdo 
z přítomných proti tomu nic neměl. Zítřejšek budu muset 
zasvětit koncentraci a přípravě k přednášce o této kritické fázi 
inkarnačního cyklu. 
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19. Individuace 

 

Po větší část dne jsem se zabýval činností, kterou popíši 
raději až později, kdy doufám budu z ní mít už nějaké 
výsledky. Nevím ani, co dělali ti ostatní, vím jen to, že matka 
s Gordonem spolu někam odjeli, mám podezření, že nejspíš 
opět na golfové hřiště. Když se večer dostavili v plném počtu 
k mé přednášce, ukázal jsem jim nejprve jedno z vyobrazení, 
která mám ve své knize o reinkarnaci. 

„Než přejdeme ke kauzální rovině a kauzálnímu tělu, 
podívejme se, co nás zavedlo až do tohoto bodu. Odkud k nám 
tyto informace přicházejí? Dva obrázky, které vidíte takto 
vedle sebe, se navzájem nijak zvlášť nepodobají, spíš by se 
dalo říci, že se hodně liší. Přesto v nich jde o jednu a stejnou 
okultní tradici, která se jako stříbrná šňůra táhne stoletími. 
Ukazuji je vám proto, abychom si lépe uvědomili, jak 
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odlišnými cestami se mohou ubírat teoretické výklady týkající 
se počátku Univerza, či aspoň jednoho velkého cyklu 
manifestace. Vlevo máme znázorněno, jak se na věc dívají 
theosofové, vpravo je klasické kabalistické schéma Stromu 
života. Nyní se podívejme na obě schémata podrobněji. To 
čemu theosofové říkají Solární logos, je totéž jako tři nejvyšší 
sefiroty neboli sféry Kether, Chokmah a Binah kabalistů. Na 
schématu vlevo jsou znázorněny tři výlevy energie. Kabalisté 
vpravo mají něco podobného na svém stromě života – tři 
hlavní sloupce, prostřední zahrnující pět sfér, a dva postranní, 
po třech sférách. Nejdůležitější na tom je, že v obou případech 
zde máme nahoře trojúhelník, který je jaksi oddělený od 
zbytku “pole evoluce”. V případě kabaly je tím dělícím bodem 
sefira Daat neboli vědění, nacházející se těsně pod tímto 
trojúhelníkem na prostředním sloupci. Našli bychom jistě 
mnohem víc takovýchto styčných bodů, zabýváme se zde ale 
hlavně východní filosofií a u té také zůstaneme. Kabalu sem 
přivádím hlavně proto, abych vám předvedl, že jak západní, 
tak i východní okultismus vycházejí se společného základu.“ 

„Jsou ty jednotlivé roviny na vzájemně odpovídající 
úrovních, jak se to ukazuje na těch dvou diagramech?“ chtěl 
vědět Brandon. 

„Zhruba ano. Musíme ovšem vždy počítat s tím, že vše se 
může aspoň částečně prolínat. Na příklad Yesod neboli Jesod, 
je více méně totožný s astrální rovinou, Hod a Netzah patří na 
nižší mentální rovinu, Tiferet je ještě pro nás dostupný 
v podobě kauzální roviny – dál už to moc nejde. Tam už 
máme sefiry Chesed a Geburah, což můžeme vnímat jako 
milost, případně hněv boží – to už se jedná spíš o abstraktní 
pojmy. Minerální říše je plně usazena v hmotné části 
diagramu, do té vyšší části proniká jen nepatrnou částí své 
naprosté špičky, jíž se dotýká oblasti Kâma-loka neboli 
astrální roviny. V následující říši, té rostlinné, už má každá 
monáda plně vyvinuté éterické tělo a svou špičkou zasahuje 
dokonce už i na astrální rovinu. To proto, že v rostlinách je již 
do určité míry vyvinutá schopnost toho se pro něco zapálit, po 
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něčem toužit, pro něco žít, což nám potvrdí každý, kdo se 
rostlinami a jejich životem trochu podrobněji zabývá. V příští 
říši zvířat už nacházíme dosti vyvinutý ten nejnižší stupeň 
astrální roviny, astrální tělo zvířete potom prochází celou 
rovinou kâma-loka, zatímco úplná špička dokonce už proniká 
až na rovinu mentální. To jsou ta nejchytřejší zvířata, u nichž 
už dochází k vývoji inteligence, což bývá nejvíc patrné u 
domácích zvířat i snad u některých divokých. Hádám, že 
každý z vás buď doma má, měl, nebo byl nějak ve styku 
s domácími zvířaty, miláčky, nazvěme je, jak chceme.“ 

Dostalo se mi všeobecného souhlasu, jak také jinak? 

Dnes si povíme mimo jiné něco o tom, jak se ze zvířete 
může stát člověk.“ 

„To je možné?“ překvapeně se zeptal Gordon. 

„Ano a děje se to častěji, než byste se domnívali. Děje se to 
v jistém smyslu pořád, proces individuace ale není vždy 
dokonán. Momentálně mohou sice některá zvířata dosáhnout 
této úrovně, jako lidé se ale narodí až v příštím planetárním 
cyklu.“ 

„Tohle je na mne trochu složité“, ozvala se matka. „Mám 
doma svého Rickiho, to je pudl, stará se o něj momentálně 
sestra, volám jí i jemu každý den, pořád je to ale pes a psem 
zůstane, i když chytrý je jak opice.“ 

„Právě. Psi i opice patří mezi zvířata, která se mohou 
individuovat.“ 

„Co to přesně znamená?“, zeptala se matka.  

„To je jungovský termín, užívají jej ale také někteří 
buddhisté. Znamená projevit se jako jednotlivec ve svém 
životě, tedy vlastně uskutečnit svou povahu a projevit ji 
navenek. Individuace znamená, že je člověk plně otevřen 
všemu, čím byl předtím pouze potenciálně, všemu dobrému i 
špatnému. Prostě se stává celistvějším, může potom 
projevovat své individuální rysy, rozhodovat se o tom, co je 
pro něho i pro jiné v jeho okolí dobré a co špatné. V případě 
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zvířat je to možné. Pouze ale u několika jejich druhů.“ 

„Kterých jiných druhů zvířat? Hádám, že sloni sem 
například patří!“, ozvala se Sára.  

„Kočky?“ přidala se matka. 

„Delfíni?“, nechal se slyšet Elwood. 

„Zadržte! Dřív než přijdete s papoušky, havrany, velrybami 
a kdoví s čím. Jsou v tom pravidla, jako ve všem. A jsou ta 
pravidla velmi přesná. V současném cyklu, kterým 
procházíme, jsou zde jen čtyři druhy zvířat, které se mohou 
teoreticky dostat na úroveň člověka. Všechna už tu byla 
jmenována: psi, kočky, sloni a opice.“ 

„Šimpanzi, gorily, orangutani, to je jasné, ti mají k člověku 
hodně blízko“, ozval se Gordon. Chtěl ještě něco říci, ale 
zarazil jsem ho. 

„Pozor! Ti, které jste jmenoval, jsou lidoopi, nikoliv opice. 
Lidoop je výjimkou, je spíš člověkem než zvířetem, k němu se 
ještě vrátíme. Měl jsem na mysli jiné druhy opic, jako 
kandidáty lidství. Velryby, delfíni, papoušci a vůbec ptáci, sem 
také nepatří.“ 

„Proč?“ zeptala se Sára. 

„Ti totiž zřejmě náležejí k jiné, paralelní evoluci, která na 
naší zemi také probíhá. To, aby to nebylo příliš jednoduché.“ 

„Takže: psi, kočky, sloni, některé opice. Jak se to s nimi 
podle tebe má?“ To byla opět matka. 

„Jak už víme, existují zde čtyři roviny, na nichž se vývoj 
v současnosti odehrává, jsou zde také čtyři tak zvané paprsky, 
jimiž se řídí vývoj zmíněných druhů zvířat. Ta se v závěrečné 
fázi mohou dostat na úroveň člověka, a to sice člověka dosti 
primitivního, nicméně člověka. Lidé, kteří mají v různých 
ústavech a sociálních programech na starosti ty lidi, kteří jsou 
těžce duševně zaostalí, vám potvrdí, jak často tu je jen 
nepatrný rozdíl mezi nimi a zvířaty, které třeba oni mají 
doma. V některých případech to může být i obráceně – ve 
vývoji silně opožděný člověk je na tom po stránce inteligence 
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hůře, než jejich kromobyčejně chytrý pes či kočka.“ 

„Tohle nevyslovujte nahlas před některými politicky 
korektními sociálními pracovníky. Uštípali by vás.“ To mě 
varoval Brandon.  

„Toho jsem si plně vědom a dávám si v tomto směru 
náramný pozor. Velké většině lidí by to asi také vadilo. V této 
společnosti to ale snad říci mohu a pokusím se vám i vysvětlit, 
jak tento proces chápu já sám. Nejprve ale půjdeme opět 
k základům. 

Každý z nás jsme nade vším monádou neboli živátmou 
indické filosofie. Monáda je absolutně samostatná a originální 
jednotka – proto jsou marné veškeré pokusy dobrodinců 
lidstva o to, nás lidi zcela regimentovat, to jde jen někdy a 
pouze částečně. Monáda je ‘zakořeněna’, ovšem v obráceném 
slova smyslu, v rovině Anupadáka. Například v nordické 
mytologii to také mají správně, protože jim roste strom 
yggdrasil z nebes směrem dolů. Každý z našich mnoha životů, 
těch minulých i budoucích, si lze představovat jako větev 
tohoto stromu, která vyraší, vyroste, na níž chvíli svítí slunce, 
aby na ní vzápětí padal déšť, do níž se potom opírá vítr, lehají 
si pod ni milenci, sedá na ni ptactvo, hmyz, atp. Míza, která 
v ní po celý  ten čas proudila, si tohle všechno zapamatuje a je 
nakonec vstřebána do pně stromu, zatímco lístky uschnou, 
spadají dolů, následovány suchými větvemi. Takto shrnut 
vypadá cyklus života. 

Když se cyklus skončí, máme tu počátek dalšího, protože 
se jedná o cykly a ne o jednorázové životy, jak by nás učila 
nejen pozemská věda, ale i představitelé většiny západních 
církví. Na každé z dílčích rovin, jimiž člověk prochází, 
zanechává po sobě něco, říkejme tomu mrtvá těla, kostry, 
skořápky, třeba i odložené pláště. V každém případě, co už je 
dále nepotřebné, to zůstává na té rovině, k níž to náleželo a z 
jejíž látky neboli vibrací se to sestávalo. Neživé, pomalu to 
klesne dolů do nejnižších částí své roviny, kde se to postupně 
rozloží, podobně jak se tomu děje s hmotným tělem. V tom 
posledním případě, po smrti hmotného těla, se o náležité 
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ukončení musejí ale postarat jiní lidé, nejčastěji pozůstalí 
zemřelého. Člověka přitom všem napadá jedna zásadní 
otázka. Dostane se mi jí od někoho z vás?“ 

Přihlásila se Sára. 

„Musí se začínat pokaždé znovu, od začátku? To by mi 
připadalo, jako plýtvání energií.“ Ostatní přikyvovali. 

„To je přesně ta otázka. Pochopitelně, že by to bylo 
plýtvání energií. Proto zde musí být něco, co nám zajistí, že se 
nevracíme přesně do stejných míst, kde už jsme byli a že 
nemusíme vždy začínat znovu a z gruntu. Tomu něčemu 
theosofové říkají ‘permanentní atom‘. Pochopitelně, že se ve 
skutečnosti nejedná jen o jeden jediný atom, výraz “atom” je 
navíc velice nepřesný. V dobách kdy se theosofická 
terminologie utvářela, to jest několik desetiletí předtím, než 
vědci vůbec přišli na to, že atom není tou nejmenší částečkou 
hmoty, býval tentýž jakýmsi symbolem všeho toho, co je 
neměnné, stabilní, podstatné. A nám jde právě o toto mínění. 
To podstatné, to co každá jednotlivá inkarnace přinesla 
našemu Já, se v jaksi koncentrované formě ocitne v 
permanentním atomu, který si entita vzdávající se svého těla, 
odhazující už nepotřebný plášť, vezme sebou. Analogie 
tarotového poutníka s jeho ranečkem na hůlce přes rameno se 
nám tu může hodit. Místo atomu si představme raneček. V 
okamžiku kdy se ocitá mimo své prostředí, například když 
hmotný permanentní atom dosáhne astrální roviny, stává se 
nečinným. Je stále zde, pouze ale ve svém potenciálu. 
Zaktivizuje se jen tehdy, až se při příštím ponoru monády do 
hmoty dosáhne té dílčí roviny, k níž tento permanentní atom 
náleží. Takto je postaráno o to, aby se nic zásadního neztratilo 
a člověk v příštím svém životě nemusel znovu opakovat tu 
stejnou lekci, kterou již do sebe vstřebal, nemusel znovu 
pracně získávat některé z dovedností, jichž už dříve nabyl. Je 
to zde, uložené v permanentním atomu, odkud to může přejít 
do genů. 

„Takže pokud tomu rozumím správně, tělo, které máme 
pro tu kterou inkarnaci, ať už hmotné, astrální, či mentální, 
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může být vylepšováno od inkarnace k inkarnaci? 

„Ano, Brandone. Zpočátku se tento proces děje víceméně 
automaticky, později, jak se zdá, můžeme do toho mít čím dál 
tím větší slovo. Na permanentní atom můžeme také nahlížet 
jako na počítač, který v sobě neustále buduje informace. 
Dejme tomu, že vaše celková bilance se sestává z tisíce životů 
prožitých v tomto velkém cyklu. Výsledkem nebude tisíc 
permanentních atomů, ale pouze jeden, v němž jako v onom 
počítači bude vše uloženo. Pokud jste už někdy měnili počítač 
a nechali si to, co nejčastěji užíváte, převést do toho nového, 
víte, o čem mluvím. Jiný způsob jakým si to můžeme přiblížit, 
je přirovnání k DNA. Každá její molekula v sobě nese celý 
genetický program, pomocí něhož lze, aspoň teoreticky, 
vytvořit úplný organismus, k němuž tato molekula patří. 
Stejně jako lidské monády, molekuly DNA jsou naprosto 
unikátní pro každého jedince. Divil bych se, kdyby neměly být 
nějak a to podstatně, zapojeny do procesu, jímž vzniká to, 
čemu zde říkám permanentní atom. Mechanizmus celého 
procesu nám v tomto stadiu našeho vědění úplně známý není. 
Jde tu hlavně o koncept, a abychom jej pochopili, 
potřebujeme mít jistou dávku představivosti. Ano, Gordone“ 

„Co se stane s tím, co je odmítnuto? Zůstane to v mrtvole, 
kterou zanecháme na té které rovině? Nemůže to být nějak 
převzato, případně i zneužito?“ 

„Podobně jako se o likvidaci hmotného těla postarají 
organizmy nižšího řádu, totéž učiní podobné síly náležející 
k té které rovině. Vše je recyklováno, nic není ztraceno. 
Permanentní atom se vytvářel s tím, jak monáda získávala a 
absorbovala  zážitky a zkušenosti z jednotlivých inkarnací. 
Toho co na nich bylo negativního, nepodstatného a 
nepotřebného, se postupně oprošťovala, zanechávala to v 
podobě hmotných, astrálních i mentálních mrtvol na 
jednotlivých rovinách. To co za něco stálo, se v každém 
jednotlivém životě posbíralo a stalo se to součástí 
permanentního atomu, s nímž se to potom zúčastní, každé 
příští inkarnace. Takto se neustále obohacuje každá monáda, 
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z níž se tak postupně stává naprosto unikátní jednotka 
pohybující se od inkarnace k inkarnaci. Jako unikátní sice už 
začínala, její životní pouti ji ale činí neustále víc a víc ‘svou 
vlastní‘. Proto také nejsou a nemohou ani být, dva úplně stejní 
lidé. Vlastně ani dva úplně stejní živočichové. Lidé se mohou 
jeden druhému pouze trochu podobat a to jen v některých 
aspektech svých osobností. To, co si zde popisujeme, platí 
univerzálně, jak pro lidské monády, tak i pro skupinové duše 
zvířat, rostlin a minerálů. Každou z těch posledních tří ještě 
čeká dlouhá cesta tou říší, k níž náleží, případně jinými 
říšemi, až nakonec, poté kdy se „individualizuje“, to jest, zbaví 
se toho obalu, který z ní činí duši „skupinovou“, vstoupí do 
říše lidské.“ 

 

 

  

O tom je tento diagram. Nahoře máme sedm typů 
skupinových duší, každý z nich je zde reprezentován pěti 
monádami – to jsou ty malé kroužky. Oněch pět, zcela nahoře, 
představuje ovšem v každém z případů obrovské množství 
jedinců, takové jaké se může počítat v některých případech, 
jak ještě uvidíme, dokonce snad i na trilióny nebo výše. Každá 
monáda má k sobě připojenu tzv. vrchní triádu, které jsou 
znázorněné černými vzhůru mířícími trojúhelníčky, zatímco 
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spodní triády představují černé dolů mířící trojúhelníčky. Ty 
jsou jakoby dole uzavřené v oválném bledě fialovém pouzdře. 
Každé z těchto pouzder má stěnu, která, jak také 
uvidíme,  může být buď jednoduchá, dvojitá, či trojitá. Zde si 
ukazujeme stěnu jakoby trojitou, tedy obzvlášť pevnou a 
neprostupnou, jakou mají skupinové duše minerálů. Obal 
každého z pouzder je tvořený elementální živelní podstatou 
jednoho ze třech druhů, které mají k dispozici devy určené k 
tomu, aby dohlížely nad celým procesem. Pouzdro jednotlivé 
triády jednak chrání, také je ale udržuje ve formaci.“ 

„Znamená to také, že když tu máme psí skupinovou duši, 
zůstane tato psí a nestane se například kočičí?“ Samozřejmě, 
že to se ptala matka. 

„Jistě. K vývoji dochází v sedmi základních proudech 
neboli paprscích. Každý z těchto paprsků představuje určitý 
vývojový typ. Opět, tohle platí univerzálně, jak pro monády 
náležející ke skupinovým duším, tak i pro ty 
individualizované, lidské. U těch posledních bývají ale 
vlastnosti a individuální charakterové rysy výraznější. Každý z 
nás jsme sice jiný než ti všichni ostatní, v něčem se ale 
podobáme, máme podobné vlastnosti a schopnosti. Někteří 
z nás jsme třeba menších kulatých postav, jiní naopak 
dlouhých a tenkých. Některým z nás možná šly ve škole lépe 
počty, jiní zase měli raději zeměpis, někdo hraje rád fotbal, 
jiný se raději jen dívá na to, jak hrají jiní, ještě jiným jde fotbal 
a míčové hry silně na nervy, zato si to ale rádi rozdávají s 
jinými, jim podobnými lidmi na šachovém poli, nebo 
v boxerském ringu, kde ukáží své svaly, či při kvizech  kde se 
mohou naopak ukázat jako náramně chytří a vzdělaní. To 
společné, co člověk má s jinými lidmi, je zde proto, že se to 
vyvíjelo ze společného základu s jinými monádami, které si 
kdysi zvolily ten určitý paprsek, podle něhož se budou 
spouštět do hmoty. 

Podívejte se na tento diagram. Je na něm model minerální 
skupinové duše. Jsou na něm opět monády zcela nahoře, pod 
nimi jsou vyšší triády, zatímco dole již jsou nižší triády 
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poněkud roztroušené, některé jakoby usazené na povrchu 
země, jiné tam ještě směřující. Každá z nich má ale spojení s 
balónkem své monády docela nahoře. Každý z těchto paprsků 
prochází také prstencem o trojité stěně, představujícím 
skupinovou duši minerálu určitého druhu. Každá z nižších 
triád musí totiž na své dlouhé cestě projít minerální říší, v níž 
hmota docílí své nejhustší formy a kde se celá hlavní vlna 
života obrací a začíná znovu vystupovat nahoru.“ 

„Tak tohle mi dává 
smysl“, ozval se Brandon. 
„Tvrdíte, že je zde sedm 
typů paprsků a já vím, že 
máme také sedm hlavních 
druhů drahokamů, a sice 
diamant, safír, smaragd, 
jaspis, topas, rubín a 
ametyst.“ 

„A co polodrahokamy“, 
chtěla vědět Sára. 

„Ty přiléhají každý 
k jednomu z drahokamů a je 
jich vždy docela dlouhá 
řada, není-liž tomu tak, 
Brandone?“ Ten přikývl. 
Pokračoval jsem. 

„Je tomu ¨hodně jinak, než jak nás to učili ve škole, o tom 
vás ujišťuji. Minerály nejsou vůbec mrtvé, ale mají určitý, i 
když těžko určitelný a popsatelný stupeň vědomí. Má se to 
tak, že bychom snad to jejich vnímání sebe sama i světa kolem 
nich mohli označit jako pomalu se probouzející a ještě velmi, 
velmi nejasné vědomí vlastní existence. Něco jako pocit, že 
‘tohle jsem já‘, zatímco ‚tamto je něco jiného‘. My ten pocit 
známe, dovedeme si jej představit, vyvolat si na něj 
vzpomínku, protože sami jsme touto fází vývoje kdysi prošli. 
Čím víc se takovýto pocit minerálu upevňuje, tím lépe 
organizovaná bude vyhlížet jeho struktura. Až se dostaneme 
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k těm opravdu nejvzácnějším minerálům, které už mají velmi 
dobře vyvinutou strukturu a které jsou schopny vytvářet 
například krystalické formy a to často velice složitých tvarů. 
Dají se tam také nalézt už základy budoucích emotivních 
stavů. Například, chemické složky určitého typu mohou k 
sobě pociťovat vzájemnou přitažlivost či naopak odpor. Nikdy 
jsem nebyl příliš dobrý v chemii, takže raději se nebudu ani 
pokoušet o nějaké složité výklady či analogie; ti kdo naopak 
dobří jsou, si jistě dokáží představit, co se asi může na této 
rovině dít, co se s radostí slučuje s čím a co si vzájemně jde 
nejvíc na nervy, atp. Lidé také mohou být přitahováni 
k určitým minerálům a mít averzi k jiným.“ 

„S tím souhlasím. Mně se celkem zamlouvá zlato, stříbrem 
ale také nepohrdnu.“ To byla matka, kdo jiný? 

„Diamanty mi také nevadí“, zazubila se ta druhá žena 
v naší společnosti. 

„Pěkný černý opál by ti, holčičko, také náramně slušel“, 
rýpl si do ní Gordon. Sám nám přitom před očima mával 
rukou s prstenem, který musel rozhodně mít takovýto kámen. 
Raději jsem převzal slovo, aby se náhodou nestrhla hádka o 
tom, co se má nosit v dobré společnosti a co ne. Všiml jsem si 
již ale, že nikdo z mých posluchačů nemá žádné viditelné 
tetování. Rarita, v dnešních dnech… 

„K podobným projevům náklonnosti či antipatie, ve formě 
chemických reakcí, zde dochází jen na hmotné a éterické 
rovině, jen s občasnými kratičkými výlety do astrální oblasti a 
i to jen v řídkých případech. Třeba když takový diamant 
zatouží po tom, být skvěle vybroušený a nacházet se v objetí 
vzácného kovu zlata, to jest stát se součástí prstenu, který na 
svém štíhlém prstu nosí krásná pohádková kněžna! Nemusela 
by to být právě kněžna, s takovým opálovým prstenem by se 
mohl předvádět i postarší seladón.“  

Gordon vrhl mým směrem pohled, který říkal: Jsi všímavý, 
proto ti odpouštím. Raději jsem pokračoval. 

„Jinak, být takovým minerálem se asi nejvíc podobá tomu 
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nacházet se v dlouhém, téměř ničím nepřerušovaném spánku. 
Jak si jistě umíme představit, drahokamy či vzácné kovy 
nejsou potom ničím jiným, než v poměru k ostatním 
minerálům nejdále vyvinutějšími a tudíž strukturálně nejlépe 
organizovanými minerály. To samé platí o vzácných kovech. 
Sedm paprsků, podle nichž se tyto formy vyvíjejí, lze již v 
tomto stadiu určit a tyto nám udávají vývojový směr, jakým se 
ta která minerální skupinová duše ubírá a bude nadále ubírat.  

Rostlinná skupinová duše je příští na řadě. Diagram by 
vypadal podobně jako ten předchozí, jen stěna duše by byla 
tenčí. Na úrovni minerálů není ještě smrt tolik nápadným 
jevem, jak tomu bude na těch dalších, jimiž se v sérii 
inkarnací prochází, počínajíce například už u rostlin. Cleve 
Backster, který původně pracoval pro americkou CIA 
s detektory lži, dostal někdy v šedesátých letech nápad napojit 
na detektor některé z rostlin nacházejících se v květináčích 
v jeho laboratoři. Vznikl z toho neobyčejně zajímavý projekt. 
Backster zaznamenával jemné elektrické proudy, jimiž 
rostliny reagovaly na různé situace. Tyto reakce pochopitelně 
nebyly tak výrazné jako u lidí, nicméně se ukázalo, že rostliny 
nejen reagovaly na to, když někdo některou z nich zničil, 
pamatovaly si ale dokonce i kdo to byl a ovládlo je cosi 
podobného „pocitu strachu“, kdykoliv ten samý člověk člověk-
vrah vstoupil do místnosti!“ 

„Věřili byste tomu, že jsem kdysi, ještě než jsem se s mým 
bývalým manželem rozvedla, byla jsem schopna uhodnout, 
s kým vedl ve své kanceláři právě jednání a s jakým 
úspěchem? Kytka v květináči, kterou měl na stole vypadala 
buď smutná, nebo veselá. Nikdy jsem mu neřekla, jak to vím, 
on o mně prohlašoval, že jsem čarodějnice.“ 

„To je tím, milá matko, že rostlinná skupinová duše už má 
docela dobrý přístup na astrální rovinu, takže je schopna 
emocí a ty se mohou projevit, například vadnutím, má-li 
sympatie ke svému majiteli, pokud tomu se něco nedaří a 
vydává v tomto směru signály, které ta rostlina zachytí. Potom 
třeba může posmutnět a to je, co jsi asi ty zaznamenala. 
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Přitom je tu ještě něco navíc, něco čemu my zatím moc 
nerozumíme.“ 

„Hádám, že máte na mysli devy a to, jaké jsou jejich 
aktivity týkající se rostlin. Kdysi dávno, za mladých let, jsem 
strávil asi měsíc ve skotském Findhornu, kde se skupina 
nadšenců právě těmito věcmi hodně zabývala. Mne to tehdy 
také dost zaujalo.“  

„Ano, Gordone. Některé devy, či chcete-li andělé, mají 
zjevně své úkoly, které se zdají být většinou spjaty s evolucí či 
případně involucí, jíž se momentálně zabýváme. Moc toho o 
nich nevíme, hlavně jen to, že nižší triády se zejména zdají být 
v ohnisku jejich zájmu. Jak se to vlastně má s těmi devami? 
Na odpověď k této otázce si asi budeme muset nějaký čas 
počkat; zřejmě není míněno, aby o tom lidstvo v tomto stádiu 
svého vývoje příliš mnoho vědělo. Podle toho, co nám 
naznačují různé mytologické příběhy a pohádky, bývají 
zejména devy těch nižších řádů, které mají zřetelně spojení 
s evolucí minerálů a rostlin, dalo by se snad říci, poněkud 
žárlivé na své úkoly. V těch nejlepších případech se mohou 
tito duchové přírody chovat celkem blahosklonně, často ale 
bývají i dost rozzlobení, to když se nějakým způsobem jejich 
zájmy zkříží se zájmy nás, lidí. Ve Findhornu se, pokud vím, 
skupina lidí kolem Petera a Eileen Caddyových tímto velmi 
vážně zabývala.“ 

„Ano“, řekl Gordon. „Po nějakém čase tam ale vznikly 
rozkoly, manželé Caddyovi se rozvedli, skupina se nakonec 
rozpadla. To by potvrzovalo, co říkáte, že nám prostě není 
souzeno se v tomhle moc hluboko vrtat.“ 

„Přesně tak. Že je zde nějaký konflikt je jasné. V moderní 
době je to stále patrnější, poté kdy jsme si vytvořili a postupně 
zdokonalovali nové a nové způsoby znečišťování životního 
prostředí. Dolování minerálů, něco co lidé sice dělali 
odjakživa, ale v mnohem menším měřítku a v dávné minulosti 
navíc s tou největší opatrností, skoro by se dalo říci uctivostí, 
nám u nich asi také na popularitě nepřidává. Ale zpět ke 
skupinovým duším.  Ty se neustále rozdělují, přičemž 
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jemnými způsoby různě mění své charakteristiky. V jedné ze 
svých knih jsem kdysi napsal o tom, čemu říkám ‘soumračná 
zóna‘ v níž, aniž bychom si toho byli my lidé příliš vědomi, se 
dějí pro nás podivné věci. Příslušníci některé z  říší se jaksi 
v tichosti nenápadně vykradou a přesunou se to té vedlejší 
zóny. Existují minerály, které jsou už téměř rostlinami, jsou 
zde rostliny, které už skoro sahají po zvířecím statutu, mohou 
zde být zvířata, která jsou už téměř lidmi.“ 

„Tak o tom chci hlavně slyšet!“ 

„Ano matko, zvířecí skupinová duše je pro nás asi 
nejzajímavější. Nejvíc pro ty z nás, kteří máme nebo jsme měli 
domácí miláčky. Kdo se přihlásí? Gordon?“ 

„Vždycky jsem měl a i nyní mám, doma jak psa, tak i 
kočku. Věřím, že by v tom měla být rovnováha.“ 

„Já mám také doma kočku, Bývám často pryč z domova a 
kočky jsou v tomto směru přizpůsobivější.“ To byl Brandon. 
Přihlásila se Sára. 

„Momentálně žádná zvířata mít doma nemohu, kromě 
snad zlatých rybiček, což by asi nebylo totéž. Doma jsme 
ovšem vždycky mívali jak psy, tak i kočky. S tebou to asi bude 
podobné, Elwoode, či ne?“ 

„Úplně stejné, však víš, jak to v našem domě chodilo. 
Nějaké ty kočky tam ale občas někdo krmíval.“ 

„Takže, každý z nás máme nějaké zkušenosti, mne 
nevyjímaje. Máte ale někdo psa nebo kočku, o němž byste 
řekli, že má opravdu blízko k člověku?“ 

„Můj Ricky docela určitě, však víš.“ 

„Ano, vím, mami a souhlasím. Ještě někdo? Sára?“  

„My jsme kdysi mívali novofundlandskou fenu. Hrávala 
jsem si s ní jako malá. Té chybělo jen to, že neuměla mluvit, i 
když svým způsobem to také dokázala.“ 

„To je opravdu jedna z nejinteligentnějších a 
nejvyspělejších ras. Lord Byron složil báseň, která je známa 
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jako Epitaf psa a nachází se na pomníku psa jménem 
Botsswain na Byronově panství. Pomník má údajně být větší 
než ten náležející samotnému Byronovi.“ 

„Tak tohle jsem nevěděla. Vůbec mě to ale nepřekvapuje.“ 

„Ukáži vám teď tyto diagramy, na nichž je znázorněno 
rozštěpení zvířecí skupinové duše. Zde máme grafické 
znázornění toho, jak se skupinové duše nejen rozmnožují, ale 
také vyvíjejí, protože s každým takovýmto rozštěpením, které 
se dosti podobá rozmnožování jednobuněčných organizmů, 
vzniká něco nového a potenciálně pokročilejšího. Počínajíce 
minerály, tento systém je zhruba stejný pro všechny typy 
skupinových duší, také ty minerální či rostlinné. Skupinová 
duše zvířecí může původně zahrnovat obrovské množství 
jedinců, v případě některých druhů hmyzu třeba i celé 
miliardy. To se postupně snižuje, takže tu můžeme mít třeba 
už jen stovky tisíc mloků, tisíce žab, stovky králíků, desítky 
vlků, tygrů, lvů či jelenů. 
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U těch nejinteligentnějších psů a koček už by mohla 
skupinová duše obsahovat třeba jen pět až deset zvířat. Když 
se proces již blíží k individuaci, výraz skupinová duše se nám 
vlastně už ani moc dobře nehodí, protože nižší triáda už zcela 
jasně není žádnou skupinou. Tím, že se oddělila od skupiny, k 
níž předtím náležela, se z ní stala individuální triáda. Tento 
stav nám znázorní jiný diagram. 

Na jeho pravé straně 
se dosáhlo situace, kdy 
vznikla jediná zvířecí 
forma přináležející k 
tomu, co předtím bylo 
zvířecí skupinovou duší. 
K tomu dochází daleko 
nejčastěji v případech 
domácích zvířat, z nichž 
se v mnoha směrech už 
stali kvazi lidští jedinci. 
Takto se mohou 
inkarnovat v celé sérii po 
sobě následujících 
zvířecích forem, přičemž 
mají už velice blízko k 
vlastní individuaci. K té 
ale nemůže zcela ještě dojít, dokud se nevytvoří aspoň ten 
nejzákladnější nárys kauzálního těla. 

„Odkud pochází tato filosofie?“ zeptal se Brandon. „s tímto 
jsem se dosud nesetkal.“ 

„To mne nepřekvapuje. Zde se totiž dostáváme k něčemu, 
co se běžně nenachází v žádném z výkladů nábožensko-
filosofických systémů, které sice mohou obsahovat různé 
náznaky, pokud ale vím, nepodávají žádná vysvětlení toho, jak 
vlastně může dojít k tomu, že se ze zvířete stane člověk, z 
rostliny zvíře či z minerálu rostlina. Nebo zda je vůbec možné, 
aby k něčemu takovému došlo. Dokonce i kabala, která se 
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jinak dosti podobá například theosofii, před tím většinou 
couvá. Člověk je podle mnohých z kabalistů prostě pánem 
tvorstva, oprávněný k tomu chovat se podle toho, tedy 
povýšeně. Theosofové, jak jsem si všiml, mívají k zvířatům 
vlídnější vztahy, chovají se vůči přírodě vůbec s větší dávkou 
skromnosti a pokory.“ 

„Dá se tento proces nějak urychlit? Jistě, můj Ricky se 
v mladého krásného prince nepromění, na to už má svůj věk, 
ale třeba…“ 

„Ne, mami, s individuací, s přechodem od zvířecího 
k lidskému stavu, není radno nějak spěchat. Víme přece, že 
bývá rozhodně lépe, pokud lidské embryo zůstane v matčině 
lůně plných devět měsíců, i když k přežití většinou postačí 
dítěti pouhých sedm měsíců. Může se to ale projevit negativně 
v pozdějším vývoji. Podobně se to má i s individuací zvířete. 
Není prostě dobré, když se to příliš uspěchá. Také je zapotřebí 
si uvědomit, že se v tomto bodě nacházíme ve čtvrtém kole a 
na čtvrté planetě v tomto manifestačním cyklu. To znamená, 
že jsme jen o málo dále než v polovině celého velkého cyklu, 
tak zvané manvantary. Přitom ‘vyžádaný termín‘, pokud něco 
takov0ho existuje, by pro individuaci měl být před koncem 
tohoto cyklu. Zvíře, případně rostlina či minerál, které by se 
individualizovalo už v tomto bodě, by muselo být ve svém 
vývoji daleko napřed, dalo by se i říci, že by se nacházelo na 
úplné jeho špičce. Počet zvířat, která se individualizují za 
těchto okolností, musí nutně být velmi malý, nicméně se to 
stává. Nutné k tomu prostě je, aby mělo takové zvíře velice 
blízko k člověku. Pokud je s ním v úzkém vztahu, potom 
myšlenkové a emoční vlny člověka se obrážejí na jeho 
zvířecím miláčkovi, užívám tohoto výrazu, protože to je časem 
kdy k tomu zdaleka nejčastěji dochází a jaksi to posouvá zvíře 
na vyšší úroveň, jak emocionálně tak i intelektuálně. Citový 
vztah, který se přitom vytváří, hraje potom také důležitou 
úlohu – snad každý z nás jsme měli či aspoň víme o nějakém 
psovi, který se jen třese na to, aby se mohl zavděčit svému 
pánovi! U koček už to není tak patrné, ty se přirozeně chovají 
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zdrženlivěji, i tak když máte doma kočku, která vás zcela 
zjevně miluje, dá vám to najevo, i když svým, kočičím 
způsobem.“ 

„Jak jsou na tom divocí psi, takový dingo nebo třeba 
šakal“, chtěla vědět Sára. 

„Protože se nacházíme teprve ve čtvrtém kole 
sedminásobného cyklu, pouze čtyři ze sedmi možných 
paprsků, podle nichž se vývoj odehrává, se až doposud 
zaktivizovaly. Každý z těchto paprsků má své vyvrcholení v 
jedné ze zvířecích forem. Ty se většinou uvádějí jako slon, 
opice, pes a kočka. Ke každému z těchto vede vývojová řada 
přes zvířata divoká, typu vlk-liška-šakal-pes. Totéž platí o 
opicích, jichž je také mnoho druhů, o nichž toho ale moc 
nevím, protože jsem nikdy nežil v zemích, kde se nejvíc 
vyskytují. Zato toho vím víc o kočkách a že tu máme divoké 
kočky, rysy, ale i pantery, tygry, lvy. Zajímavé je, že sloni 
kolem sebe nemají veliké množství druhů a poddruhů. Opět, 
jedna z těch mysteriózních věcí. 

Takhle vypadá v kostce proces individuace. Nehodlám se 
zabývat detailně tím, jak například theosofie vykládá samotný 
proces individuace, protože ten je složitý a nachází se daleko 
mimo rámec tohoto pojednání. Musel bych vás totiž zavalit 
spoustou dalších diagramů a těch už myslím takto bylo dost. 
Takže raději přejdu rovnou k tomu, jakými způsoby může k 
individuaci dojít. 

 Jednak tu máme individuaci pomocí intelektu. K té 
dochází zejména tehdy, kdy se domácí zvíře stýká regulérně s 
lidmi, ještě pravděpodobněji s jedním určitým člověkem. Tím, 
jak se snaží porozumět tomu, co a proč činí onen člověk, jehož 
si vybralo za svůj vzor, jeho vznikající mentální tělo je tímto 
stimulováno, až se dosáhne bodu, kdy se překročí ta pomyslná 
hranice. 

Možná je také individuace pomocí emocí. Člověk, s nímž je 
domácí zvíře, například pes, v denním styku, může být značně 
emoční a projevuje své city silným a okázalým způsobem. 
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Zvíře činí to samé. Náhlé a oboustranné vzplanutí citů 
způsobuje, že přes astrální tělo dojde ke spojení s buddhickým 
aspektem monády, čímž pádem se může vytvořit tzv. Ego, 
neboli vyšší Já. 

Ještě jinou možností je individuace pomocí vůle. K té 
může dojít tehdy, kdy ‘pán‘ zvířete je duchovně značně vyspělý 
a má proto silnou osobní vůli. Tento aspekt je ve zvířeti proto 
také posílen a projeví se s největší pravděpodobností zvýšenou 
aktivitou hmotného těla zvířete, zejména jedná-li se mu o to, 
aby mohlo nějak svému pánovi prospět. 

Normálně dochází k individuaci jedním z těchto způsobů, 
jsou zde ale i jiné možnosti víceméně abnormální individuace, 
například pomocí strachu, nenávisti, touhy po moci, atp. 
Žádná z nich ale nevěstí nic moc dobrého. Na této úrovni 
ovšem vždy docházelo a dochází ke konfliktům, to je co činí 
hmotný svět tím, čím je. Cynik, který se v nás ve všech 
schovává, se proto ihned zeptá: co bychom si počali bez zdrojů 
uvádějících do naší sféry padouchy, zloduchy, záporné typy 
všech možných způsobů? Co by dělal potom Hollywood, který 
by musel točit jen samé romance či komedie a žádné akční 
filmy, pro které by tu nebyly žádné předlohy?“ 

„Jak dalece duchovně vyvinutý by byl člověk, který právě 
překročil tu hranici mezi zvířecím a lidským světem?“ 

„To je dobrá otázka, Sáro. Do značné míry to závisí na tom, 
jak dalece se vyvinulo kauzální tělo. Jím se budeme zabývat 
příště, kdy vlastně míním tuto sérii přednášek ukončit. V těch 
případech kdy prošlo zvíře, například pes či kočka, celou 
řadou inkarnací, během nichž se počet jedinců náležejících k 
té stejné skupinové duši postupně snížil na minimum, míníce 
na dvě či tři zvířata, potom se může vytvořit celkem kompletní 
kauzální tělo. Znamenat to bude nejspíš to, že takto 
individuovaný člověk se bude nacházet na špičce budoucího 
lidstva v příštím kole. Podle Blavatské totiž je vstup do 
kategorie “člověčenství” momentálně již uzavřen. Snad 
s jednou výjimkou. 
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„Lidoopi?“ 

„Ano, Gordone, lidoopi tvoří tu výjimku. V době kdy se 
začala theosofie prosazovat, ke konci devatenáctého století, 
byl pro mnohé z těch, kteří věřili ve stvořitelský proces, 
Darwin přirozeně jakýmsi představitelem onoho 
„nepřátelského tábora“ a jeho evoluční teorie byla a dodnes 
často ještě bývá, značně zkreslována. Pravdou nicméně  je, že 
tento vědec nikdy netvrdil, že by se byl člověk vyvinul z  opice, 
což z různých důvodů bývá do dneška jaksi populární výklad 
Darwinovy teorie. Ve skutečnosti se to má tak, že člověk a 
lidoop měli podle Darwina jednoduše kdysi dávno mít 
společného předka. Ten ale až doposud, přes veškeré úsilí, 
které moderní antropologové vyvinuli, zůstává až doposud 
neobjevený. 

Blavatská má na to ale ještě jiný názor. Podle ní se člověk 
s lidoopy zkřížil v dávné době, což ona nazývala „sin of the 
mindless“, hřích nemyslících, nerozumných. K tomu mělo 
dojít před koncem čtvrtého oběhu v současném vývojovém 
cyklu. Zajímavé je, že poměrně nedávno provedené genetické 
rozbory DNA u lidí a šimpanzů naznačují, že tyto dva druhy se 
skutečně mohly zkřížit. K nějakému křížení mohlo snad 
dokonce dojít dvakrát, naposledy někdy před asi pěti a půl 
milióny let. Od té doby už se příroda postarala o to, že 
k dalšímu podobnému křížení dojít nemůže. Podle Blavatské, 
mají lidoopi blíže k lidem než k jiným opicím a tudíž 
představují zcela zvláštní případ. V zásadě bychom mohli říci, 
že u nich už k individuaci došlo. Následkem toho se mají ještě 
před koncem tohoto vývojového cyklu přidat k lidské rase. To 
by ovšem znamenalo, že by se potom rodili už jen v lidských 
tělech a ne v tělech opičích. 

Příště se budeme zabývat kauzálním tělem a tím, jak se 
jednotlivé inkarnace plánují.“ 

Dřív než jsme se rozešli, přihlásil se ještě ke slovu Gordon.  

„V pátek ihned po představení, které bude pro tuto sezónu 
posledním, vás všechny zvu na party, která se bude pořádat 
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v Crown hotelu. Mezitím se ovšem uvidíme při přednášce 
našeho guru Valentýna Klimta!“  

Prohlásil jsem: 

„K dokončení tohoto cyklu přednášek budu potřebovat 
ještě dva večery. Dnes je pondělí, takže ke dvěma přednáškám 
máme tři večery, buď úterý, středu nebo čtvrtek. Mám počítat 
se zítřejškem?“ 

Všichni souhlasili. 
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20. Kauzální tělo 

 

Dopoledne jsme opět zkoušeli u Waltera Rothbauera, 
přítomni byli Sára, matka a já. Gordon měl něco na práci a 
Brandon s Elwoodem jeli na plavbu po zálivu a řece Gordon. 
Myslím, že Brandon hradí Elwoodovy výlohy, aby v něm měl 
společníka; pochybuji, že by si žurnalista na volné noze mohl 
dovolit takto utrácet. Jistě, Gordon by jim asi nabídl nějaké 
volňásky, to by ale musel vědět o tom, co Brandon zamýšlí – o 
tom, že na plavbu pojedou, se rozhodli spontánně, pokud vím. 
Nabyl jsem dojmu, že se k něčemu rozhoduje a že 
momentálně se Brandonovi Elwoodova přítomnost hodí, 
protože mu přináší rozptýlení, které potřebuje, aby stále 
nemusel myslet na to, co má přijít. Co to ale bude? Bylo mi 
celkem jasné, že je to něco zásadního, že to má něco co dělat 
se Sárou a kdesi ve mně se začínalo klubat jisté tušení. 
Nemyslel jsem si přece, že by sofistikovaného, vzdělaného, 
urbanizovaného člověka, jakým je Brandon, drželo něco už po 
několik dní zde ve Strahanu, kde kromě jízdy historickou 
železnicí či plavbou po zálivu a subtropickou džunglí při ústí 
řeky Gordon, opravdu není nic moc k vidění. Že by ho zde 
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držely moje přednášky, o tom jsem si iluze nedělal. Musí to 
být něco mocnějšího. A má to něco co dělat se Sárou! 

Sára se překonávala. Když si situace po tom volala, 
dokázala nasadit hlas typické operetní subrety, jindy to byla 
moderní muzikálová zpěvačka/herečka, perfektní partnerka 
k zpěvu Higginse, který vládne spíš tím, čemu se odborně říká 
‘patter‘, a který jsem ochotně dodal tam, kde to bylo zapotřebí. 
Náš německý doprovázeč byl z jejího výkonu u vytržení, ani já 
jsem mu nijak zvlášť nevadil, a tam kde bylo potřeba tří hlasů, 
se i sám přidal, jako v té slavné písni Rain in Spain Falls 
Mainly in the Plain – Déšť dští ve Španělsku zvlášť tam, kde je 
pláň. Tu jsme vystřihli jak trojice profesionálů. No, dva z nás 
už profesionály nesporně byli a já, no, kdybych se tomu 
věnoval, kdo ví? 

Jak ví každý, kdo viděl muzikál My Fair Lady, v Hertfordu, 
Herefordu a Hampshiru hurikány hned tak nehrozí. Zjistil 
jsem, že v Austrálii se těmto tropickým bouřím říká cyklóny a 
tytéž nehrozí ani tím, že by došly až tak daleko na jih od 
rovníku, kde se nachází Strahan. Že se tu ale přesto k něčemu 
podobnému schylovalo mi došlo, když za mnou brzy po svém 
návratu z výletní plavby přišel Brandon a pozval mne na 
večeři s tím, že by si se mnou rád pohovořil. Nezbývalo než 
souhlasit; bylo necelých šest hodin, do přednášky zbývaly 
aspoň dvě hodiny, šli jsme tedy. Brandon mě zavedl do 
restaurace, kterou jsem ještě neznal – nemyslel jsem si, že 
nějaká taková ještě ve Strahanu může existovat. Po rozhovoru, 
který jsme tam vedli, jsem byl moudřejším; protože Brandon 
ale za mnou přišel pro radu v mé kapacitě psychologa, 
nemohu v této chvíli prozradit, o co šlo. Mohu vás jen ujistit, 
že to má a bude mít značný dopad na život jisté osoby, 
nemyslím si ale, že tragický. Spíš psychologický a také proto 
jsem byl do této záležitosti vtažen. Rozhlédl jsem se po svém 
obecenstvu a začal jsem otázkou: 

    „Kdo mi poví, co tu bylo první, slepice nebo vejce?“ 

Nikdo se pochopitelně nehlásil, jak jsem očekával; 
odpověď nikdo nezná. Přešel jsem proto k připravenému 
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citátu z Bible: 

“‘A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a 
rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad 
rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým 
živočichem hýbajícím se na zemi.‘ 

Podle tohoto, by byla slepice první, pokud ji zahrneme 
mezi ptactvem nebeským, i tak ale odpověď na tuto otázku 
neexistuje. Aristoteles ve 4. století před Kristem tak tvrdí, 
čtyři století po něm Plutarch se ptá, jestli i náš svět měl nějaký 
začátek. Zdánlivě triviální otázka tak může nabýt pro nás 
mocných proporcí. Co naše samotná existence?  

Velmi stručně řečeno, v kauzálním těle se nacházejí příčiny 
toho, co se na nižších rovinách existence projeví později jako 
následky. Ovšem, následky se v příštím kole mohou stát 
příčinami toho, jak se to kolo má nastavit, aby to někam 
vedlo. Zkušenosti, které naše monáda nasbírala v průběhu 
předchozích životů, jsou uloženy na této rovině a podle nich se 
bude řídit celkové stanovisko k životu i činy, jaké člověk bude 
schopen provádět. Například to, jakého těla se nám dostane 
pro příští skok a ponor do světa hmoty, zda z nás bude moci 
být vášnivý lyžař nebo obstojně dobrý šachista. Či dokonce 
lyžařský šampión, nebo šachový velmistr, nebo třeba velmistr 
zednářský, či docela obyčejný zedník, z jehož dítěte se ale 
vyklube někdo podobný těm výše zmíněným, o tom všem se 
zde bude rozhodovat. Kauzální tělo se v sanskrtu 
jmenuje karana šarira. Kauzální tělo má dvě základní funkce 
– jednak je místem, které obývá a v němž se pohybuje tzv. Ego 
neboli naše vyšší Já  a je přitom také jakýmsi “skladištěm” či 
ještě lépe řečeno „archivem“, v němž jsou uloženy veškeré 
nasbírané zkušenosti. Přitom pro to, co nemá trvalou 
hodnotu, jako například pomíjivé emoční pocity, tělesné 
zážitky a pro naše vyšší Já podobně nedůležité věci, zde místo 
není, je pouze pro to, co je pozitivní, hodnotné a bude se 
přenášet do dalších inkarnací. Otázkou potom je, které z 
našich zážitků mají trvalou hodnotu? Dokážeme to odhadnout 
z tohoto úhlu?“ 
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„Většina z nás asi spíš ne, řekl bych. I když, někdo to 
možná dovede.“ 

„Gordone, to záleží na tom, jak dalece dokáže člověk zde 
na zemi komunikovat se svým kauzálním tělem. Většině, jak 
správně odhadujete, to příliš dobře nepůjde. Přitom, kauzální 
tělo je právě tím, co činí člověka člověkem. Je příjemcem 
všeho toho, co vytrvá, toho co je ladné a co se nepříčí 
duchovním zákonům. Pokud má člověk vznosné a čisté 
myšlenky, tyto se stanou částí jeho kauzálního těla.“ 

Ozvala se Sára, chtěla vědět, jak se to má s nižším a vyšším 
mentálním tělem. To vyšší, kauzální, je jasně důležitější, 
k čemu je ale nižší mentální tělo? 

„To je tak, zatímco nižší mentální tělo nám slouží jako 
receptář myšlenek majících spíše konkrétní formu, kauzální 
tělo se zabývá myšlenkami abstraktního druhu. Tvoří je látka 
přináležející k nevyšší sedmé, dále šesté a páté z dílčích rovin 
sedmidílné mentální roviny. U drtivé většiny lidí není 
kauzální tělo plně funkční, takže hlavně jen ta látka náležející 
k páté dílčí rovině je k jeho stavbě užita. Větší část našich 
životů se odehrává na hmotné, astrální, něco z nich na nižší 
mentální rovině. Podívej se na příklad na svou roli Elizy“ 

„Roli, kterou ještě nemám..“ 

„Dejme tomu, že ji dostaneš, v což pevně věřím. Nebudu tu 
ale působit ve funkci motivátora, nevíme přece ani, co sis ve 
svém kauzálním těle pro sebe naplánovala. Vezměme ale tu 
postavu Elizy. Zpočátku u ní převládají hmotné podmínky, 
žije jaksi z ruky do úst, jinak to ani nejde. O něčem ale sní, 
protože její tělo emocí je už dobře vyvinuté, a když se 
naskytne příležitost v podobě profesora Higginse, přivede ji to 
na myšlenku, jak by si mohla pomoci a zlepšit svoje postavení 
pouliční prodavačky květin. A v té chvíli už se zapojilo nižší 
mentální tělo. Co se stane dál?“ 

„No, Eliza si nakonec vynutí samostatnost a kontrolu nad 
svým životem. To zapracovalo kauzální tělo?“ 

„Možná. To už se nedozvíme a v tom je právě ta velikost 
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Shawova, který nám žádné definitivní zakončení na hlavu 
nehází. Může to dopadnout jakkoliv, i když přijmeme to, čemu 
s oblibou říkávám hollywoodský konečník, a Eliza se vrátí 
k Higginsovi, kde je psáno, že mu ty jeho bačkory nakonec na 
hlavu nehodí?“ 

„Tak“, ozvala se matka, mně se vždycky víc líbil ten konec 
v původním Pygmalionu, se nadhazuje ta možnost, že se Eliza 
vdá za Freddyho. Konečně, proč ne, byl by pro ni přece docela 
vhodnou partií!“ 

„Jistě. Chce ho ale Eliza opravdu? Chce za manžela trochu 
ufňukaného stalkera, pronásledovatele, který ji bezmezně 
miluje, který je ale zcela jasně břídil? Eliza je už někde jinde, 
psycholog by řekl, že proces individuace se u ní nejen už 
započal, ale už také kamsi dospěl. Naskýtá se otázka, je i 
Higgins pro ni dostatečně dobrý?“ 

Viděl jsem, že Brandon je jako na trní, chtěl s něčím přijít, 
takže jsem ho nechal. 

„Podle mne je tato hra verzí archetypálního příběhu o 
Popelce. Proto byla tolik úspěšná a bude ještě víc! Zejména 
když se v této inscenaci vrátíme k tomu otevřenému konci, 
který napsal Shaw, o což se hodlám zasazovat. Samozřejmě, 
musí se na to nanejvýš opatrně, jemně, abychom diváka 
nevystrašili. Divák je křehká bytost a v Austrálii pak zejména. 
Myslím si ale, že už dospěl k tomu, aby nemusel před sebou 
mít jen ten standardní happyend.“ 

Nejprve se začal smát Gordon, my ostatní jsme se přidali. 
Australský divák jako křehká bytost, tak jak nám ho 
vypodobnil Brandon, k tomu neodolatelně sváděl. Uvědomil 
jsem si, že tu máme v jediné malé místnosti dalšího Pana 
Herce, kolikátého už? Rozpoutala se ještě debata o Shawově 
hře, o muzikálové verzi; v lidech to bylo prostě nabudováno, 
takže jsem tomu po nějaký čas nechal volný průběh. Nakonec 
ale zvítězil pocit povinnosti a vrátil jsem se k přednášení. 
Učinil jsem tak poněkud vypočítavým způsobem, když jsem se 
zmínil o oné kastě lidí, jimž se obvykle říká Adepti. Jakýkoliv 
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náznak, který by mohl vést ke konspiračním teoriím si totiž 
vždycky získá pozornost. Stačilo se zmínit o tom, že Shaw by 
býval mohl být takovýmto zasvěcencem. Že sem patřil slavný 
Shakespeare, o tom dnes nikdo nepochybuje; o Shawovi se 
ještě debatuje, jsou tu i jiní… 

„Adepti jsou lidé, kteří se v duchovním životě nacházejí 
minimálně o jeden stupeň výš nad běžným člověkem. K tomu 
mělo dojít následkem toho, že úspěšně prošli zkouškami 
iniciace, čímž pádem se duchovně povznesli nad průměrnou 
úroveň lidstva. Znamená to také, že takový člověk potom 
nepodléhá té části karmických zákonů, které běžného člověka 
nutí k tomu znovu a znovu se do tohoto světa rodit, tedy k 
reinkarnaci. Zatím se spokojme s konstatováním, že aspoň 
teoreticky, se tito mistři na Zemi vyskytují už nikoliv proto, že 
musejí, což zjevně je údělem nás všech běžných smrtelníků, 
ale proto, že se k tomu z vlastní vůle uvázali. K tomu, aby se 
takto obětovali, že je vedla touha a odhodlání k tomu pomáhat 
lidstvu. Tito jedinci, jimž můžeme říkat Adepti či Mistři, 
případně zasvěcenci, mají plně vyvinuté kauzální tělo. 
V porovnání s nimi, poměrně nevyvinutý člověk, který se 
relativně nedlouho předtím individuoval, má kauzální tělo 
podobající se spíše jen bublině, která se jeví jako prázdná. I 
když toto tělo je tvořeno látkou vyšší mentální roviny, ta ještě 
nebyla uvedena v činnost, takže vypadá celkem bezbarvá a 
průhledná. Teprve postupně se bude toto tělo zabarvovat, tak 
jak budou k němu přibývat vibrace vyššího řádu, které 
předtím prošly nižšími těly. K tomu už dochází nyní; tento 
proces se ale bude stupňovat v průběhu nadcházejících cyklů 
evoluce.“ 

Gordon se zeptal: 

„Často slýchávám o Mistrech moudrosti, Velikém bílém 
Bratrstvu, Bratrstvu světla, Univerzálním Bratrstvu, Bratrstvu 
Bílé lóže, a tak podobně. Předpokládám, že se jedná o jednu a 
stejnou věc – skupinu zasvěcenců, kteří své životy zasvětili 
tomu, aby pomáhali lidstvu. Vykládám si to správně?“ 

„V zásadě ano. Názvy se liší, jména některých z údajných 
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členů bratrstva, pokud se uvádějí, se liší od jedné zprávy ke 
druhé, pověsti o tom, kde se má tato společnost scházet se 
různí. Býval to Tibet, jindy Egypt, potom třeba Jižní Amerika, 
tohle mě nikdy nezajímalo. Já ale tyto věci považuji spíš jako 
hodné bulváru, konspiračních teorií. Ano, věřím, že jsou tu 
lidé, kteří mají světu něco co nabídnout a že se třeba i 
setkávají, hádám ale, že k tomu spíš dochází na některé jiné 
z rovin, ne této hmotné.“ 

„Existují také zkazky o tom, že určitý počet lidí v každém 
věku se jaksi kvalifikuje k tomu zvát se spravedlivými.“ 

„Ano, Brandone, máte zřejmě na mysli tak zvané ‘cadikim’, 
což je plurál hebrejského slova ‘cadek’, titulu pro spravedlivé 
lidi, který najdeme v kabalismu a v židovské tradici. Podle té, 
má takovýchto lidí být na světě v kterýkoliv čas minimálně 
třicet šest. Jsou naprosto anonymní, nikdo je nezná.“ 

„Takže asi nemá význam se tím dál zabývat. Raději bych 
slyšela víc o kauzálním těle.“ 

„Máš pravdu, matko. Tak tedy, jak jsme si již pověděli, 
kauzální tělo poměrně nevyvinutého člověka připomíná spíš 
prázdnou bublinu. Ta se s tím, jak se člověk vyvíjí, nezvětšuje, 
pouze se zaplňuje, dalo by se říci zabarvuje a to barvami, 
jejichž krásu a sytost si na této úrovni nedokážeme představit. 
I ty nejzářivější barvy, takové jaké dovede jen vynikající 
umělec dostat na plátno, či snad ještě lépe, barvy, jimiž září 
barevné sklo oken chrámu, jimiž prosvítá slunce, jsou jen 
pouhým odrazem toho, co je možné spatřit na této rovině! Tak 
aspoň tvrdí ti, jimž jasnovidecké schopnosti umožňují na tuto 
rovinu pohlédnout. Kromě stálých barevných polí, v případě 
duchovně vyvinutého jedince, lze také, zejména v horních 
částech kauzálního těla, spatřit třpytivé jiskřičky prozrazující 
mentální aktivitu soustřeďující se směrem vzhůru, tam kam 
sahají ty nejvyšší ideály, jichž je člověk v tomto svém 
vývojovém stádiu schopen v sobě uchovávat. 

Naznačil jsem již dřív, že nic zlého se na této rovině 
nemůže projevovat. Víme všichni, že v nedokonalém světě, v 
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němž se nacházíme, zlo definitivně existuje a někteří z nás 
stráví celé životy prakticky jen tím, že s ním na různých 
úrovních ‚bojují‘. A protože ve všem musí být rovnováha, jsou 
zde tací, kteří se vždycky a zřejmě i rádi postarají o to, aby 
bylo s čím bojovat. To slovo ‚bojují‘ dávám do uvozovek, 
protože bojovat v zásadě znamená pokoušet se o to potřít zlo 
zlem. Ano, matko.“ 

„Mně vždycky, už jako dítěti, strašně vadilo to heslo, které 
mnozí z nás starších jsme v různých variantách za bývalého 
režimu slýchávali téměř denně – bojujeme za mír! Bojovat za 
mír se přece nedá, to by bylo potírání zla zlem. Já v tom vidím 
paradox.“  

„Paradoxy se nejdou leckde, zlo jaksi patří do říše hmoty, a 
jak všichni víme, nalezneme v ní lidi, které asi nelze označit 
jinak, než jako zlé. Protože se ale jedná o lidi, tito musejí mít 
svá kauzální těla a také je mají. Až na to, že asi nejsou příliš 
vyvinutá, ale jsou přece jen do jisté míry funkční. Znamená to 
ale také, že i ty nejhorší lidi, ty nejkrutější válečné zločince, 
masové vrahy a podobné stvůry, můžeme teoreticky potkat na 
kauzální rovině. Budou zde ovšem vykazovat jen ty vlastnosti, 
které jsou v nich dobré, protože to zlé sem prostě nemá 
přístup. Člověk se těžko zbavuje dotěrné myšlenky, byli by 
takoví Hitlerové či Stalinové na mentální rovině vůbec k 
poznání? Každý z nás ale máme v sobě něco dobrého a také 
něco špatného – naše Já sice nemůže být špatné, ale může 
být, a také bývá, nedokonalé. Zlozvyky, které člověk má, 
nemohou nikterak ovlivnit či znečistit jeho kauzální tělo. Co 
mohou ale způsobit, je zpomalit v něm vývoj těch ctností, 
které se nacházejí na jejich opačném pólu a které je mají 
nakonec přerůst. A to je asi případ těch lidí, o nichž jsem se 
právě zmínil. 

Tolik o pátém nebi, o páté dílčí rovině. Rozdíl mezi nižší a 
vyšší mentální rovinou je natolik výrazný, že k tomu aby se 
mohlo přejít z té nižší na vyšší, je zapotřebí toho mít pro 
každou z nich zcela jiné tělo. Zmínil jsem již to, že každý z nás 
se této roviny a jí odpovídajícího kauzálního těla musíme 
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aspoň dotknout, dříve než může dojít k příští inkarnaci a k 
opětnému sestupu do hmotného těla. V případě duchovně 
nevyvinutých lidí se opravdu jedná jen o krátký a lehký dotyk, 
jehož si jsou snad jen matně vědomi, pokud vůbec. Pokaždé 
kdy sem dojdou, ale bude jejich pobyt zde o něco málo delší a 
o trochu významnější – budou si přitom také víc vědomi toho, 
co se s nimi děje. Délka pobytu na vyšší mentální 
rovině arupa se proto může velice moc lišit. Někdo zde může 
pobýt jen den či dva, zatímco jiný zde stráví celé roky, 
dokonce i staletí. 

Tato nejnižší ze třech dílčích rovin vyšší mentální roviny 
arupa, je také tou nejobývanější, za současného stavu 
celkového vývoje v tomto velikém cyklu. Kromě těch mála 
duší, které jsou schopny pohybu na ostatních dvou dílčích 
rovinách, téměř všechny duše účastnící se tohoto vývojového 
cyklu se nacházejí zde.  

„Existuje nějaký odhad, kolik duší nebo monád, jak ty jim 
raději říkáš, je jaksi permanentně spojeno s naší Zemí?“ 

„Podle okultní tradice, Sáro, má zde být asi 60 až 70 
miliard monád, které jsou takto zainteresovány.“  

„To by ovšem znamenalo, že v současnosti se přibližně 
každá desátá monáda z celkového počtu nachází v hmotném 
těle. Ten počet by se mohl jistě ještě zvýšit, ne ale 
donekonečna. Na zemi by pro ně už nebylo dost místa.“ To 
zavtipkoval Gordon. Řekl jsem: 

„Existuje celá řada teorií, které se pokoušejí vysvětlit, proč 
právě v této době dochází k tolik zhuštěné vlně inkarnací, jaká 
nemá v nám známém dějinném údobí obdoby. Je ovšem 
otázkou, jak tomu bylo v minulosti, zda k něčemu podobnému 
nedošlo už víckrát v časech minulých, o nichž nemá historie 
žádné záznamy. V dobách o nichž máme jakýs-takýs přehled, 
což je jen několik tisíc let, byla zřejmě populace na zemi vždy 
podstatně řidší. Jinou otázkou je, zda má shora uvedený počet 
být považován za konstantní, či zda mohou být monády 
nacházející se v naší sféře případně doplňovány jinými, 
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přicházejících sem od jiných sfér nacházejících se v podobném 
stadiu evoluce. Tedy jakýsi emigrační program, vedený a 
kontrolovaný devami či agenty starajícími se o karmické 
záležitosti.“ 

„To by mohlo být tak, že přijdou vzpírajícím se 
pozemským devám direktivy z nějakého kosmického 
střediska, něco v tom smyslu, musíte v příštím cyklu přijmout 
tolik a tolik monád uprchlých z Aldebaranu, kde panuje 
občanská válka. Sakra, tohle by mohl být námět na moji příští 
hru, musím si to trochu víc promyslet!“ 

„Už se těšíme, Gordone“, řekla matka. Raději už jsem toto 
téma dále nepodpíral. 

„Naprostá většina lidí, ať už se nacházejí v hmotném těle či 
nikoliv, je na kauzální rovině ve stavu jakéhosi snivého polo-
vědomí, zatímco pouze u některých lze zaregistrovat větší 
aktivitu – těch kteří jsou opravdu plně při vědomí je jen málo 
a odlišují se zcela jasně od těch ostatních. Ti ostatní nemají 
ještě ustálený náhled na to, čeho se vlastně účastní a jaké jsou 
zákony a celkové cíle evoluce. Podíváme-li se kolem sebe, 
vidíme, že na hmotné rovině se to má podobně. Lidé, které tu 
potkáme, se typicky chtějí tak zvaně mít dobře, bavit se, 
vyhnout se, pokud to je možné, problémům. Vysoké cíle, jako 
progresi ducha, většinou nemají. Přitom, když se nacházejí ve 
vyšším mentálním těle, život v hmotném světě je láká a usilují 
tudíž o to, aby se mohli znovu inkarnovat. K čemuž v jejich 
případech dochází jaksi automaticky, když jsou vedeni k tomu 
vyšší vůlí a celkem slepou ‘žízní po životě‘. Vysoce zjemnělé 
vibrace na této rovině jim prostě nevyhovují, živelně touží po 
něčem pomalejším, hrubším, těžším, což lze jedině nalézt v 
hmotné existenci. Jedině zde se mohou cítit být skutečně 
živými lidmi. 

Tato v lidech zabudovaná touha je v souladu se zákony 
evoluce. K jejich vývoji dochází následkem vlivů, které na ně 
má vnější svět a zpočátku musí tento svět být dostatečně 
drsný, aby to na ně mělo patřičný dopad. Postupem času se 
jejich rezonanční schopnosti začnou zlepšovat a oni začnou 
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reagovat nejprve na hmotné vibrace vyššího řádu a později i 
na to, co se nachází na astrální rovině. Odtud si budou nejprve 
přinášet stále více a více zážitků ze svých snových výletů a 
během posmrtného pobytu na astrální rovině se mohou začít 
víc věnovat činnostem kreativního charakteru. To v nich dále 
vzbudí vědomí na úrovni mentální, nejprve na nižších dílčích 
rovinách, později i v kauzálním těle. Teprve tam je ale člověk 
schopen si plně uvědomit, že se až doposud nacházel ve světě 
iluzí, i když iluzí které byly pro jeho vývoj potřebné, dokonce 
nutné. Teprve na vyšší mentální rovině je možné začít svou 
budoucnost plánovat, protože zde lze nahlédnout stále jasněji 
a jasněji do sítě příčin a následků. Vyšší Já je tak schopno 
uvědomit si jaké jsou jeho silné stránky a co je potřeba zlepšit, 
kdy je nutné ‘zabrat‘, často z úplně jiného konce. Potom také 
dochází k těm nám často dosti nepochopitelným inkarnacím 
lidí, kteří jsou nějakým způsobem limitováni, nejčastěji 
fyzicky, přičemž se dokáží přes tyto překážky přenášet s 
úsměvem v tváři. Hluboko v duši totiž vědí nebo spíš jen tuší, 
proč je tomu tak a kam je to má zavést. Takto se člověk 
pomalu propracovává k vyšším cílům, což se zde snažím podat 
ve velice zhuštěné formě. 
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Dílčí roviny šestá a sedmá na vyšší mentální neboli 
kauzální rovině, se jaksi nacházejí mimo rámec tohoto 
pojednání. Vše co lze o nich říci je, že k tomu aby se člověk v 
tomto stádiu evolučního cyklu na ně dostal a něco si z nich za 
plného vědomí odnesl, potřebuje se dostat přinejmenším přes 
tak zvanou První iniciaci. Těchto iniciací má údajně být deset 
možných, přičemž tou poslední je tak zvaný Sluneční Logos. 
Po nich snad mohou následovat jiné, na vyšší úrovni. Nás zde 
zajímá zejména iniciace v pořadí čtvrtá, zvaná Arhat neboli 
Paramahansa. V tomto bodě totiž je totiž pro nově 
zasvěceného Arhata už možné toto „naše“ vývojové schéma 
opustit a vybrat si jednu ze sedmi možností, které se zde 
nabízejí. Přitom když si takto vybírá, se člověku dostane rady 
bytostí známých jako arupa deva (v křesťanské terminologii 
archanděl), které na nižších rovinách nelze potkat, protože 
kauzální tělo je tím nejhrubším z těl která běžně užívají. Tyto 
devy jsou sice schopny toho sestoupit na nižší roviny, musely 
by ale k tomu mít opravdu dobré důvody, takže jinde než na 
nám nejvyšší dostupné rovině (a výše) se běžně nevyskytují.“  

„Sedm možností. Mohl byste je nám vyjmenovat?“ 

„Ano, Brandone, nejlépe ale, když se podívám do knihy, 
kde to mám přesně vypsáno.“ Učinil jsem tak. 

„Takže, sedm možností otevírajících se před nově 
zasvěceným Arhatem bývá uváděno následovně: 

1. Zůstat nadále členem lidské rasy jako jakýsi dozorčí, 
jinými slovy stát se již zmíněným Mistrem či Adeptem. 

2. Pokračovat dále s lidstvem jako Avatar či Bodhisattwa, 
což obojí v původním sanskrtu znamená něco jako osvícený 
člověk, inkarnace božské bytosti. 

3. Přejít na paralelní evoluci a stát se Devou, neboli 
v křesťanské tradici andělem. 

4. Stát se členem tzv. solárních jednotek, což znamená 
existenci na jiných, nám neviditelných, rovinách planetárního 
systému.  
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5. Starat se o přípravu k příštím cyklům vývoje, které 
budou následovat po tom v němž se nacházíme. 

6. Vstoupit do stavu Nirvány, což je stav blaženosti. 

7. Stát se Pratyekabuddha, což je v zásadě totéž. 

Chvíli bylo ticho. Matka jakoby chtěla něco říci, potom si 
to rozmyslela. Nakonec se ozval Gordon.  

„Tak tohle zní nanejvýš impozantně. Ponechám stranou to, 
že pro některé názvy si sem docela evidentně chodili tvůrci 
populárních filmů i počítačových her. Cíle to jsou ale 
vznešené, ušlechtilé.“ 

„Nechtějte po mně, abych je dále rozebíral. Tak daleko 
moje vědomosti nesahají, abych si to mohl dovolit. Musíte se 
prostě spokojit s tímto stručným seznamem. Různí autoři 
samozřejmě předkládají různé teorie, čímž se to dále 
komplikuje. Myslím si, že nemá význam pouštět se do 
spekulací, které by asi nikam nevedly. Raději se vraťme k naší 
realitě. Co to vlastně je, co nás nutí se znovu a znovu 
inkarnovat? I to najdeme v názvu známého filmu, natočeného 
ovšem už hodně dávno. Uhodne to někdo? Ano, matko.“ 

„Žízeň po životě?“ 

„Přesně tak. Známá v sanskrtu jako ‘trišna’. Našemu 
vyššímu Já se dostává toho základního impulsu k reinkarnaci 
z těch nejvyšších míst. V zásadě naše Já, kterému theosofové 
také říkají Ego, což je v rozporu s termínem užívaným 
psychology, naše Já dělá totéž, co činí Logos, který je také 
jaksi povinen činit stále nové a nové výlety do nižších rovin 
existence, ovšem v daleko širším časovém rozpětí. Je zde 
nutkání k tomu, aby se Ego znovu a znovu inkarnovalo, 
vytvářelo si nové a nové osobnosti a posílalo je dolů do hmoty, 
což je známo jako trišna. Význam tohoto slova je skutečně 
‘žízeň‘, v tomto případě žízeň, nebo touha, po životě. Naše Já 
není přitom do ničeho nuceno, nejsou to povinnosti, které by 
na ně byly nějakým způsobem uvaleny. Má se to tak, že 
iniciativa vychází přímo od něho – rodí se v hmotném těle 
prostě, protože si to tak přeje.  
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Dokud je zde přítomna touha po tom ocitnout se znovu ve 
hmotném těle, dochází k tomu znovu a znovu. Ukrytý za tím je 
podobný mechanizmus, který je přítomen v tom, že si naše 
hmotné tělo vyžaduje potravu, poté kdy do sebe vstřebalo to 
poslední jídlo a dostavil se tudíž hlad. Dokud je člověk 
nedokonalý, dokud se mu nepodařilo do sebe vstřebat to vše, 
co mu může život v hmotném těle nabídnout, do té doby bude 
pociťovat potřebu k tomu vracet se, rodit se k novým a novým 
životům na zemi. Pokud bude cítit potřebu něco si dokazovat, 
jako například tím, že se stane jedním z tisíců, kteří zdolali 
vrchol Mount Everest, nebo že prostě musí za každou cenu 
vyhrát dvouhru ve Wimbledonu, dotud se bude vracet do 
hmoty. Jenže, ani ten Wimbledon či Mount Everest ho nejspíš 
neuspokojí ─ skoro určitě přijde brzy na to, že tu ještě existují 
jiné, exaltovanější cíle, jichž by také rád dosáhl. Nejtěžší to 
právě bývá ve hmotných podmínkách; na astrální rovině se 
přece jen dá tenisový turnaj vyhrát snadněji, není v tom ale ta 
pravá výzva! 

     Existují nábožné sekty, původně zejména ve východních 
zemích, v současnosti už ale i na Západě, jejichž moto je 
‘zabijte v sobě touhu!‘ Zní to hezky a celkem logicky, takže 
dost lidí se proto nechá přesvědčit a tímto směrem se vydá. Je 
totiž možné dosáhnout stavu, který se nazývá mokša, kdy je 
člověk na čas osvobozen od této žízně po životě a jaksi 
vypadne z kola znamenajícího sérii inkarnací. Konečné řešení 
to ale neznamená, je to jen jakýsi oddech. Takový člověk se 
potom ocitne v některém ze světů, které bývají spojeny buď s 
určitým způsobem meditace či zbožňování nějakého božství. 
Zde může zůstat, někdy i po dlouhý čas a cítit se zde docela 
spokojeně; nakonec se ale vrátí a začne znovu tam, kde 
přestal.  

Proč se křesťanství vzdalo toho, aby mělo ve své doktríně 
reinkarnaci, Poví mi někdo? Sára.“ 

„Myslím, že otcové církve se obávali, že by to mohlo vést 
k zahálčivosti, lhostejnosti. Asi také právem.“ 

„Jistě se o tom hodně debatovalo, hlavně v počátečních 
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fázích křesťanství a debatuje se vlastně i nyní, kdy se 
reinkarnace opět dostala do popředí zájmu, a sice zda by měla 
reinkarnace být běžnou součástí základního učení, či má-li být 
vyhrazena pouze pro ty, kteří se již nacházejí v poněkud 
pokročilejším stádiu duchovního vývoje? Že tyto debaty se 
původně vedly  mezi křesťanskými duchovními otci na samém 
počátku křesťanství, v prvních dvou či třech století našeho 
letopočtu, o tom máme celkem dostatek důkazů. Porota tehdy 
rozhodla, nevíme, jestli jednoznačně, spíš ale asi ne, že 
jakékoliv zmínky o reinkarnaci se k oficiálnímu učení církve 
nehodí. Následkem toho nám, spíš asi jen nedopatřením, 
zůstalo na znovuzrození jen několik narážek v Novém zákoně, 
jako například ta, kdy se učedníci ptají Krista, zda ten a ten 
zhřešil v předchozím životě, když je nyní očividně trestán.“ 

„Já si myslím,“ řekl Gordon, že pokud naše uvažování 
nebrzdí materialistické názory, doktrína reinkarnace dává 
hodně smyslu. Především vyplňuje mezery, z nichž některé 
jsou opravdu široké, natolik, že je i běžný křesťan či ortodoxní 
Žid musí také vidět. Přesto je asi většinou odsune stranou, 
protože se příliš dobře neslučují a někdy i prudce nesouhlasí s 
tím, co se dozvěděl ve svých formativních létech v nedělní 
škole.“ K tomu se přidala Sára: 

„Ano, na příklad, jak je možné, že někteří lidé postižení od 
narození těžkými vadami tělesnými či mentálními, jsou 
schopni se s tímto viditelně vypořádat a to dokonce s veselou 
a usměvavou myslí? Potkala jsem pár takových lidí a vrtalo mi 
to hlavou, jak to dělají, že se zoufalstvím nezhroutí? Nevědí 
snad instinktivně, že pokud by měli mít jen tento jeden jediný 
život, bylo by to všechno beze smyslu, marné, neplodné? 
Dokonce přímo nespravedlivé!“ Odpověděl jsem: 

„Setkal jsem se se zdravými lidmi, které takováto zřejmá 
nespravedlivost přiváděla k zuřivosti a dokonce i způsobila, že 
se vzdali své víry, odtáhli se od církve! Naproti tomu, pokud si 
dovedeme představit, že člověk nějakou vadou těžce 
postižený, dokáže využít zkušeností nasbíraných tím, že se po 
celý jeden život musel potýkat s problémy a omezeními a 
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naučil se je překonávat, nemohlo by mu to být nesmírně 
užitečné v nějakém příštím životě? Ale lidé, protože jsou 
lidmi, se začnou ptát: Proč jsou někteří lidé trestáni a 
nespravedlivě odsuzováni do žaláře, či dokonce k trestu smrti, 
zatímco jiným všechno prochází?“  

„Jak může Pánbůh dopustit, že může existovat takovýto 
člověk, který se prolhal a přelezl přes hlavy jiných, jen aby se 
dostal tam kde je?“ přidal se Brandon. A dodal: 

„Proč přitom si tamhle toho, který je přece mnohem 
lepším člověkem, nikdo nikdy nevšimne?“  

Matka nato: 

„Vždyť na tomhle světě není vůbec žádná spravedlnost!“ 

 Gordon jí přitakal: „Vždyť žádný pánbůh stejně být 
nemůže, kdyby byl, jak by se na tuhle všechnu hrůzu kolem 
nás mohl dívat?! Na takové otázky a prohlášení se náramně 
těžko odpovídá, nemám pravdu, Vale?“ 

 „Máte, Gordone. Zejména když k tomu máte na své straně 
jen přikázání typu „On do tebe kamenem, ty do něj chlebem!“ 
Uvažujícímu člověku musí být celkem jasné, že spravedlnosti 
v tomto světě se spíš nedočká, že si musí počkat na tu, která je 
spravedlností vyššího řádu. Pokud ale připustíme, že je zde 
něco v nás, co smrt nejenom přežívá, ale že si nějaké ty kladné 
body za některé z našich dobrých skutků můžeme schovat a že 
bychom tudíž mohli mít v jiné existenci nějaký prospěch 
z toho, co nasbíráme v tomto životě, vše hned začíná vypadat 
jinak, lépe, všechno dává najednou víc smyslu!“ 

„Myslím, že se teď zeptám za nás za všechny,“ ozval se 
Gordon. „Jestliže je pravdou to, že se sem periodicky vracíme, 
proč si z těch předchozích inkarnací nic nepamatujeme?“ 
Ostatní pilně přikyvovali. 

„Tak tohle je ta často podávaná otázka je na ni jednoduchá 
odpověď – my si totiž pamatujeme! A pamatujeme si toho 
hodně, ne ovšem tak, jak bychom si to snad představovali. Co 
nám z toho současného a také z minulých životů zůstává je 
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jakási esence, vzpomínka na principy, které jsme z minulých 
inkarnací vytěžili. To je právě to, co z nás činí toho člověka, 
jakým jsme.“ 

Nalistoval jsem stránku s obrázkem tarotového blázna. 

„Vezměme si tarotového blázna. 
Už jsme ho tu sice měli, a 
symbolicky se nám objevuje znovu a 
znovu, ale konečně o něm je vlastně 
celá tato série. To ’Já’, které naše 
monáda na hmotnou rovinu spouští, 
je jako ten blázen. Vykračuje si 
bezstarostně a nalehko, pouze si 
nese přes rameno na konci hole ten 
svůj uzlíček. V tom uzlíčku má 
všechno, co potřebuje pro svou 
příští inkarnaci. Tedy ten 
permanentní atom, o němž jsme si 
pověděli. Blázen nemá sebemenší 
potuchy o tom, že už ten jeho příští 
krok povede přes okraj srázu, že ho 
čeká pád, jímž je integrace s 
hmotou. Psík, představující jeho nižší pudy, se ho sice snaží 
zastavit, on ale nedbá. Klíč k tomu všemu je právě onen 
raneček, který si náš blázen nese na holi přes rameno. 
Generace, která je dnes zvyklá pracovat i bavit se s počítači, 
snad pochopí snadněji, o co tu jde. Stejně jako mikroprocesor, 
jemuž se běžně říká „chip“ (neboli odštěpek, střípek), bláznův 
raneček dokáže pojmout spoustu informací.“ 

Brandon k tomu měl připomínku. 

„Podobenství je to myslím dobré, nemyslím si ale, že 
informace, které si přinášíme do života, mohou být uloženy v 
tak přesné a obsáhlé formě, jak je tomu u počítačů. U nich si 
můžeme vyvolat přesnou podobu toho, co hledáme a mít to 
před sebou na obrazovce. Má snad mozek takovéto 
schopnosti? Nemyslím.“ 
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„Také bych neřekl, i když mozek by nás mohl ještě 
překvapit tím, co všechno dokáže. Spíš je tomu ale tak, že 
máme k těm informacím přístup, pokud to opravdu vážně 
potřebujeme, nikoliv sice v ryzí podobě, většinou jen v jakési 
esenci. Jak jinak by tomu vůbec mohlo být? Představme si, že 
bychom sebou nesli vše a vláčeli se s tím přes hory a doly, řeky 
a sedmero moří! Umělec, který navrhoval tarotového Blázna, 
věděl, co dělá, jinak by mu byl přimaloval lodní kufr! 
Představte si, že byste se dennodenně hrabali v kufru k 
prasknutí nacpaném zbytečnostmi, banálnostmi a prkotinami, 
tím vším co jsme kdy posbírali a čehož nám navíc každým 
dnem přibývají další a další! Že bychom se denně 
prohrabovali vším tím, co se dozvídáme z televizních zpráv o 
zemích, městech a lidech, do nichž nám vůbec nic není, se 
všemi dopisy nebo emaily, které jsme kdy napsali i nenapsali, 
poslali či neposlali, všemi knihami, které jsme si kdy v životě 
koupili, půjčili, vrátili či nevrátili..?“ 

„Byl tu přece takový film, Rain Man, s Dustinem 
Hoffmanem v hlavní roli, možná, že jste to viděli,“ řekl 
Elwood. „Předlohou k této postavě byl skutečný člověk, který 
trpěl autismem. Tedy trpěl, jemu to nevadilo, že byl schopen 
si pamatovat všechny triviálnosti, které za dlouhá léta 
nasbíral. Problém byl ovšem v tom, že to co si pamatoval, bylo 
opravdu jen to triviální a bezpředmětné. Mohl sice být 
opravdovou chodící encyklopedií, přitom ale nebyl naprosto 
schopen toho postarat se sám o sebe a všechno pro něho 
musel ve skutečném životě dělat jeho obstarožní otec. Ve 
filmu potom jeho bratr.“ 

„Kam mohl vést takovýto život, nevíme a asi se nedozvíme. 
Nějaký smysl pro jeho vyšší Já ale mít musel,“ mínila Sára. 
Převzal jsem opět slovo. 

„Jsou tu i jiné možnosti. Život takovéhoto na oko 
zbytečného člověka může také mít podstatný význam pro ty 
kolem něho. O nějakém duchovním vývoji v tom životě asi 
nemůže být vůbec žádná řeč, i když něco z této existence přece 
jen asi musel ten člověk získat. Kdybychom měli mít tak 
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přesnou, přitom ale omezenou, paměť jakou měl Kim Peek, 
tak se totiž ten autista jmenoval a pamatovali si vše den ze 
dne, měsíc po měsíci, jistě by nás to přespříliš zatěžovalo. 
Nicméně, máme přístup k mnoha informacím, o nichž 
bychom se mohli snad právem domnívat, že jsou pro nás 
bezpředmětné. Lidé na příklad během hypnotické regrese si 
dokázali vzpomenout na spousty maličkostí – existují 
dokonce důkazy o tom, že člověk byl schopen v hypnotickém 
stavu si pamatovat cestu v metru, kterou vykonal několik let 
předtím. Přitom si také pamatoval to, jak četl přes rameno 
spolucestujícího noviny, jejichž obsah dokázal potom přesně 
opakovat psychiatrovi, který ho zhypnotizoval! To vše se dalo 
dodatečně ověřit, protože dotyčný dokázal přečíst i datum 
jejich vydání. 

Je to tak trochu paradoxní, konečně co není, že já, který tu 
přednáší o reinkarnaci, vás teď chci varovat. Lidé, kteří si 
příliš pohrávají s myšlenkami na reinkarnaci, si zbytečně 
komplikují životy. Není těch lidí přitom málo – v nedávno 
uplynulých letech se z toho dokonce stala jakási móda. Sám 
jsem se setkal s tím, že se lidé toužící po tom dozvědět se něco 
o svých předchozích inkarnacích, nechávají zhypnotizovat 
jinými lidmi, kteří často nemají k tomu žádné kvalifikace a 
riskují přitom, že si přivodí docela slušné mentální problémy. 
Ten. kdo takovéto experimenty provádí, může navíc počítat 
s tím, že si přivodí karmické následky. Udělali by oba lépe, 
kdyby se víc soustředili na život, který mají před sebou. K 
tomu zde máme precedent. Snad všichni známe mýtus o 
starořeckém pěvci Orfeovi, který se vydal do podsvětí, aby 
odtamtud přivedl zpět na zem svou ženu Eurydiku, která 
zemřela po uštknutí hadem. Příslušné božstvo mu povolilo 
vstup, jenže s jednou podmínkou. Eurydiku mohl vyvést ze 
světa stínů pouze poté, kdy slíbil, že se za sebe neohlédne. 
Orfeus svůj slib nesplnil, ohlédl se, zda žena jde za ním a 
Eurydiku ztratil. Ztratil ji ale navždy nebo pouze pro tento 
jeden život? To už se nedozvíme, to už nám stará řecká báje 
neříká, na tomto místě se končí.  
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Co je celkem jasné – tato legenda, stejně jako biblický 
příběh o Lotově ženě, který je v mnoha směrech podobný, 
mají také stejný význam, který bychom si měli dobře 
zapamatovat. Tím významem je: neohlížej se za sebe, nesnaž 
se zjistit, co se stalo v minulých životech, o nichž ani nevíš 
jistě zda existovaly, hleď vpřed, jdi směrem vycházejícího 
slunce. Přesto všechno jsou zde lidé, kteří trvají na tom hledět 
zpátky za sebe, ohlížet se přes rameno.“ 

Poklepal jsem si na prsa a prohlásil jsem hrdě: 

„Byl jsem Cézarem!“ Pohlédl jsem na Sáru: 

„Byla jsi Kleopatrou?“ Ihned pochopila, jakou hraji hru. 

„ Kdepak. Byla jsem Nefertiti!“ 

„Tou jsi být nemohla, protože jsem jí byl já!“ přidal se 
okamžitě Gordon. Sára se ale nedala. 

¨“Když na tom trváš, dobře. Já jsem byla Brutem, který 
vedl první ránu tady na Césara.“ 

„E te, Brute!“ zvolal jsem a všichni jsme se dali do smíchu. 
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„Myslím, že si rozumíme. Pokud uvěříme různým 
„reinkarnalistům,“ musí těch Cézarů a Kleopater běhat i právě 
v této chvíli po světě na stovky, možná i na tisíce. Skoro každý 
kdo se o tento předmět jen trochu otřel, pravděpodobně na 
nějakého takového Cézara, Kleopatru, či Nefertiti, někde 
narazil. Někteří bývají přece jen trochu rafinovanější a 
vybírají si postavy z dějin, které nejsou tolik nápadné, i když 
pokud možno zajímavé, historicky důležité. Přitom, šance jsou 
takové, že pokud dotyčný člověk v Římě či v Alexandrii v 1. 
století, případně v Egyptě uprostřed druhého tisíciletí před 
Kristem skutečně žil, byl by daleko pravděpodobněji otrokem, 
otrokyní, obyčejným vojákem či služkou. Naskýtá se otázka: 
proč tolik lidí, mezi nimiž se naleznou i někteří i celkem dost 
inteligentní, propadne tak snadno bludům a sebeklamu? Asi 
proto, že takoví lidé prostě už jsou. 

Stále ještě na varovné notě. Je nutné si uvědomit, že když 
se pokoušíme nahlédnout do našich minulých životů, 
vstupujeme tím vlastně do zakázané zóny a že tak činíme na 
vlastní nebezpečí. Možná, že přímo zakázaná ta zóna úplně 
všem lidem není, naše smysly tam ale docela jistě nefungují 
tak, jak jsme na to zvyklí v našem přirozeném prostředí. Něco 
tu a tam sice zahlédnout můžeme a nejspíš i zahlédneme, 
budou to ale spíš jen střípky něčeho, o čem si ani nemůžeme 
být zdaleka jisti, zda se to odehrálo v naší minulosti. Mohla to 
být stejně dobře minulost či i přítomnost někoho úplně 
jiného, mohl to být rozmar některého z obyvatelů té zóny, či 
prostě přelud, který nám promítl náš mozek. Musíme mít na 
zřeteli také to, že se můžeme ocitnout v zóně, kterou Carl 
Gustav Jung nazval „kolektivním nevědomím,“ což je oblast, v 
níž se mohou stýkat a mezi sebou se všelijak mísit části 
nevědomých myslí mnoha lidí, potenciálně dokonce všech 
lidí. To co zde vidíme či zažíváme my sami a vnímáme to jako 
‚naši předchozí existenci‘, se může snadno promíchat s 
minulou existencí jiných lidí, a kdo ví, třeba i s jejich 
budoucností! Výsledkem je kaleidoskop složený z malých 
obrázků, mezi nimiž mohou, ale také vůbec nemusí být, 
zlomky nějakého našeho předchozího života. Proč tohle 
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všechno říkám? Abych mohl dát o to větší důraz na to, že tím 
pravým místem, kde může člověk bezpečně činit takovéto 
rekapitulace, může být jedině kauzální rovina, na níž 
nebudeme propadat žádným bludům.“ 

„Myslím, že tato vaše varování jsou na místě,“ nechal se 
slyšet Brandon. „Proč ale tolik lidí propadá v poslední době té 
touze po hledání svých minulých existencí? Vidím to skoro 
všude a rozmáhá se to víc a víc!“ 

„Ano, je to jako skoro každá módní záležitost. Lidé by si 
měli uvědomit, že pokud se o své minulé životy zajímají, 
zatímco se nacházejí na této, hmotné rovině, musí počítat s 
tím, že vstoupí-li do této oblasti, ocitnou se zde zhruba v 
podobné situaci v jaké je potápěč, který se bez dýchacího 
přístroje, bez podmořské kamery a nejspíš i bez zkušeností, 
spouští do mořských hlubin. Ten má nanejvýš pár minut k 
tomu, aby objevil a prohlédl si, co se dá, než se bude muset 
znovu vynořit. Zůstane mu z celého dobrodružství celkový 
dojem, který si sebou přinese na povrch a snad také několik 
krátkých, jakoby filmových, záběrů, které jeho mozek 
zaznamenal – nějaké ty ryby a jiné podmořské tvory které 
zahlédl. Ty se už během nadcházejících hodin budou postupně 
stávat stále nejasnějšími a mlhavějšími. Podobně jako 
podmořská oblast, oblast lidského nevědomí je systém, který i 
když ekologicky vyhrazený a mající své určité platné zákony, 
je našemu bdělému stavu cizí. Mísí se v něm zlaté rybky ale i 
docela obyčejní pulci osobního nevědomí, s planktonem 
kolektivního nevědomí – ty první žijící v mělkých vodách, ti 
druzí pocházející z větších hlubin. Někde uprostřed toho 
všeho se ve vodě plácají naše instinkty a naše emoce, jimž 
esoterik dává jiné jméno než psycholog, aby nás to ještě víc 
zmátlo. A pokud máme veliké štěstí, možná že k tomu všemu 
nám někdy trochu jasněji zazní podmořský zvon našeho 
vnitřního hlasu. Ten, pokud je skutečný, nám nejspíš poví 
důrazně, abychom odtamtud co nejrychleji vypadli!“ 

„Takže člověk, jehož přednášení o reinkarnaci jsme si sem 
přišli poslechnout, nás důrazně nabádá, abychom se tím 
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nezdržovali!“ Podle výrazu Gordonovy tváře bylo poznat, že to 
míní spíš jako žert. Ne ale tak úplně.  

„Což ovšem znamená, že jste pochopil, co tu říkám. Že je 
sice dobré mít o těchto věcech přehled, není ale radno si 
s nimi zahrávat.“ 

„Já bych chtěla vědět, jak se to má s výběrem těla 
k narození. Do jaké míry máme do toho co říci?“ 

„Mami, tohle je dosti často kladená otázka a přímá 
odpověď na ni asi neexistuje. Lze jen říci, že v případě 
průměrně či podprůměrně vyvinutého Já, což momentálně 
bude zahrnovat podstatnou část lidstva, tu moc velká možnost 
výběru není. Místo narození bývá většinou určeno kombinací 
třech základních faktorů. Prvním z nich je zákon evoluce, 
který určuje, že se ego vždy znovu rodí za takových podmínek, 
aby se mu nabídla příležitost si vypěstovat a zdokonalit právě 
ty schopnosti, jichž nejvíc postrádá. Dále je tu karmický 
zákon, který se například postará o to, že ego, které si 
nezaslouží ty nejvhodnější podmínky, je také nedostane. Tím 
pádem se bude muset spokojit až s tím co je příští na řadě, což 
může být i něco podstatně horšího. Svou roli sehrají také 
osobní vztahy v předchozím životě či životech, které mohou 
být jak pozitivní tak i negativní. 

Na mysli musíme vždy mít jedno, a sice že karmické 
zákony představují pro nás obrovskou a dosud strašně málo 
probádanou oblast. Pro člověka, který žije tím, co bychom 
mohli nazvat "normálním" životem a který si tudíž asi příliš 
hlavu nezatěžuje tím, jestli existuje reinkarnace a jakými 
zákony se řídí, nejspíš platí to, že o tom kde a komu se 
narodil, se rozhodlo víceméně bez jeho velkého přičinění. To, 
že musí existovat spousty bytostí, které jsou v celém procesu 
zainteresovány, je celkem jasné. Kdo jsou tyto bytosti? Podle 
okultních tradic, existuje cosi jako správní rada, která se 
zabývá záležitostmi týkajícími se karmy. Lze se prý dokonce k 
ní odvolat, jak to může člověk učinit, je ale obestřeno 
záhadami. Celkem se to má podobně jako s andělskými sbory 
─ jsou lidé, kteří vám vyjmenují celé jejich šiky, včetně těch 
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bytostí, které jim velí, celou jejich hierarchii. Kdo se tímto 
chce zabývat, má zde spoustu příležitostí, v dnešní době 
internetu potom ještě mnohokráte znásobené. Zeptáte-li se 
jich, odkud čerpají své informace, budou se nejspíš buď 
odvolávat na různé autory, nebo prohlašovat, že sami pronikli 
do těch oblastí, kde se tyto zákony naplňují. Platí ovšem to, co 
jsem již řekl, a sice že málokdo z těch nacházejících se na této 
naší rovině existence tyto schopnosti má a může jich plně 
využívat. Pokud tomu tak je, spíš si své objevy a zkušenosti 
buď nechá pro sebe, nebo se o nich bude zmiňovat jen v 
opravdu výjimečně dobře vybrané společnosti lidí, podobné 
této. Která se jaksi vytvoří sama o sobě. Některé z vědomostí 
tohoto typu lze totiž zneužít a občas se to i stává. Proto bych 
nikdy nehaněl společnosti, které mají určitá tajemství, která si 
střeží. Mívají k tomu obvykle dobré důvody. 

Vraťme se ale ke karmickým zákonům. Pokud se člověk už 
nachází na cestě duchovního vzrůstu, může si potom za 
určitých okolností předtím, než začne nový cyklus inkarnace 
už do jisté míry plánovat, jak ten budoucí život má vypadat. 
To také znamená například, jakého pohlaví chce být, v jaké 
zemi, místě a dokonce i kterým rodičům se má narodit. Pokud 
neví přesně, co dělá, bude na tom ale pravděpodobně lépe, 
když konečná rozhodnutí ponechá na těch, kteří se těmito 
věcmi zabývají. Ano, matko.“ 

„Co rodiče na této straně? Mají ti nějaký vliv na to, kdo se 
jim narodí? 

„To je dobrá otázka. Přímo si vybírat pochopitelně 
nemohou. Pokud si ale přejí, aby do jejich rodiny přibylo ego, 
které je obzvlášť vyvinuté, mohou se vynasnažit o to, aby 
mohli nabídnout inkarnujícímu se jedinci pokud možno co 
nejvhodnější podmínky k dalšímu duchovnímu vzrůstu. V 
takovém případě se pravděpodobnost toho, že se tak stane, 
podstatně zvyšuje. Pochopitelně, že karmické zákony, které 
zde hrají velikou roli, jsou velmi složité. Většina z nás si sebou 
táhne docela slušný náklad špatné karmy a to nás musí jistě 
zdržovat ve vývoji. Někdy je ale možné si předem vybrat 
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mnohem větší břemeno než jakého by se nám normálně 
dostalo, pokud nám to ti, kteří mají karmické zákony na 
starosti, povolí. Zdá se, že je mezi nimi značný počet bytostí, 
které jako lidé nikdy životy nežily. Snad proto, aby byly jejich 
výroky nezaujaté? Jisté je to, že se často inteligentní lidé rodí s 
různými handicapy, přičemž si mohou, ale také nemusí, být 
nejasně vědomi toho, že právě takto si to oni sami vybrali. V 
každém případě, pokud se přes takovýto překážkami 
naplněný život s úspěchem dostanou, může jim to celkově jen 
prospět! 

 

 
     Představme si, že tu máme kauzální tělo a to má ruku, tak 
jako ji má člověk. Tou rukou naše vyšší Já občas hrábne dolů. 
Ví přitom zhruba, co dělá, přece jen je to ale tak trochu 
loterie. Spoléhá přitom na moudrost karmických činitelů, 
třeba ale i dost na svůj vlastní odhad. Pokaždé, kdy si takto 
hrábne, bude asi mít trochu víc kontroly nad tím, co dělá, kam 
míří. Může se nicméně stát, že vše není tak jak by tomu mělo 
za ideálních podmínek být. Ruka, tedy inkarnovaný člověk, se 
v hmotě zahrabe úplně beznadějně. Stane se člověkem 
naprosto a totálně materialistickým. Může být přitom vysoce 
inteligentní, to snad je dokonce skoro i pravidlem, postrádá 
ale duchovnosti, dokonce vším tím, co mu vyššími 
duchovními ideály zavání, jen opovrhuje. Jistě někoho 
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takového znáte. Sám sebe může nazývat praktickým 
člověkem, který není zbytečně sentimentálním a tam, kde se 
snad nezachová tak jak by měl, si tímto způsobem vše pro 
sebe dokáže patřičně zracionalizovat. Vše, co není hmatatelné 
či vědecky prokazatelné, pro takového člověka prostě 
neexistuje, včetně posmrtného života, o němž se vyjadřuje s 
ironickým nesouhlasem. Jsou zde lidé, kteří si představují, že 
žádný posmrtný život neexistuje a není jich nijak málo, v 
dnešní době a v určitých oblastech světa, dokonce slušná 
většina. Mezi nimi jsou jistě mnozí, kteří sedí na plotě a tajně 
přitom doufají, že pravdu mají ti, kteří o posmrtném životě 
nepochybují. 

Ale pozor! Co kdyby se to mělo tak, že aspoň někteří z těch 
co tvrdí, že vůbec nic po smrti neexistuje, mají pravdu? Míním 
tím pravdu takovou, která se týká jen jich samotných. Mám 
přitom na mysli právě ty případy, kdy vyšší Já nacházející se v 
kauzální sféře, kde o takovýchto věcech se dají činit podstatná 
rozhodnutí, prostě usoudí, že spojení s některou z osobností, 
kterou jaksi do světa hmoty vypustilo, bude lépe prostě 
přerušit. Podobně jako rybář, jemuž se návnada beznadějně 
kdesi dole zasekla o kořen, může v takovémto případě dojít k 
názoru, že nejlépe bude to prostě vzdát, vlasec ustřihnout a 
návnadu nechat klesnout ke dnu. Vzít si raději nový vlasec s 
novou udicí. Jiní lidé sice mohou bez úhony projít nástrahami 
hmotné existence, jen aby se pro změnu beznadějně zamotali 
v sítích astrální látky, kde je plně ovládnou emoce a to na úkor 
všeho ostatního. Tímto vzniklá situace se možná někdy musí 
řešit podobně drastickým způsobem. Potom se často hovoří o 
případech ztracených duší. Takovýto člověk může beznadějně 
ztratit kontakt se svým vyšším Já a je možné, že takováto 
osobnost nemá pro ně prostě žádnou budoucnost. Ani v 
takovýchto případech nemusí ale ještě být všechno úplně 
ztraceno. Někdy stačí jen okamžité prudké pohnutí mysli, po 
němž se již téměř ztracené Ego může znovu přiblížit.  

Naše vyšší Já pochopitelně očekává, že z každé inkarnace 
si něco pozitivního odnese a téměř vždy tomu tak asi i bývá. 
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Někdy to ale prostě vyjít nemusí a život je více či méně 
promarněný. Pokud by vliv takovéto nekonvenčně se chovající 
osobnosti měl příliš drasticky ovlivňovat vyšší Já, potom v 
jistém bodě může dojít k jeho oddělení od osobnosti, která se 
prostě odpudí. V naší analogii je potom ruka jakoby 
amputována v zápěstí, případně v lokti, dokonce třeba i v 
rameni. Něco se sice vrátí a je vstřebáno kauzálním tělem, 
něco “zatraceného” tu ale zůstává a může to činit potíže. 
Odtud mohou také pocházet některé z mytologických příběhů 
o vampírech, vlkodlacích, atp. To, co se stalo zatraceným, se 
prostě snaží udržet naživu za jakoukoliv cenu, obvykle tím 
způsobem, že to parazituje na jiných lidech jimž saje krev 
nebo pránu, případně i tím, že aspoň na čas ovládne tělo 
nějakého zvířete.“ 

Sáhl jsem opět po knize. 

 

 

 

„Tento obrázek by nám snad mohl pomoci si ujasnit jaký 
poměr má Ego neboli naše vyšší Já vůči osobnostem, které z 
něho jako jednotlivé inkarnace vycházejí. Úplně nahoře máme 
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nejprve naznačenu linku vedoucí od ještě nemanifestovaného 
Univerza k lidské monádě. Ta má trojí aspekt, stejně jako Ego, 
které je jakýmsi obrazem monády na vyšší mentální 
rovině manas, zvané také rovinou kauzální. Ego potom 
promítá série jednotlivých osobností. Ty se na obrázku 
postupně rozšiřují, přičemž ta poslední napravo se ukazuje 
jako trojúhelník rovno-ramenný, symetricky vyvinutý. 
Abychom si učinili co nejpřesnější představu o tom, co se míní 
výrazem “osobnost” – tou jsme my, ne ale jen v této hmotné 
fázi životního cyklu, ale v průběhu tohoto cyklu celého, od 
sestupu z kauzální roviny do hmotného světa a následného 
vzestupu přes roviny astrální a mentální, zpět na kauzální 
rovinu, kde sídlí Ego, naše vyšší Já.  

S tím jak se postupně člověk vyvíjí, vědomí jednotlivých 
osobností se postupně spojuje s vědomím vyššího Já, až 
ideálně se stanou jediným, vše obsahujícím vědomím. Jinými 
slovy – v této závěrečné fázi už naše Ego bude vědět velice 
dobře o tom, co my právě děláme a my naopak si budeme 
vědomi toho, kam by to vše, co momentálně činíme, mělo 
směřovat. Člověk, který dosáhl tohoto stavu ve svém vývoji, 
bude už vnímat celou tuto sérii inkarnací jako jediný, celistvý, 
dlouhý život.  

S tím bych pro dnešek skončil. Zítra bych chtěl sérii 
ukončit tím, že si uděláme jakousi rekapitulaci a podíváme se 
na celkové schéma tak, jak nám je předkládá esoterický 
buddhismus.“ 

 

  



Valentýn na Tasmánii 

 

257 

 

21. Planetární řetězce 

 

 „Kdo jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme?  

Ještě předtím, než jsme si před očima rozvinuli teorie 
zastávané Blavatskou a theosofií, nám všem muselo být 
celkem jasné, že na tyto otázky nebude nikdy snadné nalézt 
uspokojivé odpovědi. V knize o kabale, kterou jsem vydal 
už před několika lety, jsem napsal, že pokud se jedná o 
náš původ, existují pouze dvě možnosti a sice: 

Vše živoucí, včetně každé k tomu náležející části, vzniklo 
na světě následkem slepé náhody. 

Za vším co na světě existuje, stojí nějaká inteligence. 
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Tedy vlastně teorie evoluce, tak jak je chápána zhruba od 
poloviny 19. století, oproti teorii stvoření. 

Co si kdo představí, když vyslovím slovo evoluce? 
Gordone?“ 

„Pochopitelně Charlese Darwina.“ 

„A poví nám někdo, jak vlastně by měla taková evoluce 
podle Darwina vypadat? Brandone?“ 

 „Život se kdysi dávno vytvořil v oceánu, který na Zemi 
vznikl poté, kdy ta se ochladila. Od této doby se vyvíjí tak 
zvaným přirozeným výběrem. To v kostce znamená, že když se 
za určitých podmínek objeví nějaký nový druh, tento se ukáže 
být buď úspěšný a tudíž pokračuje a reprodukuje se dál, nebo 
se skončí ve slepé uličce. Mám to tak správně?“ 

Ozval se Gordon. 

„Podle mne je to sice pitomost, tak nějak to ale vykládá 
skoro každý zastánce evoluční teorie.“ 

„Tedy to muselo podle nich vzniknout náhodou. Ale jak? 
Strefovala se prostě evoluce do černého, až jsme se tu za 
nějaké ty milióny či miliardy let objevili my? Elwoode, co máš 
ty na mysli?“ 

„Nemyslím si, že by tu byl mezi námi jediný vědec, natož 
opravdový zastánce evoluční teorie. Jinak bychom tu asi 
neseděli. Měli bychom té evoluci ale přece jen dát šanci. Tak, 
jak to bývá u soudu, kde se postupuje podle určitých zákonů. 
Cítím, že tu panuje silná zaujatost vůči evoluční teorii a vůči 
panu Darwinowi, vážení! Co kdybych se proto nyní nabídl 
jako její a jeho obhájce? Ex offo. Už jen v zájmu toho, aby se 
tu hrálo fair play, nemyslíte?“ 

Všichni jsme souhlasili. Zeptal jsem se Elwooda: 

„Jak tedy vysvětlíš to, že na Zemi v moři vznikl život?“ 

„Nejspíš účinkem slunečního záření. A bouřemi, které nad 
primárním oceánem řádily. Kdysi jsem kdesi četl, že nějací 
vědci za podobných okolností dokázali vytvořit v laboratoři 
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něco, co se podobá organické látce.“ 

„Aminokyseliny. Ty ale musejí být nějakým způsobem 
oživeny, aby z toho mohla vzniknout opravdová živá látka. 
Musí se tomu dostat smysluplné informace. A to zatím nikdo 
nedokázal!“ 

„Ne, Gordone. Není divu. Víte někdo z vás, jaká je 
pravděpodobnost toho, aby vznikla taková kombinace, 
jejíž bezchybnost a dokonalost je podmínkou existence 
smysluplné informace a tím i života? Nikdo? Já jsem se tím 
trochu zabýval, když jsem psal svou knihu. Kdosi vypočítal, že 
spontánní vznik takovéto kombinace lze vyjádřit poměrem 
1:4  - jenže zadržte! Za tím následuje milión nul! Co nám nato 
poví náš slovutný advokát evoluce?“ 

„Jen to, že se život nějak, i když se neví přesně jak, vytvořil 
v jakémsi prvotním oceánu, který kdysi na Zemi existoval, o 
čemž se ve vědeckých kruzích spekuluje. Zasvěcenci hovoří o 
jakémsi „bujónu“, kterému přičítají schopnosti se za určitých 
okolností vyvinout v organickou sloučeninu. Účinkem 
slunečního záření, které tu už asi bylo, a za pomoci 
elektrických výbojů provázejících neustálé prudké bouře, k 
nimž téměř určitě docházelo, potom mohly nějakým 
způsobem, o němž žádné detaily známy nejsou, vzniknout 
první organické sloučeniny. Ty se dál vyvíjely, postupně 
rostly, moudřely, nakonec jsme z nich vznikli my. A s námi i 
Charles Darwin!“ 

„Kdesi jsem četl,“ řekl Brandon, „že se Darwin původně 
měl stát knězem, začal dokonce s tím úmyslem na 
cambridgeské univerzitě i studovat na kněze Anglikánské 
církve, než ho zaujal přírodopis. A také to, že nedlouho 
předtím než umřel, někde napsal, že nikdy nebyl ateistou, 
v tom smyslu, že by odmítl věřit v existenci Boha. Spíš se 
podle vlastního doznání považoval za agnostika.“ 

Bylo na čase, abych znovu převzal otěže, i když takovéto 
debaty nikdy na škodu nejsou. Měl jsem v úmyslu sérii 
přednášek ukončit ještě toho večera. 
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„Člověk obvykle potřebuje mít nějakou víru. Lidstvo se v 
zásadě dělí na dva tábory věřících. Jedni věří zásadně v to, o 
čem jsme se tu právě bavili, tedy v materialismus. Ti druzí 
věří ve stvoření, buď tak jak je jim předkládáno v Bibli nebo v 
některou z variant stvořitelského procesu, tak jak jej popisuje  
ta církev k níž dotyčný náleží. Je tu ale i třetí skupina, která je 
dost početná. Patří k ní lidé, mnozí z nich buddhisté, kteří se 
nezabývají ani jedním ani druhým a věří v periodické 
manifestace vesmíru, který se nachází buď v objektivním či v 
subjektivním stavu. Jinými slovy řečeno: jedná se zde podle 
nich o proces neustálého střídání se dne a noci, období 
aktivity a odpočinku. To co se jinde nazývá “stvořením” je 
tedy pouhé znovuobjevení se něčeho, co zde již bylo. Časový 
rozsah je ovšem obrovský, v řádu miliard let. Vidíme, že vše 
kolem nás je periodické, že vše je buď viditelné či ponořené ve 
tmě, vše se nachází ve stavu bdělosti či spánku, proč tedy by 
celý vesmír neměl podléhat stejným pravidlům? Jistě, nějak 
se přitom zahrává do autu ta palčivá otázka stvoření, kdy 
podle mnohých prostě Stvořitel stvořil něco z ničeho. Rozum 
nám říká, že někde to přece začít muselo! Tím, že tu otázku 
prozatím pomineme, přece nic nevyřešíme! Ve své knize o 
kabale se o něco podrobněji zabývám touto otázkou a také 
tím, jak na věc nahlížejí kabalisté, kteří se jí věnují spíš 
než theosofové či esoteričtí buddhisté. Kabalistický Ajn Sof, 
což v podstatě znamená “ne nic”, tedy vlastně ‘něco‘, je 
koncept, který se nám tu nabízí, ovšem k otázce Stvořitele 
pořád žádnou smysluplnou odpověď nedává, protože se 
vlastně jedná jen o rétoriku. Samotná kabala nakonec tedy 
také podobné otázky odstavuje na vedlejší kolej; dochází se 
zde k tomu asi jedinému rozumnému závěru, že prostě za 
současného stavu vývoje není v dosahu lidské mysli tyto věci 
vyřešit. 

     Ať už věříme v to či ono, nakonec vždycky dojdeme k 
tomu, že tu máme pouze jediný univerzální prvek, který je 
nekonečný, nikdy se nerodící a nikdy neumírající. Pokud ten 
chceme nazvat Náhodou, Bohem, Stvořitelem, Stavitelem 
Všehomíra, Evoluční teorií, či něčím podobným, klidně si 
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můžeme posloužit, na věci to nic nezmění. Jedná se prostě o 
všudypřítomný, věčný, bezmezný, a neměnný princip. Vše 
ostatní jsou už jenom fenomény neboli rozličné aspekty a 
proměny toho Jediného, ať už řádu makrokosmického či 
mikrokosmického, tedy od hierarchie nadlidských bytostí, 
přes nás osobnosti lidské, až po ty ostatní, k nimž náležejí 
veškerá zvířata, rostliny i minerály, prostě vše, co kolem sebe 
vidíme. Takže na otázku, kdo stojí za tím, že vesmír je vždy 
znovu a znovu stvořen, můžeme docela dobře dostat 
následující odpověď: nestojí za tím nikdo. Vědec může tento 
proces nazývat evolucí, filosof emanací, kněz některé z církví 
boží přítomností, zatímco buddhista v něm nejspíš uvidí 
univerzální a vše přetrvávající realitu, která periodicky vrhá 
obraz sebe sama na pozadí nekonečných hloubek prostoru. 
Každý z nich bude mít sice pravdu, ale jen tu svoji pravdu. 
Tento odraz jediné skutečné reality, který člověk běžně vnímá 
jako materiální svět, lze považovat za pouhou dočasně trvající 
iluzi. Není potom třeba ani vidět naši Zemi jako to jediné 
místo kde se život započal, ani jako to místo kde se život 
skončí. Lze si snadno představit, že Země je jen jedním z míst, 
kde k evoluci člověka právě dochází; že předtím se život 
vyvíjel jinde a že odsud opět přejde jinam. Čímž pádem se 
dostáváme k planetárním cyklům, také zvanými řetězce. 

     Dohodli jsme se snad už na tom, že nemá význam 
spekulovat o různých teoriích týkajících se Stvoření. Myslím, 
že lépe bude zabývat se tím, kam náš rozum dosáhnout může. 
Jak jsme si již pověděli dříve, podle esoterického buddhismu 
člověk se sestává ze sedmi principů, čili má sedm těl, která 
jsou vytvořena z jemnějšího a jemnějšího materiálu, 
přičemž fyzické tělo, které jediné plně vnímáme jako to naše, 
se v této řadě nachází nejníže, je tedy tím nejhustším. 
Stejně se to má i s naší Zemí, která také má svých sedm 
principů, z nichž ten nejnižší je právě tím co nás obklopuje, 
v čem žijeme. Už Pythagoras, první z řeckých filosofů, o 
němž bezpečně víme, že tento sedmičkový systém ve svém 
filosofickém pojetí uznával, se zmiňuje o ‘hudbě sfér‘, 
založené na hudební stupnici právě o sedmi tónech. Máme 
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také sedm spektrálních barev. Potom nás snad už nepřekvapí, 
dozvíme-li se, že existuje i sedm království přírody a ne 
jen čtyři, jak se většina lidí domnívá. Že nad člověkem, který 
se zcela jasně odlišuje od světů zvířat, rostlin a minerálů, se 
nacházejí další tři tzv. přírodní říše, o nichž běžná věda zatím 
nic neví, které ale uznávají okultisté. 

    I když v kabale či hermetismu jej také nacházíme, Západ 
se se sedmičkovým zákonem přírody opravdu seznámil 
až poté, kdy A. P. Sinnett vydal svůj Esoterický buddhismus. 
Teprve když po jeho smrti vyšly Dopisy Mahátmů A. P. 
Sinnettovi, tehdy se dozvěděl svět, tedy ta jeho část, která se o 
tyto věci zajímá, odkud tyto vědomosti údajně pocházely. 
V systému, jímž se zde zabýváme, se užívají následující výrazy. 

Mimochodem, docela by se nám hodilo, kdybychom tu 
mohli mít černou tabuli, na níž bych je pro vás mohl napsat. 

Sedm rovin Vesmíru 

Sedm glóbů   

Sedm oběhů neboli období aktivity 

Sedm lidských ras neboli epoch 

Sedm dílčích ras neboli dílčích epoch či větví 

Dále je ještě nutné si ujasnit, že pod názvem řetězec se 
míní systém zahrnující náš fyzický svět a dalších šest jemu 
příbuzných, avšak nám neviditelných světů. 

        Oběh je průchod životního impulzu všemi sedmi glóby 
náležejícími k jednomu řetězci, jinými slovy jedná se o období 
aktivity toho kterého řetězce. 

    Životní impulz, někdy také vlna života, značí aktivující 
princip, s jehož pomocí se proud evoluce přemisťuje z jednoho 
glóbu na další. 

    Rasa neboli epocha značí skupinu lidí, která dosáhla 
určitého stupně evoluce, fyzicky, psychicky a mentálně. Výraz 
rasa mívá v dnešní době většinou jiný význam, a proto by 
mohl řadě lidí, zejména těch uvyklých současné politické 
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korektnosti, vadit. Výraz epocha, který užíval už před sto lety 
Rudolf Steiner, je proto asi vhodnější. 

Asi bych měl nyní věci trochu shrnout, zrekapitulovat. 

Evoluční proces, jímž člověk prochází, se odehrává na 
sedmi rovinách existence. Osobnost, která vzejde z každé 
jednotlivé inkarnace, je výsledkem sklonů a schopností, které 
se vytvořily v průběhu předchozích životů. Dalo by se tedy říci, 
že během života si člověk schraňuje dědictví nebo vytváří 
kreditní položku, podobnou jako úvěr, bankovní půjčku, 
hypotéku, jinými slovy prostě má bankovní konto. Obsah jeho 
bankovního konta, nebo aspoň jeho část, která může být jak 
pozitivního tak i negativního charakteru, mu bude k dispozici 
v příštím životě. Zde máme další diagram. Je na něm celé 
naše planetární schéma, tak jak je vidí esoterický 
buddhismus. 

 

 

 

Celé schéma se sestává ze 49 glóbů, které se dělí na 7 
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řetězců. Každý z glóbů je podle abecedy identifikován 
písmenem. Jak na diagramu vidíte, prominentně označený je 
glóbus D ve čtvrtém řetězci – tím je naše Země v současném 
jejím stavu. Dále musí být z diagramu jasné, že glóbus D 
Zemského řetězce je tím nejnižším v celém schématu.“ 

„Takže my se tak nějak nacházíme na smetišti celého 
systému, to je co se nám snažíte natlouct do hlav?“ 

„Tak zlé to Gordone, není. Jak dál uvidíme, už jsme se 
dostali přes ten nejnižší bod!“ 

„To rád slyším. Raději ale nebudu dál komentovat a 
počkám si, s čím nás uhodíte dále.“ 

„Tu nejhorší zprávu jste už slyšeli. Nyní k našim životům. 
Série našich životů se odehrávají na výše popsaných glóbech; 
jednotlivé glóby v řetězci odpovídají sedmi principům člověka, 
to snad je jasné. Každý z glóbů se tak jakoby stává jevištěm, na 
němž se nejprve objeví a promítnou základní charakteristiky 
toho předchozího glóbu. Ty se potom mohou začít dále 
vyvíjet. Když se období aktivity toho kterého glóbu skončí, 
esence toho co zde vzniklo, přechází na odpovídající glóbus v 
novém řetězci, rovněž o sedmi článcích. Jak si lze snad 
představit, planetární řetězce, podobně jako lidé, se v průběhu 
svých ‘dnů a nocí‘, to jest období aktivity a nečinnosti chovají 
podobně jako lidé. Vytvářejí si své obliby, prožívají svá mládí, 
stárnou, umírají, znovu se rodí, atp. Máme zde tedy 
v zemském řetězci sedm glóbů, tři na sestupné části 
evolučního oblouku, jeden představující naši Zemi a další tři, 
které v cyklu manifestace teprve přijdou, na vzestupné části 
vývojové křivky 

Stejný počet sedm, mají i lidské rasy či epochy. Tou 
nejnižší fází, kdy lidstvo dosáhlo bahnitého dna, byla opět ta 
čtvrtá, známá rovněž jako ona nechvalná epocha atlantská. 
Současné lidstvo představuje epochu pátou, která už by měla 
být na vzestupu. To, že ji kdysi theosofové 
nazvali árijskou rasou, už by nám proto snad tolik vadit 
nemuselo. Konečně, mohli bychom se přejmenovat a prostě si 
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neříkat árijci. Rudolf Steiner, který byl těžce pronásledován ke 
konci svého života silně se rozpínajícími nacisty, došel v tomto 
směru nejdál, když ve svých spisech přestal užívat výrazu 
“rasy” a místo toho se zmiňuje o epochách. To raději budu 
činit i já. 

Máme zde v pořadí, v jakém se na Zemi objevovaly tyto 
kořenové rasy neboli epochy: 

Za prvé, epocha polární, někdy také známá jako éterická. 
O ní se toho mnoho neví, lidé údajně měli existovat v éterické 
formě a na zemi tudíž mnoho znímek své činn osti 
nezanechali.  

Za druhé je tu epocha hyperborejská, o níž jste možná už 
někdy slyšeli.  Ta měla existovat v dnešních polárních 
oblastech, které ale měly v té době podnebí spíše tropické. 

Za třetí,  epocha lemurská, která měla žít na 
kontinentě zvaném Gonduana, o němž se zejména v Austrálii 
občas slyší zkazky. Měl totiž existovat pravděpodobně v 
místech kde je dnes Austrálie a jižní části Pacifiku.  

Potom přišla ona proslulá epocha atlantská, sídlící v bájné 
Atlantidě, na dnes už neexistujícím kontinentě, snad v oblasti 
Atlantického oceánu. Jako každí jiná, i tato epocha měla svých 
sedm dílčích epoch, někdy zvaných větvemi. Pro jistotu je 
vyjmenuji. Máme zde větve rmoahalskou, tlavatskou, 
toltéckou, turanskou, semitskou, achadskou a mongolskou. 

 Takže jsme došli až k epoše árijské, které raději 
budeme říkat současná. Má následující větve či 
dílčí epochy: hindu, arabskou, perskou, keltskou, teutonskou. 
Šestá epocha se v současnosti vytváří, sedmá se má teprve 
objevit. Tyto dvě epochy zatím nemají ustálené názvy. 

    Rudolf Steiner, který se ze všech filosofů, theosofů a 
antropozofů těmito otázkami snad nejvíc zabýval, dělí naši 
současnou epochu na následující dílčí epochy/větve: 

1. staroindická kulturní větev 

      2. perská kulturní větev 
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     3. babylónsko-chaldejsko-egyptská větev 

    4. řecko-římská větev 

    5. současná  větev germánsko/západoslovanská 

    6. kulturní větev slovanská 

    7. kulturní větev filadelfská, východoslovanská 

    „Tohle je opravdu zajímavé,“ ozval se Brandon. „Říkáte 
germánsko, západoslovanská větev, že je tou naší současnou. 
Přitom jsou tu už v dnešní době patrné jasné snahy o to, aby 
Německo ovládalo evropskou unii politicky i finančně. Na 
druhou stranu ale už se také začíná rýsovat opozice, ze strany 
západoevropských Slovanů, Poláků, Čechů, Slováků, snad i 
Slovinců a Rakušanů, kteří jsou také silně promíchaní se 
Slovany. Vy, jako Čech, to jistě musíte vidět dost jasně.“ 

„Ano. Jen mě překvapuje, kolik o tom vy, jako Australan, 
víte!“ 

„Tady nenajdete jen samé krokodýly Dundee,“ přidal se se 
smíchem Gordon. Zasmáli jsme se všichni. Nasadil jsem o 
trochu vážnější tvář. 

„Toho jsem si už všiml. Už proto vám teď přidám něco, co 
by se vám mohlo líbit. Je to hlavně podle Rudolfa Steinera, 
ten byl ale vizionářem podobně, jako jím byl Carl Gustav 
Jung. Steiner zanechal po sobě dědictví, jehož cenu a rozsah si 
dnes, bezmála sto let po jeho smrti, začínají lidé teprve 
uvědomovat. Například, Waldorfské školství, systém 
bankovnictví, moderní zemědělské metody, a podobně. Podle 
Steinera, šestá rasa neboli epocha se údajně teprve vytvoří a 
to z šesté větve současné epochy na západním pobřeží 
Ameriky a také právě zde, v Austrálii. Sedmá epocha se má 
teprve ve vzdálené budoucnosti vytvořit také zde a v oblasti 
Pacifiku. Z nadcházející šesté větve se proto bude vytvářet 
také nadcházející šestá kořenová rasa/epocha. Systém funguje 
tak, že příští kořenová rasa se vždy vytváří ze stejně očíslované 
větve té předchozí kořenové rasy. V praxi to znamená, že naše 
pátá kořenová rasa se vytvořila z páté větve atlantské rasy, jíž 
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byla větev semitská, někdy zvaná také fénická. Šestá kořenová 
rasa se tudíž podle Steinera bude vytvářet ze současně se 
formující slovanské větve. 

 

 

 

Takto vznikají nové kořenové rasy, tedy epochy. Naše pátá 
epocha se vytvořila z páté dílčí epochy atlantské epochy. Příští 
šestá se bude vytvářet z šesté dílčí epochy té naší, takže pokud 
má Steiner pravdu, Austrálie v tom bude hrát důležitou roli. 

Semeno každé nové epochy, kořenové rasy, glóbu, atd., se 
vždy nachází v té předchozí odpovídající sérii nižší úrovně. Je 
zajímavé, jak se liší původní náhled theosofů pocházejících ze 
školy Blavatské, od systému Steinerova. Až do té čtvrté, větve-
dílčí epochy jsou v zásadě stejné, místo té původně zvané 
semitskou, uvádí Steiner větev germánsko-západoslovanskou, 
přičemž tu příští už přímo nazývá slovanskou. O slovanském 
původu Blavatské není pochyb, je ale otázkou, jak dalece se na 
těchto názvech podepsala místa kde tyto teorie a zájmy lidí s 
nimi spojených vznikaly – theosofie Blavatské byla dosti často 
sponzorovaná z Ameriky, Británie a Austrálie. Antroposofie se 
po Steinerově odtržení od Theosofické společnosti vyvíjela 
zejména v Evropě. Slovo ‘filadelfie‘ značí bratrskou lásku – 
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Steiner zde zřejmě je optimistický pokud se jedná o výhled do 
budoucnosti pro lidstvo. Přitom měl po nástupu nacizmu v 
Německu i jinde veliké potíže a byl v roce 1925 nacisty 
prakticky uštván k smrti. Stěží bychom nalezli lepšího 
doporučení pro tohoto obdivuhodného člověka! 

Zpět ke kauzálnímu tělu. Někteří lidé je budou obývat jen 
kratičký čas, v kterémžto případě se toho mnoho dít nebude. 
V jiných případech pobyt v tomto těle může být dlouhodobá a 
složitá záležitost; to když se zde plánuje například výběr 
rodičů, výběr pohlaví, výběr případného povolání, talentů a 
podobně. To vše se může dít za vědomí a s plným souhlasem 
jedince; to v případě těch, kteří jsou již na poměrně vysoké 
úrovni duchovního vývoje. Veškeré plánování spojené s příští 
inkarnací, se děje na kauzální rovině. Jindy ke všemu dochází 
více či méně automaticky, zejména pokud se jedná o lidi 
nevyspělé, kteří skoro jakoby pospíchali se vrhnout dolů a 
znovu se ponořit do světa hmoty, kde se jim budou dít věci! 

Téměř celé drama lidského vývoje se odehrává na čtyřech 
nižších rovinách existence. Ze sedmi glóbů pouze jediný, naše 
Země, se nachází na rovině, kterou naše smysly dokáží plně 
vnímat. Ostatních šest se nalézá na subjektivních neboli 
vnitřních rovinách, tři z nich na té části oblouku, po níž se 
sestupuje do hmoty, další tři na jeho vzestupné části, po níž se 
stoupá směrem k větší míře duchovnosti. 

    Výraz ‘upadhi‘ značí totéž co anglické slovo vehicle, tedy 
prostředek, s jehož pomocí se lidská monáda pohybuje po 
těchto rovinách existence. Pokud má člověk porozumět tomu 
jak planetární řetězec a potažmo i jiné řetězce, fungují, musí 
především zahodit za hlavu skoro všechno z toho, co se kdy 
naučil ve škole o historii lidstva. To, co se zde běžně učí, 
zahrnuje totiž jen její žalostně krátký úsek. Navíc je nutné, aby 
se zbavil všech možných předsudků, jakožto i politicky 
korektních výrazů a výkladů, zejména tam kde se jedná o 
lidské rasy a etnické klasifikace. Byli to ovšem hlavně nacisté, 
kteří v tomto směru prokázali například theosofii medvědí 
službu, když se chopili některých myšlenek a výrazů –
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pochopitelně jen těch které se jim hodily do krámu – s nimiž o 
více než půl století před nimi přišla Blavatská spolu s jinými 
theosofy. Jak ani jinak být nemohlo, nacisté je značně 
pokroutili. Theosofie nebyla jediná, která tímto nacistickým 
bláznovstvím utrpěla. Podobně dopadli například i Nietsche 
se svou filosofií, Wagner s hudbou, atp. To vše a leccos jiného, 
musí budoucí student esoterických věd prostě vypustit z 
hlavy, dřív než se může dát do vážného studia starších autorů 
zabývajících se theosofií, aniž by mu přitom občas vyvstávaly 
hrůzou vlasy na hlavě.  
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    „Nechám nyní kolovat tento diagram, na němž je 
znázorněno, jak do sebe zapadají cykly, jimž podle východních 
okultních věd podléhá náš solární systém. Pokud jde o cykly 
manifestace, zachází východní filosofie o mnoho dál než 
například kabala, která se prostě začíná i končí stvořitelským 
procesem. Védická nauka o planetárních řetězcích a 
manifestačních cyklech, kde cyklus manifestace, tzv. 
manvantara, je vystřídán údobím bez manifestace, kterému se 
říká pralaya, během něhož veškerá stvořitelská činnost ustává 
a vše se stáhne do jediného bodu, je dosti složitá. Jelena 
Petrovna Blavatská ve své Tajné doktríně, rovněž A. P. Sinnett 
v Esoterickém buddhismu, společně s jinými theosofickými 
autory, se shodují v jednom, že v současném cyklu involuce do 
hmotné existence a následné evoluce, planetární řetězce i 
planetární cykly a jejich jednotlivé epochy již v minulosti 
dosáhly toho nejnižšího možného bodu. Znovu opakuji, že k 
tomu došlo ve čtvrtém planetárním řetězci, v jeho čtvrté 
neboli atlantské epoše. Můžeme tedy držet hlavu vzhůru, 
protože pouze tím směrem se nyní povede naše cesta. 

Podle doktríny týkající se našeho planetárního řetězce zde 
máme sedm kol či oběhů, což znamená, že cyklus života či 
vlna života, začíná svůj kurs evoluce na glóbu A. Globus 
theosofů je v zásadě totéž jako sefira kabalistů, i když systém 
je poněkud jiný. Z glóbu A se vlna života přesune na glóbus B, 
glóbus C a konečně glóbus D, jímž je naše Země. Z tohoto 
nejnižšího bodu se začíná vzestupná křivka, přes E, F, až ke 
glóbu G. To je jeden planetární cyklus. Následuje planetární 
nirvána, předpokládejme, že stejného trvání, i když je pro nás 
těžké říci, když se čas zastavil, vlastně čas není. Po nirváně 
přijde další planetární řetězec, vše se opakuje ve stejném 
pořadí, ale na vyšším stupni evoluce než bylo předchozí kolo.“ 

„Ufff,“ oddychla si Sára. „Tohle je trochu složité, i když 
vidím, že systém v tom je!“ 

„Složité? Chtěla bys něco složitějšího, s trochou víc 
fantasie?“ 

„No, sci-fi a fantasy je náramně populární odvětví 
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literatury. Tak se nám předveď!“ 
„Berte to jako sci-fi nebo fantasy – já tyto dva vidím jako 

rozličné žánry.“ 
„Proč dva?“ zeptal se Brandon. 
„V tom prvním musím mít technologii, vesmírné koráby, 

cestování časem a podobně. V tom druhém jsou podle mne 
mytologické bytosti, kouzelníci a tak dál. Někdy to ovšem bývá 
pomíchané. Potom je tu alternativní historie, o tom jak 
všechno mohlo být jinak, než jak nás učili ve škole. Podívejte 
se například na tento diagram. Je na něm to, čemu se říká 
okultní antropologie“  

Rozdal jsem natištěné diagramy, které jsem měl původně 
připravené jen pro všechny případy. 

 

 

 

Brandon byl první, kdo přišel s komentářem: 

„Všechno je tu jinak. Člověk tu, podle tohoto, byl už 
v nějaké formě, předpokládám, že éterické, aspoň před 
padesáti milióny let. Těžké k uvěření.“ 
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Sára se přidala: 
„Od té třetí epochy, Lemurské, už je tomu tak, jak jsem to 

občas četla či slyšela. Ale dvacet pět miliónů let? Na druhou 
stranu si říkám, něco na tom být může. Vždycky jsem cítila a 
cítím, že tu už kdysi něco bylo. Tady, na tomto kontinentě. 
Přitom tu nikde nic vidět není, žádné pozůstatky dávné 
civilizace. Občas se proslechne, že tamhle byla kdysi pyramida 
nebo něco podobného, nikdo ale nepřišel s žádnými důkazy. 
Potřebujeme ale ke všemu důkazy? Co cítím uvnitř, je co 
cítím. A je to, že už tu kdysi cosi bylo!“ 

Gordon se musel také nechat slyšet. 
„Vypadá to dost bláznivě, jak ale říká Sára, vysvětlovalo by 

to, proč nikde nic nezbylo. Po takhle dlouhé době snad i ty 
naše všudypřítomné plastové tašky by se mohly rozpadnout. 
Copak o budovy, ty spadnou samy od sebe a nic po nich 
nezbyde za pár tisíc let. Jenže, co by naši civilizaci mohlo 
reprezentovat za nějaký ten milión let, by mohla být taková 
Visa karta…“ 

„Ta by archeologům asi hodně pomotala hlavy,“ prohlásila 
moje matka, až doposud se držící stranou debaty. 

„Zvláště kdyby se někde zachovaly také elektronické 
záznamy o té mojí,“ zasmála se Sára.  

Bylo na čase uvést věci na správnou kolej, pokud jsem 
chtěl přednášku skončit. 

„Jsou některé věci, které nám mohou připadat silně za 
hranicemi fantasie, a to co jsme právě viděli, může být jednou 
z nich. Studium esoterického buddhismu mě ale přesvědčilo o 
jednom: nikdy bych nic předem nevylučoval. Už od naščich 
školních let jsme skoro všichni silně zaujati, indoktrinováni by 
se dalo i říci, směrem jakým se už několik století ubírá 
západní věda. To, co jsme právě viděli, bylo z velké části 
vydedukováno z různých náznaků, které se nacházejí ve 
vedických spisech. A ty, už i někteří západní vědci začínají 
brát vážně. 

Na rozdíl od kabaly, která má místy od ortodoxní vědy 
také daleko, kterou ale také začínají mnozí vědci studovat, kde 
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se vždy spekuluje o původu a prapočátku všeho, esoterický 
buddhismus či hinduismus se vytváření hypotéz o historii 
lidstva, prapůvodu vesmíru a všeho bytí, vcelku vyhýbá. 
Otázka Stvořitele a Stvoření se z našeho lidského hlediska 
momentálně stejně vyřešit nedá, což konec konců uznávají i 
kabalisté. Stvoření v tom smyslu, že vznikne něco z ničeho, je 
pro nás nepochopitelné a nemá tudíž význam se jím zabývat. 
Ptáka rodícího se z vejce, žijícího po určitý čas, měnícího se v 
popel, z něhož povstane nové vejce, to už je pro lidskou mysl 
mnohem snadnější přijmout. Naše mozky jsou ochotny to 
aspoň přijmout podmínečně, protože různými cykly, těmi 
většími, jakým je například rok, či menšími, jakými jsou 
den či týden, procházíme neustále. Dalším krokem by bylo 
přijmout periodické a po sobě se opakující manifestace 
Vesmíru, něco jako universální den a noc, střídání se 
objektivní a subjektivní reality, střídající se období aktivity a 
pasivity, bdělosti a spánku. To objektivní, to co právě 
zažíváme, ovšem už trvá ohromně dlouhou dobu, jistě řádu 
miliard let. To, co se před tak dávnými časy objevilo, nebylo 
ale vlastně žádným stvořením, pouze znovuobjevením věcí, 
forem, bytostí, jaké už dříve existovaly. 

Sára zvedla hlavu, pohlédla na mne těma svýma tmavýma, 
uhrančivýma očima. 

„Teď nám prosím tě pověz, jak dlouhá je asi ta nejkratší 
dílčí epocha, abych si mohla dát všechno trochu do 
perspektivy?” 

„No, počítej s asi dvěma tisíci let. To nikdy nemůže být 
přesné, velké epochy i ty dílčí, se různě překrývají. Ty dva 
tisíce let ale docela souhlasí s tím, jakou délku stanoví západní 
okultismus pro jednotlivé znaky v astrologickém roce.” 

„Jak dlouhá trvání by mohly mít takovéto periodické 
manifestace Vesmíru?,“ ptala se matka. 

„Východní filosofie a po ní theosofie, mají svůj základ v 
sanskrtu, vedických spisech, v esoterickém buddhismu. Znám 
ovšem lidi, kteří jsou nebo aspoň se prohlašují za buddhisty, 
přičemž když se člověk před nimi zmíní o buddhismu 
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esoterickém, nevědí, o čem se hovoří. To je celkem normální. 
Když totiž půjdete do buddhistického kláštera, a chtěli byste si 
o takovýchto věcech podiskutovat s některým z mnichů, i zde 
se vám může dostat a nejspíš i dostane, jen prázdných 
pohledů. Ne docela nutně, ale dosti pravděpodobně. Stačí se 
jen podívat na ukázku védické okultní chronologie, abychom 
aspoň zčásti pochopili proč je tomu tak. Rozdal jsem kopie 
jiného diagramu. 

 

 

 

Na tomto diagramu se nám ukazuje jeden veliký cyklus, 
Saura Kalpa neboli jeden Den Bráhmův. Mohlo by nám z 
toho snad být celkem jasné, proč nemá příliš veliký význam 
dohadovat se tom kdy a jak vznikl vesmír. Jedna zde uvedená 
jeho manifestace snad postačí. Otázka, na níž odpovím dřív, 
než ji někdo položíte: jak dlouhé trvání mají manvantara či 
pralaya? Předpokládá se, že oba tyto eóny jsou stejného trvání 
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– měla by tu přece být rovnováha – o tom kolik našich roků 
trvají, nemáme ale potuchy. Gautama Buddha, který hovoří o 
tzv. Maha-Kalpě, což je ten nejdelší eón jaký buddhismus 
uznává a což musí být zřejmě podobné, není-li to přímo totéž 
jako manvantara, užívá analogií, které nás dovedou k závěru, 
že se zde zřejmě musí jednat o trilióny let. Zní to fantasticky, 
musíme si ale uvědomit jednu věc. Čas na jiných rovinách 
existence se pravděpodobně chová dosti jinak a může proto 
plynout jiným tempem než jak jsme tomu z našeho pohledu 
uvyklí. V každém případě je to pro nás celkem nepodstatné a v 
současnosti irelevantní. Sára?“ 

Takže, když se to všechno sečte, tak tu mluvíme o 
miliardách let? Wow!” 

 „Přesně tak. Wow. Nádherné slovo, prý je skotského 
původu.“ 

 „Kdepak,“ prohlásil Brandon. „tak se vyjádřil Adam, 
když se probudil a poprvé uviděl Evu!“ 

 „On to byl Skot?“ To byl Gordon. Nedal jsem se. 
 „Co kdybychom raději obejmuli multikulturismus? 

Brahma to nejspíš ocení. To, co vidíme, je jeden den Bráhmův 
neboli doba trvání našeho solárního systému, podle 
prastarých vedických spisů. Ale, ano. Mind-boggling! Wow! 
Neskutečné! 

„Mně to připadá trochu přehnané, řekla matka, „říkám si, 
že třeba ta jedna skupina třech nul by tam mohla být navíc, i 
tak by toho času bylo dost a dost. Těmito věcmi ale asi nemá 
význam si příliš zatěžovat hlavy, až tam dojdeme, uvidíme.“ 

„Přesně tak. Podstatné zde je nicméně to, že poté kdy se 
skončí pralaya, vše se znovu opakuje, ovšem na jiné úrovni a 
to buď na vyšší, pokud se nacházíme na vzestupné části 
vývojového oblouku, nebo nižší, pokud se sestupuje do hmoty. 
Představovat si to můžeme tak, že v tom prvním případě se 
veškeré tzv. přírodní říše náležející k vlně života posunou o 
jeden stupeň výše  –  z toho co se předtím nacházelo na úrovni 
minerálů, se v příštím velkém cyklu, v tom sestávajícím se ze 
49 glóbů – tj. sedm glóbů procházejících všemi sedmi 
rovinami – stanou rostliny, to co dříve bylo rostlinami, se 
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přesune do říše zvířat. Ze zvířat se potom stanou lidé a ... z lidí 
... kdoví?“ 

  „Andělé?“ nadhodila Sára. 
 „To podle některých. Může tomu ale být i jinak. To, že 

by se z lidí stali v příští fázi vývoje devy/andělé, tak docela 
neladí s tím, co o těchto bytostech tvrdí kabalisté, že totiž na 
rozdíl od člověka, nemají andělé svobodnou vůli a že jim byly 
Stvořitelem určeny jisté úkoly spojené s evolucí lidstva. 
Ovšem, kabala mívá obvykle tendenci k sebestřednosti; k 
tomu vidět Zemi jako střed vesmíru, člověka jako 
vrchol  veškerého stvoření. Názory theosofů bývají pestřejší. 
Andělé neboli devy, by podle jedné často diskutované teorie, 
také mohli náležet k jiné, paralelní evoluci a mohou mít, 
kromě toho, že pomáhají lidstvu i jiné, nám neznámé 
úkoly. Existuje také hypotéza, podle níž má člověk, který 
dosáhne toho bodu v evolučním vývoji, kdy se může posunout 
někam výše – to jest, dostane se mu iniciace která je čtvrtá 
v pořadí, zvané Arhat, možnost volby a to celkem mezi šesti, 
případně sedmi, možnými vývojovými směry, které uvádím na 
jiném místě. Přejít k devám a k jejich vývojovému cyklu, má 
snad být jednou z takových možností. 

    V každém případě můžeme my lidé celkem bezpečně 
předpokládat, že se prostě posuneme v příštím cyklu kamsi 
výše. Ale pozor! Pravděpodobně ne všichni, ale jen ti z nás, 
kteří splníme předpoklady k tomu, abychom mohli přejít v 
příštím evolučním cyklu na to, co má následovat nebo na to, 
co si sami vybereme. Zde se musím vyjadřovat se značnou 
opatrností, aby nedošlo k omylu a vy si z toho nevyvodili, že 
máte postup do dalšího kola jaksi zaručený. Až doposud to 
totiž mohlo tak vypadat. Jenže, Blavatská v této souvislosti 
hovoří také o laggards neboli opozdilcích, kteří se nacházejí v 
každé z těchto čtyř říší. Tito opozdilci potom dopadnou 
podobně, jako ti ze školáků, na něž si asi každý z nás 
pamatujeme, paradoxně většinou lépe než na ty spolužáky, 
kteří se učili dobře, kteří byli chytří, ochotní a poslušní. Mám 
na mysli ony krajně fascinující jedince, kteří propadli a museli 
potom třídu opakovat. Analogie školy je zde vůbec vhodná – 
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můžeme se takto prozatímně dohodnout na tom, že dále ve 
vývoji postoupíme, pokud úspěšně složíme maturitu. To se ale 
nutně stát nemusí. Vždycky tu budou opozdilci, kteří se 
vyjímají už svou velikostí, fyzickou, nikoliv mentální, nad 
ostatními. Na jednu takovou žákyni si pamatuji dodnes. 
Převyšovala nás všechny ve čtvrté třídě víc než o hlavu! 

Slyšíme-li o sluneční soustavě a o planetách, očekáváme, 
že tomu bude v tomto pořadí – Merkur, Venuše, Země, 
Mars… však víte. Okultisté to ale vidí jinak a sice tak, jak to 
ukazuje diagram, který pro vás nyní mám a který je tím 
posledním, co vám ukazuji. Planet je na něm sice také sedm, 
ovšem patří mezi ně Slunce a Měsíc, chybí Merkur, Mars a 
Neptun, navíc je tam také Vulkán. O tom jste možná slyšeli, 
nejspíš ale pouze v souvislosti s televizním seriálem Star 
Trek.“ 

„Tak to je odkud to okopírovali?“ zeptala se matka. 
„Kdepak! Nikdo nic neokopíroval. Vulkán jako hypotetická 

planeta tu je už někdy od první poloviny 19. století. Některým 
matematikům se nelíbily nesrovnalosti stran orbitu Merkura a 
tak se hledala malá planeta blízko Slunce, která by to mohla 
působit.“ 

„Ano,“ řekl Brandon. Dokonce i NASA se tím zabývala 
ještě nedávno, už v 21. století. Takže něco by na tom přece jen 
mohlo být.“ 

„Ano i ne,“ řekl jsem. Jak vidíte, Vulkán je umístěný 
nejvýše, na úrovni Saturna. Řecký název pro Saturna je 
Kronos, což byl bůh času. Už to nám musí něco napovídat a 
napovídá to i o Vulkánu, jímž se naše planetární schéma 
končí. K tomu, jak si máme vykládat tuto posloupnost Saturn, 
Slunce, Měsíc, Země, Jupiter, Venuše, Vulkán, bychom asi 
potřebovali jinou sérii přednášek. Jednak nejsem v tomto 
směru kompetentní, a také mi už docházejí síly. Pouze musím 
upozornit, že jména planet, která zde vidíte, jsou, prostě názvy 
okultní. Tyto jistě nebyly vybrány namátkově, jsou zde určité 
souvislosti, jsou zde k tomu důvody. 
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Nebudu se ale pouštět do vysvětlování, pouze zmíním 
to, že planety, které na diagramu vidíme, nejsou oněmi 
planetami, které my známe a na něž se každým dnem či 
večerem díváme. Jsou to jejich éterické formy, to v 
případě Měsíce a Jupitera, či astrální formy u Slunce a Venuše 
a mentální formy v případech Saturna a Vulkána. Na Zemi už 
v příštím cyklu tohoto řetězce životní vlna nedorazí – 
nejnižším bodem, jehož dosáhne, bude nynější éterická forma 
Jupiteru. Můžeme proto předpokládat, že se ze Země stane 
podobně vyčerpaná troska jakou je dnes Měsíc, jehož čas 
největší slávy nastal a prošel v předchozím cyklu. Takto 
vyčerpaná zůstane Země ovšem jen do příštího velkého cyklu, 
kdy nabere sil, aby znovu ožila. 

    Tři inkarnace Země, spíš bych měl říci ‘planety našeho 
vývojového cyklu‘ či tak podobně, tedy mají teprve nastat. V 
názvech, jichž se jim od okultistů dostává, nepanuje úplná 
jednota, i když na prvních dvou, Jupiteru a Venuši, se autoři 
celkem shodují. Vulkán je potom planetou, která se má teprve 
v budoucnosti vytvořit. Někdy se ale jako sedmá planeta v 
řetězci uvádí Merkur. V každém případě, hovoříme-li o 
planetách na této rovině, kde se nachází také Saturn, nemáme 
na mysli ty pro nás skutečné planety, ty které vidíme 
dalekohledem, ale jejich ekvivalenty nacházející se na té které 
rovině. Například, Měsíc se v jistém bodě během tohoto 
oběhu nacházel a Jupiter se bude nacházet v oblasti éterické. 
Tam se také bude nacházet Země při dalším kole, kdy vše se 
posune o jednu rovinu výše. Z inkarnací, které Země zažije v 
tom příštím kole, tou nejnižší bude pro ni sestup na rovinu 
éterickou. Znamená to mimo jiné třeba i to, že ti lidé, kteří se 
dnes vyžívají ve sportovních kláních různých druhů, rádi se 
dívají na boxerské zápasy, či se dokonce s gustem zúčastní 
hospodských rvaček, si budou muset najít jinou zábavu. Rána 
pěstí do brady, jak ji dovedl uštědřit v salónu na divokém 
Západě třeba takový John Wayne, tak nějak pozbude smyslu. 
Dobře odpálený golfový míček už také nepřinese to pravé 
uspokojení. Ti z lidí, kteří bez takovéto zábavy žít nedokáží, si 
ale nemusejí zoufat. Pokud budou patřičně lajdačit, do dalšího 
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kola nepostoupí a propadnou ve škole života. Takže nebudou 
mít na vybranou, budou se muset sem vrátit a za podobných 
podmínek, v tom příštím velikém cyklu. Nějaké ty roky si 
ovšem budou na to muset počkat. 

 Bývá zvykem ukončit přednášku, v našem případě 
dokonce cyklus přednášek, na nějaké optimistické notě. 
Nejvhodnější, která mě momentálně napadá, je ta, že máme 
před sebou ještě spoustu práce, máme-li dojít tam, kam 
směřujeme. Takže bychom se neměli nudit. Potom ještě 
jedna: to nejhorší už snad máme za sebou. Ještě než se 
rozejdeme, chtěl bych vám také poděkovat za pozornost a 
trpělivost s tímto vaším lektorem, kterou jste všichni 
prokázali. Moc si toho cením!“ 

 Gordon mi jménem všech přítomných poděkoval za to, 
že jsem pomohl jejich myslím otevírat nové obzory, jak to 
podal. Slavnostně mi předal láhev Sullivans Cove whisky které 
se, jak jsem se dodatečně dozvěděl, dostalo před pár lety ceny 
jako nejlepší ‚single malted’ whisky na světě. Pokud byste se 
domnívali, že výraz ‘jednosladová whisky’ by mohl značit něco 
jednoduchého a tudíž podřadného, vězte, že tomu je právě 
naopak. Tento nápoj všech nápojů pochází z jediného lihovaru 
a není tudíž ‘blended’ neboli smíchaný s jinými pocházejícími 
z různých palíren. Což bývá běžnou praxí i v případech 
některých velmi známých značek. Lihovarnická společnost, 
která tuto značku vyrábí, se nachází na Tasmánii. 
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22. Party 

 

Následující den byl čtvrtek a tento den jsem si celý 
vyhradil pro sebe. Myslím, že to všichni mí kolegové, jak jsem 
se na ně začal dívat za ten poměrně krátký čas, co jsme se 
scházeli, to chápali. Potřeboval jsem si prostě odpočinout. 
Odpočinout od přednášení. Měl jsem na mysli něco jiného.  

Už nějaký čas se mi hlavou honily myšlenky na to, jaké 
možné souvislosti by zde mohly být, pokud se týká doby 
kolonizace Austrálie, Tasmánie a zejména trestaneckého 
tábora na Sarah Island, a některých z mých nově získaných 
přátel. Na druhou stranu jsem si říkal, že bych nechtěl být 
jako někteří z těch, kteří se zabývají výzkumem reinkarnace a 
kteří hned vidí za každým z případů, na něž narazí, 
nezvratitelný důkaz toho, že ta je skutečná. Nemám sice rád, 
když se za každou cenu prosazují tak zvané vědecké způsoby 
výzkumu, analytický přístup, a podobně, protože takovýto 
způsob ortodoxie je mi cizí. Nehodlám také ale skočit na 
každý špek, lidově řečeno.  

Už před časem jsem zjistil, že se dochovaly záznamy o 
trestancích poslaných na Tasmánii sahající až k počátku 19. 
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století. A to pro mne nejdůležitější: k těmto záznamům je 
v digitalizované formě volný přístup.  Přišel jsem na to, že si je 
mohu dokonce stáhnout  

 

 

fotokopie, na nichž jsou vždy uvedena jména jednotlivých 
trestanců, spolu s názvem lodi, na níž připluli, délkou trestu, 
rozhodnutím soudu a samozřejmě, čím se v průběhu svého 
věznění provinili. často ale bývá uvedeno datum, kdy 
k přestupku došlo, což je pro historika, jakým jsem já, 
absolutní poklad! 

Někdy je to čtení až trochu monotónní, například opilectví 
a výtržnictví se opakuje v mnoha případech mnohokrát, až to 
nutí k přemýšlení, jak vlastně se tito provinilci mohli 
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k takovému množství alkoholu dostat! 

Jakmile jsem si zvykl na některé z rukopisů, četlo se to 
náramně a někdy jsem se opravdu obdivoval kráse písma a 
pečlivosti, s jakou byly záznamy psány. Tohle už v dnešní 
době jen tak někdo nedovede! Není toho ale už tolik 
zapotřebí. 

 

 

  

Přišel jsem na některé zajímavosti. Nalézt ty, na něž jsem 
se soustředil a kteří si odpykávali tresty na ostrově Sarah, 
nebylo příliš těžké. Často se vyjímali už tím, že měli jako délku 
trestu uvedeno ‘life’, neboli doživotí. Na Sarah bývali posíláni 
skoro bez výjimky ti nejhorší z nejhorších, těžko ovladatelní 
zločinci. Jejich záznamy vás proto také mohly zaujmout svou 
bohatostí. Časem jsem přišel i na to, po jakých názvech lodí se 
mám především dívat. Nechci předbíhat událostem, ale další 
věcí, která mě zajímala a která se dala také ověřit z těchto 
záznamů, bylo i to, na jakých projektech se trestanci podíleli. 
Zvlášť mě zajímala jistá stavba, která se v Hobartu započala v 
roce 1834, necelý rok poté, kdy byla trestanecká kolonie na 
ostrově Sarah zrušena. Pár jmen mně už známých z ostrova, 
se tam objevuje mezi těmi, kteří se na stavbě podíleli. 
Nepřekvapilo mě to – mezi trestanci na Sarah bylo jich 
poměrně hodně znalých tesařského řemesla. A těch bylo na 
této stavbě jistě zapotřebí. O co šlo, si ale zatím nechám pro 
sebe; nemohu přece kazit napětí, které se mi, jak doufám, 
podařilo v čtenářovi vybudovat.   

Zatímco já jsem se bavil výše popsanou bohulibou 
činností, Brandon měl na mysli úplně jiné dobrodružství, 
které si nechtěl nechat, když už byl na Tasmánii, ujít. Vypátral 
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prý před časem, že se naturalistům podařilo prokázat věk 
jistého klonovaného stromu huon pine, o němž se nyní 
bezpečně ví, že je nejstarším známým stromem na světě. 
Strom, nebo spíš skupina stromů – rostou totiž z jediného 
původního kmene a mají tak společné kořeny, proto ten výraz 
‘klonovaný’ – se nachází nedaleko jezera ledovcového původu 
zvaného Lake Johnston, u městečka Rosebery, vzdáleného jen 
asi dvacet kilometrů ode mně již známého Zeehanu. To je, co 
by kamenem dohodil. Když jsem Brandonovi navíc pověděl, 
co jsem zjistil o koncertní síni v tomto městě, bylo 
rozhodnuto. Pojedeme přes Zeehan do Rosebery, kde si 
budeme moci prohlédnout strom, jehož věk je, neuvěřitelně, 
odhadován na asi deset tisíc pět set let! Vyskytují se sice fámy 
o klonovaných stromech starých až víc než čtyřicet tisíc let, u 
žádného ale takový věk nebyl až doposud spolehlivě prokázán. 
U huon pine v Rosebery ano, a je to prý definitivně 
momentálně nejstarší známý strom, asi i na celém světě.  

 

 



Valentýn na Tasmánii 

 

285 

Objeven byl v roce 1995 ve výšce asi 850 metrů na stráni 
hory Mt Read. Museli jsme se předem jako návštěvníci 
telefonem ohlásit, tři z nás jsme jeli Elwoodovým půjčeným 
SUV; jinak by to ani nešlo. Posledních asi deset kilometrů by 
ničím jiným sjízdných nebylo a jde to prý jen asi po tři měsíce 
v roce. Místu se totiž dostává v průměru každoročně přes tři 
metry deště. Takže jsme měli štěstí, i když na štěstí nevěřím. 
Potom jsme konečně dorazili na místo, na nějž se vztahují 
jedny z nejvyšších možných ochranných zákonů, jimiž 
vládnou ekologičtí králové tohoto světa. Po zaplacení celkem 
tučného poplatku, o což se postaral jako strůjce celé akce 
Brandon, jsme dostali na nohy plastové obaly a mohli se začít 
šplhat do stráně, po dřevěném chodníčku vinoucím se nízkým 
vřesovištěm, mezi kosterními pozůstatky prastarých stromů 
king billy pine. Ty samotné musejí být stovky, některé snad i 
víc než tisíc let staré. Zbyly tu po obrovském lesním požáru 
v 60. letech, který se tehdy neuvěřitelně šťastně zastavil jen 
několik metrů před cílem našeho putování. Tak nám to bylo 
řečeno naším obstarožním průvodcem; jak říkám, já ale na 
šťastné, ani na jiné náhody, nevěřím. Nejstarší známý strom je 
úchvatný nejen tím, jak je polepený slávou. Roste po něm také 
spousta mechu a lišejníků. Postáli jsme nad ním v tichosti asi 
tak, jak bychom to činili nad hrobem neznámého vojína. Po 
pár minutovém rozjímání jsme se vydali na cestu zpět do 
Strahanu. 

Vrátili jsme se právě včas k tomu, abychom stihli počátek 
Gordonovy party. V pro nás vyhrazené místnosti v hotelu nás 
přivítaly rozjařené dámy, které měly zjevně již něco vypito. 
Přítomno bylo také pár jiných z herců, které jsem sice také 
znal, ne ale z mých přednášek. Gordon pronesl proslov, sice 
vcelku krátký a plynulý, ale v zásadě takový, jaký by se hodil 
téměř všude, včetně hrobu neznámého vojína. Zalitoval jsem, 
že s námi na výletu do Rosebery nemohl být, při posledním 
představení v sezóně měl ale své herecké povinnosti, které by 
si jistě nenechal vzít. Všichni jsme potom připili na zdar a 
další úspěchy nejdéle provozované hry na australské půdě. 
Toto prvenství jen tak nějaká jiná neohrozí. 
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Vzala si mě stranou Sára. 

„Brandon po mně chce, abych s ním zítra jela do Hobartu. 
Má tam prý pro mne nějaké překvapení? Nevíš náhodou, o co 
jde?“ 

O co jde jsem věděl, ‘překvapení’ jsem ale nechtěl zkazit a 
ani nemohl – vázala mě dohoda s Brandonem. Odpověděl 
jsem jí vyhýbavě, i když mi přitom dobře nebylo. Řekla: 

„Myslím si, že to má něco co dělat s tím konkursem. On se 
Brandon v tomto směru vyjadřuje dost nejednoznačně.“ 

„Tohle ho, myslím, velmi dobře charakterizuje.“ 
„Já bych tam asi stejně jela, pokud bych nejela rovnou do 

Melbourne, kde se má konat ten konkurs. Tak si říkám, nejel 
bys také?“ 

„Víš co? Docela ano. Strahan už se mi začíná trošku 
přejídat. Je tady sice moc hezky, vzduch tu mají přímo 
nebeský, není tu ale toho moc k vidění, co už by člověk 
neviděl. Je tu ale malý problém.“ 

„Já vím. Tvoje matka. A co Gordon, ten by se o ni 
nepostaral? Jen se podívej, jak se ti dva támhle vybavují!“ 

Opravdu, ti dva se bavili náramně, Gordon matce právě 
něco říkal, přičemž ona mu visela na rtech. Náhle ale, jakoby 
právě došla k nějakému rozhodnutí, se matka rezolutně zvedla 
od stolu a šla k nám.  

„Vale, co máš vlastně v úmyslu pro příští dny?“ 
„Právě se tu o tom bavíme se Sárou. A co ty, máš nějaké 

plány?“ 
„Gordon mě právě pozval na turné po golfových hřištích. A 

já golf tolik miluju!“ 

Řekl jsem si pro sebe, nemiluješ ty spíš Gordona? Nebo 
obojí, Gordona ale asi víc. Tím by se ovšem vyřešil problém a 
já bych mohl jet se Sárou do Hobartu. Stejně bych tomu 
neušel, když si mne Brandon vyvolil jako společníka. Či spíš 
spolupachatele? Matky jsem se zeptal: 

„A pověděl ti Gordon, kam byste jeli?“ 
„Že prý nejdřív do Melbourne. Tam podle něho jsou 
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některá z nejlepších hřišť na světě. A on prý má dostatek 
známostí k tomu, aby nám to pomohlo dostat povolení ke hře 
na několika z nich.“ 

 „No, o golfu toho moc nevím, něco takového jsem už ale 
dokonce i slyšel. Hlavně od Melbourňanů.“ 

 „Jsou prý ještě jiná hřiště mimo Melbourne, která jsou 
také moc dobrá. Nemyslím si, že bych mohla Sáře ještě nějak 
pomoci, vede si ale moc dobře. Jestli právě tuhle roli 
nedostane, dostane jiné a třeba i lepší! Takže, nic proti tomu 
nemáš, když tě nechám se Sárou a jejím hereckým snem?“ 

 „Jak bych mohl mít? Jsi tu na prázdniny, užívej si!“  
 „Ty také.“ 

 Matka přitom vrhla významný pohled směrem k Sáře, 
usmála se na nás oba a vrátila se ke stolu ke Gordonovi. Otočil 
jsem se ke své společnici, která po celou tu dobu stála vedle 
mne, přičemž řečí těla vydávala zcela jasný souhlas s tím, co 
slyšela od matky. Jak by také mohla jinak? 

 „Takže, je postaráno. Můžu jet s tebou do Hobartu. Matka 
je Gordonem přímo unešená, nemyslíš?“ 

 „Divíš se jí? Vždyť Gordon vypadá jako Jeremy Irons! 
Můžu jet autem s tebou? Mohla bych jet s Brandonem a 
Elwoodem, takhle bych ale byla radši.“ 

„Samozřejmě. Kdy vyjedeme?“ 
„Do Hobartu je to asi pět hodin jízdy, to mám dobře 

vyzkoušené. No a Brandon mi řekl, že potřebujeme být na 
místě v pět odpoledne. Mohli bychom vyjet kolem deváté 
ráno, zastavit se u Lake St Clair na oběd a pomalu se dokopat 
do Hobartu.“ 

„To by šlo. Ráno vrátím klíče od chaty.“ 
„Já také. Budu mít sebou pár kufrů, snad se ti do auta 

vejdou:“ 
„Neboj se. Je tam místa dost. Co s tím tvým nábytkem?“ 
„Ten si zatím vezme Claire, přijede si pro něj zítra. Pokud 

dostanu angažmá, ráda jí ho i přenechám.“ 
„Mám zamluvit nějaké ubytování v Hobartu?“ 
„Víš co? V tuhle roční dobu se najde ubytování vždycky. Já 
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bych nejraději počkala, s čím přijde Brandon…“ 

S čím přijde Brandon jsem věděl, či spíš tušil, říci jsem jí to 
ale nemohl. Stačil jsem si s ním potom toho večera ještě 
krátce promluvit, řekl jsem mu, že odvezu Sáru do Hobartu. 
On mi řekl: 

„Dobře. Sejdeme se mezi pátou a šestou v Theatre Royal 
Hotelu. Ubytování tam jsem už zařídil, o to se nestarejte. 
Žádný pětihvězdičkový hotel to není, to ani zdaleka, nachází 
se ale hned vedle nejstaršího divadla v Austrálii. Myslel jsem 
si, že to tak bude na místě.“ 

Sáře jsem o tom, kam přesně jedeme, nic neřekl. Bude to 
pro ni jistě příjemné překvapení. S tím druhým a hlavním, 
jsem si už tak jistý nebyl. 
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23. Hobart 
 

Ráno jsme skutečně stihli vyjet kolem deváté. Claire se 
svým přítelem si opravdu přijela s malým náklaďáčkem pro 
Sářina křesla a pohovku. Sára měla nájem domku 
předplacený právě do tohoto dne, protože věděla, že hned po 
sezóně odjede, ať už kamkoliv. A že se buď vrátí, nebo nevrátí. 
Mně zbývalo ještě pár dní k dobru, co ale s nimi? Klíče jsem 
hodné paní u vrátnice vrátil s lehkým srdcem. Pro matku si 
přijel Gordon se svým SUV nedlouho před naším plánovaným 
časem odjezdu, takže nás nic nezdrželo. S matkou jsme se 
rozloučili bez větších sentimentálních výlevů na obou 
stranách – měli jsme v tom oba praxi, náš život byl přece plný 
kratších i delších odloučení. A tohle nemuselo ani být příliš 
dlouhé. Gordon si s námi oběma potřásl rukami, Sáře potom 
popřál to nejlepší, co může jeden herec přát jinému herci. 
Jenomže, v angličtině to zdaleka nezní tak drasticky jako 
v češtině; Češi vám popřejí, abyste zlomili vaz, zatímco 
Angličan nebo Australan mluví jen o zlomené noze! Ovšem, 
setkal jsem se i s mnohem horšími věcmi – je to sice 
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neuvěřitelné, ale stává se, že si lidé v této branži popřejí prostě 
‘Good luck!’, hodně štěstí. To mi potom připadá jako 
znesvěcení, jako urážka vmetená do tváří bohů divadla! Jsou 
to ignoranti a s divadlem by neměli mít nic společného.  

 

 

 

Zastavili jsme se skutečně u jezera St. Clair a něco jsme 
pojedli. Je odtamtud krásný výhled směrem na Cradle 
Mountain, Kolébkovou horu, jistě jednu z nejpohlednějších 
v celé Austrálii. Jel jsem pomalu, auto bylo naložené, vlastně 
vším, co v té chvíli na tomto světě my oba vlastníme, jak jsem 
si uvědomil. A vezl jsem také náramný poklad. Satnav nás 
navedl na Theatre Royal a zaparkovat se mi podařilo hned v 
přilehlé ulici. Vedle divadla bylo jakési staveniště, naproti 
totéž. Řekl jsem Sáře, která předem nevěděla, kam přesně 
jedeme, příliš překvapeně ale nevypadala: 

 „Doufám, že tu postaví něco, co by trochu ladilo 
s těmito krásnými budovami. 

 „Na to bych příliš nespoléhala. Hlavně, aby nezbourali 
tohle divadlo. Už to jednou málem udělali.“ 

 „Víc než jednou se o to někdo pokoušel. Naposledy prý 
ve čtyřicátých letech. Tehdy se prý proti demolici silně zasadili 
Lawrence Olivier s Vivien Leigh, kteří tu hráli.“ 
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„Ano, nakonec rozum vyhrál. Potom ale málem vyhořelo.“ 
 „To asi před třiceti lety. Ale stojí tu, to je hlavní!“  

Bylo něco po páté, když jsme vstoupili do hlavního lokálu 
hotelu, kde je barový pult a restaurace. V tu dobu zde příliš 
mnoho hostů ještě nebylo. Poptal jsem se po Brandonovi a 
číšník nás nasměroval do menší místnosti, kde seděli u stolu a 
popíjeli pivo Elwood, Brandon a starší pán zhruba jeho věku. 
Sára na místě ztuhla. Potom se vrhla k onomu pánovi, aby ho 
políbila na tvář. 

„Co tady děláš, tati?“ 
Pan Morrison se tvářil rozpačitě. Nedivil jsem se mu; tohle 

setkání pro něj lehké nebylo. Brandon nám pokynul, abychom 
se usadili, Sára si ovšem sedla vedle otce.  

„Tak pověz!“ 
„Víš, jsem tu právě proto, abych ti něco pověděl.“ 
„Ne! Máma?!“ 
„Nic takového.“ 

Morrison pohlédl na mne. Brandon nás rychle vzájemně 
představil, osobně jsme se do té doby nesetkali. 

„Tak o co tu jde“?! Zaúpěla Sára. Bylo mi jí líto, tohle si ale 
musela protrpět. Oddalovat to už nešlo. 

„Víš, ty nejsi naše dcera. Moje, ani … mámina.“ 
„Jak to?“ 
„No, byla jsi adoptovaná. Už dávno jsme si říkali, že 

bychom ti o tom měli povědět, nikdy jsme se ale k tomu 
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nedostali. A potom ses odstěhovala…“ 
„A kdo je tedy můj táta? To víš?“  

Bylo ale už vidět, že jí to dochází, protože rovnou upřela 
zrak na Brandona. Ten řekl tiše: 

„Já jsem tvůj otec, Sáro.“ 
„Víš to jistě?“ 
„Ano, vím.“ 
„Co mám teď udělat?“ obrátila se na mne. „Neměla bych se 

s ním obejmout, jako na jevišti?“ 
„Sáro, život je často jevištěm, častěji, než si myslíme.“ 

Nic moudřejšího mě nenapadlo. Náhlé a nečekané 
odhalení, jaké by jiného mohlo ohromit a paralyzovat, Sáru 
pochopitelně překvapilo, mysl jí ale neotupilo, protože skoro 
okamžitě byla schopna brát nově vzniklou situaci s jistým 
nadhledem a dokonce i s dávkou humoru. Skutečně vstala a 
přistoupila k Brandonovi, který také vstal. Objali se. Viděl 
jsem, že Brandon měl v očích slzy. Do těch Sářiných jsem 
neviděl, vsadil bych se ale, že tam také byly. Člověk by nejspíš 
očekával, že takovéto shledání se nebude odehrávat u 
hospodského stolu, jenže … kde by se mělo konat? Na jevišti 
s pohádkovými kulisami v pozadí? Nebo v nějakém bohatém 
rezortu s palmovými háji a tyrkysovým mořem? Či snad 
v některém z hobartských noblesních hotelů s výhledem na 
pitoreskní přístav plný luxusních velkých jachet? Na jedné 
z nich? Brandon by na něco takového jistě měl. Volil ale 
místo, kde se odehrávala velká část australské divadelní 
historie. Proč? Snad proto, že by stačilo přejít do vedlejší 
budovy, kde by se třeba i našly vhodné kulisy? 

Situaci, která hrozila tím, že by se mohla zvrhnout buď 
v trapně dojímavou mýdlovou operu, nebo podobný trapas, 
zachránil pragmatický žurnalista Elwood. Pokynul na číšníka, 
který se motal nedaleko, ten k nám přistoupil a tázal se, co si 
objednáme. Oba se Sárou jsme byli po cestě dost vyprahlí, 
takže to bylo pivo. Ostatní, kteří už měli ta svá skoro dopitá, se 
přidali s další rundou. Neznamenalo to, že bychom brali 
skutečnost na lehkou váhu, přispělo to ale nemálo k tomu, aby 
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se dosud napjatá atmosféra aspoň trochu uvolnila. 

Brandon přerušil mlčení, obrátil se na svou dceru. 

„Budeš jistě chtít vědět spoustu věcí, ptej se!“ 
„Samozřejmě. Moje matka, kdo je moje pravá matka?“ 
„Bohužel, tvoje matka už tu s námi není. Zemřela vloni.“ 
„A to jsi mi o tom nemohl říci dřív? Abych ji aspoň mohla 

poznat?“ 
„To nešlo. Nevěděl jsem vůbec, jak se věci mají. O tom, že 

existuješ, mi řekla jen těsně před svou smrtí. Předtím jsme se 
neviděli po dlouhá léta, i když párkrát jsme si zavolali. Dávno 
už mezi námi nic nebylo.“ 

„Kdo tedy byla?“ 
„Jméno určitě znáš. Asi víš i něco o jejím životě. Tvou 

matkou byla Maddison Delaney.“ 
„Myslíš to vážně?“ 
„Samozřejmě. Herecké nadání máš po ní. A po mně snad 

trochu taky.“ 
„Ty jsi herec? … Tati?“ 
„Býval jsem.“ 
„Jak to, že jsem o tobě neslyšela?“ 
„Hrál jsem skoro pořád jen v Anglii, hlavně na jevišti a pod 

jiným jménem.“ 
„Pod jakým?“ 
„Lloyd Eccleston.“ 
„A Brandon Collingwood?“ 
„Je moje pravé jméno.“ 
„Počkej, Lloyd Eccleston, to mi něco říká, nevím ale co…“ 

Mně ale už došlo, kde jsem Brandona viděl. Na jevišti, 
samozřejmě; proto mi připadal povědomý. Nalíčený jistě 
vypadal dost jinak, přesto mi na první pohled někoho 
připomínal. Pomohl jsem Sáře: 

„Hrál jste v Old Vic Capuleta v Romeu a Julii, asi před pěti 
nebo šesti lety. Viděl jsem vás tam.“ 

„Ano. Dost jsem se v Anglii soustřeďoval na Shakespeara. 
Proto mě v Austrálii skoro nikdo nezná.“ 

„A už nehrajete?“ 



Vojen Koreis 

 

294 

„Ne. Hraní jsem už nechal. Ten Capulet byl jednou z mých 
posledních rolí. Ještě jsem si krátce nato střihnul Prospera v 
Bouři, toho jsem si vždycky přál zahrát, a odtamtud už nebylo 
moc kam jít. Tak jsem toho raději nechal.“ 

„Já prostě nevycházím z údivu!“  

Sára na to i vypadala. Náhle se otočila ke svému 
adoptivnímu otci.  

„Tati, musíš mi prominout, je toho trošku na mne moc. 
Chci ti ale poděkovat za to všechno, co jste pro mne s mámou 
udělali. Mými rodiči zůstáváte, ať už se to má jakkoliv! 
Promiň, ty také.“ To řekla Brandonovi, který se usmíval 

 „Ani bych si to jinak nepředstavoval. Budeš mít dva táty. 
Bohužel, jen jednu mámu.“ 

„Jak to vlastně všechno bylo, pověz mi.“ 
„To je dlouhá historie. Vlastně krátká. Prostě jsme měli 

s tvou matkou poměr. To bylo v Anglii, kde natáčela film…“ 
„To by mohlo být Never in Ecstasy, viděla jsem to poměrně 

nedávno pozdě večer, hezký film.“ 
„Víš, že asi ano. Zkrátka a dobře, potkali jsme se jako ty 

příslovečné lodi v noci, no bylo těch nocí víc, nakonec ale 
Maddy skončila s filmováním, vrátila se do Austrálie. Dost 
jsem ji přemlouval, aby zůstala v Anglii, nechtěla. Každý jsme 
měli svou kariéru, ona v Austrálii, já v Anglii. Zavolali jsme si 
jednou nebo dvakrát, ale to, co mezi námi bylo, se už nějak 
vytratilo. O tom, že by měla mít dítě mi vůbec nic neřekla. 
Zřejmě tě rovnou musela dát k adopci.“ 

„To mohu potvrdit,“ řekl Morrison, „čekali jsme pár let, 
než se na nás dostane, potom ses objevila ty, úplně malinká. 
Byli jsme z toho radostí bez sebe!“ 

„A co brácha, ten je také adoptovaný?“ 
„Víš, to je taková věc. Někdy se to prý stává. Lidé nemohou 

mít dítě po léta, nakonec adoptují a hned nato se jim narodí 
dítě přirozeně. Takže, Mark je tvůj nevlastní bratr.“ 

„Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Maddison Delaney mou 
matkou a Lloyd Eccleston mým otcem! Jak ses o tom dozvěděl 
a co tě ke mně přivedlo, pověz!“ 
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„Byl jsem už nějaký čas v Austrálii. Tvoje máma byla 
v pozdním stadiu rakoviny, když mi najednou zavolala. 
Muselo se v ní nějak hnout svědomí, chtěla věci uvést na 
pravou míru, něco takového. Chtěla se mnou mluvit mezi 
čtyřma očima, neměl jsem tušení, o co by mohlo jít, tohle mě 
ani nenapadlo. Jel jsem za ní do nemocnice, potom ještě k ní 
domů, když ji krátce nato na její žádost propustili, aby mohla 
být doma v paliativní péči. Dala mi dost informací k tomu, 
abych si tě mohl najít, tohle dnes už jde, dřív to nešlo.“ 

„To muselo být asi před rokem. Jak to, že jsi s tím něco 
neudělal hned?“ 

 Potřeboval jsem mít jistotu, to snad chápeš. Tvoje máma 
umřela dřív, než jsem mohl něco dělat. Byla silně pod vlivem 
drog, nemohl jsem vědět, jestli nějak nefantazíruje. Byla to ale 
pravda a mně se podařilo tě vystopovat. Co teď? Chtěl jsem tě 
vidět, mluvit s tebou. V tom baru jsem tě nepotkal náhodou.“ 

„Ty jsi mě dal sledovat?“ 
„Tak trochu. Ne moc ostře. Když jsem objevil, kde 

v Sydney bydlíš, chtěl jsem mít jistotu, že jsi opravdu moje 
dcera. S tím mi nakonec pomohl tady Elwood, s nímž jsem se 
spojil. Donesl mi šálek, z něhož jsi pila, našel i nějaký ten vlas 
po tobě v koupelně. Bylo toho dost k tomu, aby se daly provést 
DNA testy. Které dopadly na sto procent. Nebo, jak oni vám to 
podávají, 99.99 procent či tak nějak.“ 

„Tak takovéto záludnosti bych byla od tebe nikdy nečekala, 
Elwoode!“ 
 „Hanbím se, hanbím, Sáro.“ 

„Já také a ještě víc.“ Řekl Brandon. „Jako polehčující 
okolnost pro Elwooda musím zdůraznit, že k tomu bylo 
potřeba hodně přemlouvání. Chtěl jsem ale mít v ruce 
absolutní důkazy, než jsem se mohl spojit s tvými rodiči, Sáro. 
Pro ně to byl také šok, že ano, Franku?“ 

„Ano Brandone, šok to tedy byl, pro Margot snad ještě víc 
než pro mne, když ses najednou objevil v Toowoombě. Věděli 
jsme ale oba, že s tím něco udělat budeme muset. Tys říkal, že 
bychom to neměli uspěchat, počkat aspoň do konce tvé první 
sezóny v angažmá, abychom ti nějak nepokazili kariéru, Sáro. 
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Když ale Brandon tady s panem doktorem potom navrhli, 
abych sem přiletěl, že to Sáře povíme společně, hned jsem 
s tím souhlasil.“ 

„A co ta role Elizy, to také bylo fingované?“ 
„Aha, to už z tebe Sáro mluví herečka, tohle znám. Ne, 

můžeš být klidná, to je pravdivé. Dokonce víc, než si myslíš. 
Tohle místo jsem nevybral náhodou. Vím, co pro tebe divadlo 
znamená, jsi přece herecké dítě. Počítám s tebou pro tu roli, 
samozřejmě, že na sto procent to ještě není, ale tak na 
devadesát už určitě. Ovšem, jak jistě chápeš, pro premiéru a 
počáteční reprízy potřebujeme mít pro tu roli hvězdu, kterou 
publikum dobře zná. Máme jich pár v hledáčku. To víš, je to 
druh role, o jakou se popere hned několik hvězd.“ 

„A co já? Žádná hvězda přece nejsem.“ 
„Nejsi, ale budeš. Dělala bys jednak případné záskoky, ale 

také některá zájezdová představení. Musíme, ovšem, mít 
nějaký konkurs, a pokud souhlasíš, ten se bude konat 
v pondělí odpoledne, tady vedle v divadle, to už mám 
zařízené. Jsem hlavním producentem toho show, mám ale 
ještě dva společníky. Ti tu také budou, stejně jako režisér, 
Andrew Downer.“ 

„Andrew Downer má režírovat?“ 
„Downer režírovat bude, už podepsal smlouvu. Má v ní ale 

také to, že se bude spoludílet na obsazování rolí. To se bude 
dít hlavně v Melbourne, co děláme tady je takový předběžný 
konkurs a to mi tihle lidé dělají jako takovou laskavost. 
Službičku hlavnímu producentovi. Chci, aby viděli můj objev, 
aby mohli posoudit. Takže, souhlasíš?“ 

„Jistě.“ 
„O tom, že jsi moje dcera, oni zatím nevědí. Nejspíš ale 

něco tuší. Nechám to na tobě, jestli budeš chtít, aby to vešlo ve 
známost.“ 

„Já vím, zlé jazyky a tak dále. Hnát se do toho ale nebudu. 
Abys nebyl na druhou stranu obviněn z nepotismu.“ 

„Zde přítomný žurnalista se už jen třese na to, jaký z toho 
udělá článek, viď Elwoode? Můžeme si ale být celkem jisti 
tím, že bude na naší straně. Aspoň doufám.“  
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„Pokud to budu mít jako sólokapra, tak určitě, Brandone.“ 
 „Jistě. Budeš. Sáro, Walter Rothbauer, s nímž jsi zkoušela, 

sem dorazí zítra autobusem, to už je také dohodnuté, jen mu 
to musím potvrdit. Ještě něco. Vale, byl byste tak hodný a 
zazpíval si se Sárou pár čísel? Co přesně, to ještě bychom zítra 
dohodli a nazkoušeli.“ 

„Samozřejmě, moc rád!“ řekl jsem. 
„To jsem také rád, zkoušeli jste to spolu už dřív a šlo vám 

to dobře. Myslím, že to máme všechno celkem pod kontrolou. 
Teď mi povězte, co s načatým večerem?“ 

Dívali jsme se jeden na druhého. Bylo ale vidět, že 
Brandon má ještě něco za lubem a že tohle byla jen řečnická 
otázka. Měl jsem pravdu, Brandon ještě neskončil. 

„Vedle nás je nádherné divadlo, jedno z nejhezčích v zemi 
a určitě nejstarší. Je půl sedmé. Co kdybychom nyní něco 
pojedli a potom se odebrali vedle, shlédnout večerní 
představení. Mám zamluvenou lóži.“ 

„Co se bude dávat?“ chtěla vědět Sára. 
„Víš, já nevěřím na náhody. Všechno se vždycky děje tak 

nějak, jak to má být. My jen někdy si nemůžeme být jisti tím, 
že víme, jak co má být. Myslím, že tohle nám může také 
dosvědčit vážený pan doktor Valentin Klimt.“ 

Zasmál jsem se. 

„To mohu, nechtějte ale na toto téma přednášku, těch už 
bylo dost! Co tedy můžeme uvidět vedle v divadle?“ 

„Je tu činoherní společnost z Melbourne a dneska večer se 
dává a to se podržte … Shawův Pygmalion. 
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24. Pygmalion 
  

Šli jsme na večeři a hned nato do divadla. Stihli jsme to 
právě v čas. Hra byla dobře hraná, režijně pojatá celkem 
tradičně; byl to příjemně strávený večer. Už proto, že jsem 
měl vedle sebe jinou Elizu nebo, jak bývá v některých českých 
překladech nazývána, Lízu. Jak jí mám vlastně přezdívat? 
Líza, ne, to nezní moc dobře. Líza, to je taková trochu 
primitivní vesnická holka, tak si ji aspoň představuji. Eliza zní 
sice o trochu lépe, pořád to ale není ono. Co takhle tasmánský 
diblík? To zní pěkně exoticky! Ano, tak ji budu nazývat, raději 
ale jen v duchu. Tasmánský ďábel je v myslích mnoha lidí, a 
nejen Australanů, spojován s tímto ostrovem, znělo by to ale 
trochu moc divoce. Ďiblík, to už zní lépe, jenže Sára a ďiblík? 
Ne, to mi tak nějak nejde dohromady. Ďiblíci bývají trochu 
starší než ona. Mezitím, představení spělo ke konci. Higgins 
se naparoval před Elizou: 

‘Když z vás má být dáma, nesmíte se cítit zanedbávána, 
pokud muži nad vámi půl života neprovzdychají a druhou 
půlku vám nedělají modřiny. Když vám můj chladný životní 
styl nevoní a obtěžuje vás, vraťte se do bláta. Dřete do 
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úmoru, až budete víc zvíře než člověk, pak se muckejte a 
mordujte a pijte, dokud nepadnete únavou. Takový život v 
blátě, to je přece nádhera! Je opravdový, je vřelý, je drsný; 
člověk ho pocítí, i kdyby měl hroší kůži; může ho ochutnat i 
očichat, a nepotřebuje k tomu ani cvičit ani pracovat. To není 
jako věda a literatura a klasická hudba a filosofie a výtvarné 
umění. Já jsem pro vás necita a sobec, že? Prosím: táhněte k 
lidem, kteří jsou vám po chuti. Vdejte se za nějaké to 
sentimentální čuně s hromadou peněz a jedním párem 
pořádných pysků a jedním párem pořádných bot, aby vás 
vpředu líbal a vzadu kopal. Když si nedovedete vážit toho, co 
máte, zvolte si to, co umíte ocenit.’ 

Eliza se ale nedala, už to nebyl ten Pygmalionův pasivní 
výtvor, už to byla Galatea: 

‘Dobře víte, že teď už bych nemohla žít s žádným 
tuctovým sprosťákem, a když děláte, jako bych mohla, jen 
mě urážíte, a to je od vás hanebné a kruté. Vy si myslíte, že se 
musím vrátit do Wimpole Street, protože nemám kam jít, 
leda k tátovi. Ale jen si nemyslete, že mě máte na kolenou a 
že mě můžete ukřičet a dupat po mně. Já si vezmu Freddyho, 
abyste věděl – jen co ho dokážu uživit.  

Higgins: (ohromen): Freddyho!! Toho pošuka! Toho 
chudinku, který by se ani jako poslíček neuživil, kdyby k 
tomu sebral kuráž! Ženská - vy nechápete, že jsem z vás 
udělal manželku pro krále?  

Eliza: Freddy mě miluje, a tím je pro mne král. Nechci, 
aby pracoval – nikdo ho k tomu nevedl jako mne. Seberu se a 
začnu učit.  

Higgins: Propánakrále, co vy můžete učit?  

Eliza: To co jste mě vy naučil. Fonetiku. 

Higgins: Cha, cha, cha! 

Eliza má ale navrch, i když Higgins to ještě zkusí: 

Higgins: Mimochodem, Lízo, objednejte šunku a 
stiltonský sýr. A kupte mi sobí rukavice, číslo osm, a 
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nezapomeňte na kravatu k mému novému obleku. Barvu 
nechám na vás. (Jeho veselý, bezstarostný, mocný hlas 
svědčí o tom, že je nenapravitelný). 

Eliza: Osmičky by vám byly malé, jestli je chcete s 
vlněnou podšívkou. Tři nové kravaty jste nechal ležet v 
zásuvce nočního stolku. Plukovník Pickering má radši eidam 
než stilton, a vy si stejně nevšimnete, co jíte. Kvůli šunce jsem 
paní Pearceové volala dneska ráno. Nevím, co si beze mne 
počnete. (Odšustí)  

  Paní Higinsová: Mám dojem, žes to děvče zkazil, 
Henry. Pomalu abych byla kvůli vám dvěma nervózní. Ještě 
že má tak ráda plukovníka 
Pickeringa.  

Higgins: Prosím tě, Pickeringa! 
Ona si vezme Freddyho. Chacha! 
Freddyho! Freddyho! 
Chachachacha! 

A spadla opona. Po skončení 
hry jsme šli vedle s tím, že si dáme 
něco k pití, než se rozejdeme do 
svých pokojů. Nechal jsem se 
slyšet:  

„Chudák Shaw! Pygmalion má 
úplně jiný konec, než jak je tomu 
v My Fair Lady. Vlastně ta hra má 
dva konce, pokud vím, tohle byl ten 
původní. Dnes najdete skoro všude 
trochu jiný konec, kdy matka řekne 
Higginsovi, že mu koupí to, co 
potřebuje a on jí odvětí, ať se 
neobtěžuje, že Eliza to koupí sama.“ 

„To zní, jakoby si byl náramně jistý s tím, že Eliza zůstane 
u něho,“ prohlásila Sára. 

Její otec si také přidal své: 

„Ano, má ale pravdu? Třeba ji neodhadl dobře a ona si 
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nakonec skutečně vezme toho svého Freddyho.“ 
Sára o tom ale věděla o trochu víc: 
„Shaw k Pygmalionu napsal dodatek. Je to docela dlouhé, 

několik stránek. Podle něj si Eliza opravdu vezme Freddyho a 
živí je oba tím, že provozuje květinářství, na což jim dá peníze 
plukovník Pickering. Shaw totiž přišel na to, že Sir Herbert 
Beerbohm Tree, který hrál Higginse v původní produkci, začal 
konečnou scénu hrát jinak a to tak, aby dal najevo, že se 
Higgins s Elizou milují a že se přece jen vezmou. Tree totiž 
vlastnil to divadlo a měl zájem na tom, aby obecenstvo šlo 
domů spokojené s happyendem.“  

„Tak,“, řekl jsem, „a Shawa to tolik naštvalo, že prohlásil, 
že by nejraději toho herce zastřelil. To sice neudělal, napsal 
ale právě ten dodatek, o kterém jsi mluvila.“ 

O slovo se znovu hlásil Brandon. 

„Muzikál, o němž se už spekulovalo a proti němuž se Shaw 
vehementně stavěl za svého života, vznikl až několik let po 
jeho smrti. A myslím, že je to dobře, že se tak stalo. Jinak bych 
se nedal do producentství, kdybych v to nevěřil. Možná, že 
kdyby měl Shaw šanci tenhle muzikál vidět, změnil by názor.“ 

„Slova Shakespearovského tragéda!“ neodpustil jsem si 
trochu ironie. „Chápu ale, že takového to po letech potkávání 
se s krutou smrtí na jevišti po bodnutí kordem či dýkou, nebo 
bolestivém umírání na následky zrádně podaného jedu, už 
musí přímo nutkat k tomu dát se do produkce muzikálu! A 
pokud možno s happyendem.“ 

Vystihl jste to přesně,“ usmál se Brandon. 

Ještě nějaký čas jsme takto diskutovali, i když další osudy 
Elizy, Higginse, Freddyho či Pickeringa se nám uspokojivě 
narýsovat nepodařilo. Mám ostatně podezření, že je neznal 
ani samotný George Bernard Shaw. Nakonec jsme se rozešli 
do svých pokojů. 

 

**** 
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Necítil jsem se příliš unavený, do postele jsem proto hned 
nešel. Sedl jsem si k oknu, i když žádný skvělý výhled jsem 
odtud neměl, díval jsem se spíš jen na staveniště. Přemýšlel 
jsem nad tím, co všechno se toho dne událo – nebylo toho 
málo.  

Ozvalo se tiché zaklepání na dveře. Otevřel jsem je, na 
chodbě stála Sára. Pozval jsem ji rychle dovnitř; nikdo nás 
snad neviděl. Jakmile jsem zavřel dveře, pověsila se mi na krk 
a začala mě vášnivě líbat. Musím přiznat, že jsem se nijak 
nebránil – spíš naopak. Trvalo to jistě několik minut, člověk 
tak nějak ztrácí pojem o čase v takovýchto chvílích extáze. 
Hlavou mi přitom prolétlo, jestli bych ji neměl zamanévrovat 
směrem k posteli; nechtěl jsem ale, aby to vypadalo, že se 
snažím využít situace. Ona jest právě Elizou, kým jsem ale já? 
Higginsem či Freddym? Nebo dokonce Pickeringem? Jistě, 
nejraději bych byl Higginsem; k němu mám určitě nejblíž, 
intelektuálně i povahově, jenže kým bych podle této Elizy měl 
vlastně být? Potom jsem si uvědomil, že žádná z těchto tří 
jevištních postav by na nějaké to manévrování mladé dívky 
směrem k posteli prostě neměla. Higgins s Pickeringem jsou 
přece jen zapřisáhlými starými mládenci a Freddy by se 
k něčemu takovému asi hned tak nedokázal odhodlat. Nejspíš 
by Elize poslal milostný dopis. Stejně ale už bylo pozdě 
k nějakým manévrům. Sára mě přestala líbat a trochu 
odstoupila, ne ale daleko. Zeptala se: 

„Existuje tu nějaká pokojová služba? Dala bych si kávu.“ 

„O tom pochybuji. Je tu ale minibar a támhle dokonce 
vidím vařič s hrnečky. Instantní káva tu někde také bude, 
nejspíš v tom minibaru.“  

Otevřel jsem jej a byla tam! Sára mi pytlíčky vzala z ruky a 
jala se ihned vyrábět kýžený nápoj. Chvíli jsme oba popíjeli a 
zachovávali přitom ticho, to ale nepůsobilo nijak tíživě. Sedli 
jsme si ke stolku u okna. Nejprve proti sobě, Sára ale skoro 
okamžitě vstala, přenesla svou židli vedle mé, sedla si a 
přitulila se ke mně. Bylo mi moc dobře. Teprve za chvíli 
promluvila: 
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„Tys o tom věděl, přiznej se! Už jsem ti ale odpustila.“ 
„Věděl jsem o tom, jen ale asi poslední tři dny. Brandon … 

tvůj otec, říkat mu tak, na to si teprve zvykám…“ 
„Já také…“ 
„… mi o tom řekl. Chtěl po mně, abych mu poradil, vlastně 

si mě jakoby neoficiálně najal jako poradce.“ 
„A tys mu poradil, aby sem pozval tátu?“ 
„Ano. Byla to jediná rozumná cesta. Museli jsme mít na 

zřeteli, že tu jde nejen o tebe, ale také o tvé adoptivní rodiče. 
Nakonec jsme s nimi měli telefonní hookup a dohodli jsme se 
na tom, že nejlépe bude, když se to dozvíš od obou tvých otců 
najednou. Aby to bylo tak nějak definitivní. Navrhoval jsem 
původně, aby i tvoje matka byla přítomna, prohlásila ale, že 
by toho na ni bylo moc. Takže jsem nenaléhal, že to oba tví 
otcové zvládnou, o tom jsem nepochyboval, kdyby se ale tvá 
matka měla nějak rozsypat…“ 

„Víš, ty jsi opravdu dobrý psycholog! Jak ji znám, tak by se 
určitě rozsypala. A já nejspíš s ní.“ 

„A jsi v pořádku?“ 
„Nevidíš? Naprosto.“ A políbila mě na tvář. Zeptala se: 
„Co je v tom minibaru?“ 
„Podívej se, vyber si, co chceš.“ 
„Také že si vyberu. Táta, ten nový, to zaplatí. Jde to přece 

všechno na jeho účet, či ne? Evidentně má hodně peněz, 
musel si v té Anglii dobře vydělat! To bych byla nikdy 
nečekala, tihle shakespearovští herci bývají sice náramně 
zanícení, ale finančně na tom moc skvěle nebývají, nemyslíš?“ 

Přitakal jsem. Vstala a šla se podívat do minibaru. Přišla 
s třetinkovou lahví šampaňského a dvěma skleničkami. 
Otevřela ji, nalila nám oběma, pozvedli jsme sklenky. 

„Na co?“ 
„No přece na to šokující odhalení. A na nás. Musíme to 

oslavit něčím lepším, než pivem, nemyslíš? Je tam ještě pár 
jiných láhví šampusu, ty tam ale raději necháme. Nechci být 
opilá, až za chvíli půjdeme spolu do postele, tak bych si to ani 
pořádně nevychutnala!“ 
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Láhev jsme vypili a skutečně jsme potom šli spolu do 
postele. Nevycházel jsem z údivu. Došlo k tomu bez nějaké 
dlouhé předehry, bez velkých proslovů, bez dlouhého svádění, 
dokonce i bez milostných dopisů. Prostě jsme šli. Vychutnali 
jsme si to patřičně oba dva, aspoň si myslím. Pořád ještě 
nevím, jestli jsem Higgins, Freddy či Pickering. Asi se to nikdy 
nedozvím, raději se Elizy na to ptát nebudu. Odpověď by se 
mi třeba nemusela líbit. 
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25. Odkaz Sářiných předků 
 

 Probudil jsem se; bylo k ránu, venku už začínalo svítat. 
Ruka milujícího se naučí rychle hledat tvar jiného těla ve své 
posteli – stačí jí k tomu jediná příležitost, tak jak se té noci 
mělo s mojí rukou. Ruka hledá, hledá, obliny Sářina těla ale 
nenachází. Ve slabém světle ke své úlevě spatřím, že sedí na 
židli vedle okna. Na sobě nic než obtočené prostěradlo. 
Zřejmě nemůže spát, myslím si a vyslovím to nahlas. Ona 
souhlasí. Pokračuje: 

 „Dobře, že jsi také vzhůru. Chtěla bych, abys mi něco 
pověděl.“ 

Vyhrabu se z postele. Všímám si, že jsem docela nahý. Sára 
pod tím prostěradlem jistě také. Přes veškeré intimnosti, jichž 
jsme se před chvílí dopouštěli, cítím se trochu trapně. Jiné 
prostěradlo po ruce není. Sára vidí moje rozpaky, vstane a 
podá mi kalhoty a košili, které byly přehozené přes druhou 
židli. Přitom jí sklouzne z ramene prostěradlo, aby odhalilo 
jedno ňadro, takovou malou vyhrocenou věcičku, o které si 
moje ruka ještě dobře pamatuje, jak ji nedlouho předtím 
držela v dlani. Nedostatek světla způsobuje, že se prs nachází 
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na samotné hranici viditelnosti, přesto ale se dá poznat, či spíš 
vytušit, jak přenádherně je tvarovaný. Zasměje se tomu krátce 
a přetáhne si problematický kus látky znovu přes rameno, 
tento úkon ale nikterak neuspěchá, čímž pádem mi povolí 
ještě několik drahých vteřin k tomu, abych mohl pozorovat a 
náležitě ocenit tento vzácný přírodní úkaz. Když je objekt 
mého obdivu posléze zahalen, zeptám se: 

"Cos chtěla vědět?" 
"Poslyš, seš ty Higgins? Nebo Freddy?" 
„To se ptáš mne? Myslel jsem, že se to dozvím já od tebe!“ 
„Ne, dělám si legraci. Seš Val, Vale! Myslí ti to jako 

Higginsovi, možná, že i lépe, nejsi ale jako on arogantní a 
namyšlený. Máš Freddovy jemné manýry, chybí ti ale jeho 
neschopnost poprat se s životem. Takže suma sumárum, jsi 
Val a Valem zůstaneš.“ 

„Jako ty jsi a zůstaneš Sárou, máme to vyřešené. Nad čím 
jsi přemýšlela?“ 

„Nad tím, jak se to má s tím mým novým tátou. Kde přišel 
k tolika penězům, například?“ 

„To máš jednoduché. Jsou to, čemu se tady obvykle říká 
‘old money’, rodinné bohatství, které podědil.“ 

„Vážně? A ty o tom něco víš? Jak?“ 
 „Něco jsem si našel na Internetu, tam je toho o Tasmánii a 

jejích dobrovolných i nedobrovolných rezidentech uplynulých 
dvou století hodně, zbytek jsem si dal dohromady.“ 

„A co ti vyšlo?“ 
„Že jsi dobrá partie. Což jsi kdysi prohlásila ty o mně.“ 
„Vidíš, aspoň si nemáme co vyčítat.“ 
„Ne. Pouze co ty jednou podědíš, budou ‘staré peníze’, 

zatímco v mém případě jde o peníze dosti nové.“ 
 „Jak se to tedy má s mým tátou? A tudíž i se mnou?“ 
„Má se to tak, že tvoji předkové byli charakterově 

nádherně vybarvení. A asi od poloviny devatenáctého století 
také docela movití. Co je ale na tom nejzajímavější, aspoň 
pokud jde o tebe, je spojitost s tou budovou vedle.“ 

„S divadlem?“ 
„Ano, s divadlem a navíc konkrétně s tímto divadlem. 



Valentýn na Tasmánii 

 

307 

Dokonce na obou stranách, jak tvého pra-pra-pra-pra-
dědečka, jestli jsem to spočítal dobře. Nespočítal, těch ‘pra‘ by 
tam mělo být pět. Totéž platí i o tvé babičce.“ 

„Jak to myslíš, na obou stranách?“ 
„Jednoduše. Ti dva se tu zřejmě seznámili, pokud se 

nemýlím. Tvůj přímý mužský předek Thomas Collingwood 
býval kdysi trestancem, a když se tohle divadlo stavělo, ve 
třicátých letech devatenáctého století, byl zde přidělen na 
práci.“ 

„Neříkej! A co babička s pěti ‘pra‘? 
„Ta tu byla herečkou.“ 
„Tak to mě podrž! A ti dva se do sebe zamilovali?“ 
„Tak nějak to muselo být. Hádám, že když se divadlo 

dostavělo, kolem roku 1837, Thomas tu zůstal na místě, 
nejspíš jako kulisák, či něco takového. Třeba i něco víc, podle 
toho čeho potom dosáhl, to musel být moc šikovný člověk. 
Herečka, tvoje babička, jmenovala se Gladys Butler, by si 
hádám kulisáka moc nevšímala, takže se asi brzy nějak 
vypracoval. Zhruba v té době už se mu také dostalo svobody, 
nejspíš se choval dobře.“  

„Tak to je, jak se asi poznali. Jak se ale Thomas předtím 
ocitl na tom neblahém ostrově?“  

„To bohužel nevím, ví se jen to, že tam šli hlavně ti 
nenapravitelní. Byl ale dost mladý, když byl deportován z 
Anglie, necelých dvacet. Co vlastně provedl, jsem nezjistil, 
tam je původní text skoro nečitelný, snad šlo o nějakou 
drobnější krádež. Na Sarah přišel v roce 1830, už ke konci 
trvání tábora. Třeba zpočátku byl tady v kolonii takovým 
nějakým mladistvým delikventem, vzpurné mládí a tak 
podobně, později už šel do sebe, kdo ví?“ 

„Takže, Thomas byl na Sarah! Já nevycházím z údivu. Jak 
ale přišli ti moji pětinásobní prarodiče k tomu majetku?“ 

„Thomas nejspíš požádal, někdy kolem roku 1840, vládu o 
to, aby mu byla přidělena půda. To se tehdy běžně dělo. 
Dostal nějaký pozemek nedaleko Uxbridge, pokud nevíš, to je 
asi čtyřicet kilometrů od Hobartu. Tehdy to bylo daleko, 
později už tolik ne, takže půda brzy nabyla větší hodnoty. 
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Prababička Gladys nejspíš nechala hraní divadla brzy poté, 
kdy se vzali; museli potom asi oba tvrdě pracovat, nejspíš 
něco pěstovali, nevím co, dalo by se to ale snad zjistit. 
Přikupovali pozemky, totéž jejich děti, kterých měli několik, 
tak postupně vznikal ten majetek. Jejich potomci koupili asi 
také něco kolem Melbourne, protože tam, jak se zdá, má tvůj 
otec také nějaké obchodní zájmy. V tom jsem se už moc 
nevrtal, to už jsem věděl, že mu mohu věřit.“ 

„A předtím jsi mu nevěřil? Ne, už vím, tys mě chtěl 
chránit! Co jiného ses dozvěděl o mojí rodině?“ 

„Bylo tam dost zajímavých lidí, pár městských starostů, 
pár důležitějších politiků, jeden ze strýců byl státním 
parlamentářem, jiný dokonce federálním, ten navíc snad byl i 
ministrem, tím už jsem se ale už moc nezabýval. Nebyl by na 
to také čas.“ 

„Nějací herci?“ 
„Samozřejmě. Tohle se dědí. Už ten náš Thomas si nejspíš 

vážil nějakých těch štěků, jichž se mu určitě dostalo, jako asi 
každému divadelníkovi, od kulisáka nahoru. Ve dvacátých 
letech tu byla dost známá herečka v Melbourne, natočila i pár 
filmů. Vdala se nejméně třikrát a změnila jméno, takže je dost 
těžké ji sledovat. Tvůj dědeček i pradědeček byli podle všeho 
velice nadšenými ochotníky – otec šel dál, mnohem dál. 
Myslím, že si počteš, až nebudeš mít nic na práci a začneš se 
vrtat ve starých recenzích v anglických novinách.“ 

„Víš co? Raději se budu učit nové role! Ale budiž. Něco si 
jistě přečtu. Budeš mě muset naučit, jak se to nejlépe hledá. 
No, Cunningham není moc vzácné jméno, takže příliš snadné 
to asi nebude. Na žádné kostlivce ve skříních jsi zatím 
nenarazil?“ 

„No takový ministr si jich za svého života jistě pár nadělal, 
nic velkého na něho ale neprasklo.“ 

„Víš co? Musíme sice dneska zkoušet, to ale až odpoledne. 
Venku ještě ani není úplně světlo. Kolik je hodin, tak pět? Co 
kdybychom si teď znovu vlezli do postele? Cítíš se na to?“ 

„Na co?“ 
„Však víš.“ 
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Řečičky! 
Samé vábničky 
Kdekdo řečičky má, 
Kdekdo jimi vládne, 
Však důkazy pádné  
Nemá! 
Nechci slyšet o tvé lásce 
Jen důkazy dej mi! 
O žáru v srdci řeči si nech 
Svůj horký dech, dej mi! 
Neruš vzdechy klid nočních 
Hvězd, 
V náruči své mě sevři, 
Vzdech 
A věčná lásky vyznání, 
Si nech.  
Kdo v pravdě má rád 
Jen šeptá tichý vzkaz: 
Na řečičky tu není čas! 
Na mých rtech chceš cítit 
Své rty? 
Ukaž, ukaž, že jsi to ty! 
Uvěřím jen, že pravdu má 
Kdo mi o sobě důkaz dá, 
Důkaz dá! 
Písně si nech, verše si nech 
Namísto řečí mě obejmi 
Neplatí na mne prázdný vzdech 
Svůj důkaz jen dej mi! 
Ten, kdo miloval, ti poví, 
Že tady k řečem čas není, 
Že rty si jen jiných rtů cení 
O tom svůj důkaz dej mi! 
Dej mi! 
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Sára zpívala a já jsem přitom vzpomínal na uplynulou noc. 
A na čas ranního kuropění. S tímto textem i s tím, jak jej 
podávala, prostě nešlo jinak. Byli jsme spolu ještě aspoň 
hodinu, kdo ale by sledoval v takovýchto chvílích čas? 
Podařilo se jí potom vklouznout už za světla do jejího pokoje, 
aniž by ji někdo spatřil. Na Brandonových očích, když nás 
potkal v hotelové jídelně při pozdní snídani kombinované s 
raným obědem, anglicky se tomu říká ‘brunch’, bylo ale vidět, 
že má přinejmenším podezření. Nešť! Jeho dcera je plnoletá.  

Brandon se k nám přidal jako Pickering, když jsme zpívali 
Rain in Spain a bylo vidět, že by se byl jako muzikálový herec-
zpěvák také dobře uživil. Potěšilo mě, když se pochvalně 
vyjádřil podobnými slovy o mém zpěvu. O slovanském 
akcentu se nezmínil; skoro bych si začal i fandit, kdybych 
nevěděl moc dobře, že žádný český zpěvák, včetně těch, kteří 
si to o sobě myslí (těch je bohužel hodně) se přízvuku, s nímž 
se narodil, nikdy docela nezbaví. Ani kdyby zaměstnal armádu 
koučů a logopedů, což si málokterý může dovolit. Takže si 
myslím, že byl Brandon pouze vůči mně zdvořilý. Nebo že by 
už dokonce tušil, že by ve mně mohl mít budoucího zetě a 
začíná si mě předcházet? 

Zkoušelo se na jevišti, zatímco Walter byl v orchestřišti, 
kde je piano. To bude zítra na jevišti – divadlo budeme mít 
v pondělí jen pro sebe a pro nadcházející konkurs, jak nám 
oznámil náš producent. V jednu chvíli, uprostřed písně, se 
Sára zadívala na několik vteřin na jedno místo v té chvíli 
prázdném hledišti a vypadala trochu překvapeně, rychle se ale 
vzpamatovala. Chvíli předtím odtamtud odešel její adoptivní 
otec Frank Morrison, který se na chvíli objevil při zkoušce. 
Musel ale jet na letiště, takže se s námi předem rozloučil. Se 
Sárou spolu něco domlouvali, nechtěl jsem se jim do toho 
plést, stejně mi o tom Sára nejspíš později poví. Na letiště vezl 
Morrisona Elwood, který se stal tak nějak Brandonovým 
sekretářem, ale také poslíčkem a který potom z letiště rovnou 
přiveze režiséra Andrewa Downera spolu s Grigorim 
Jakovlevem, jedním z Brandonových obchodních společníků. 
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Brandon se jim večer bude muset věnovat, půjdou prý nejspíš 
někam na večeři. Vezmou sebou i pianistu Waltera 
Rothbauera. Jestlipak chceme jít s nimi? Omluvili jsme se a 
Brandon nenaléhal. 

Po zkoušce jsme se my dva šli k večeru trochu projít po 
Hobartu, a skončili jsme tam, kam to táhne mnohé 
z návštěvníků tohoto města. Salamanca Place je centrem 
aktivity a to i v neděli, den po světoznámých sobotních trzích, 
které se zde konají každý týden. Trhy by nás stejně ale 
nezajímaly, v náladě jakou jsme oba měli. Jak bych tu náladu 
nazval? Plnou anticipace? Sáru očekával den nato pro ni 
důležitý konkurs, cítil jsem, že nejlépe by pro ni bylo, kdyby se 
mohla nějak odreagovat, nemyslet na to, co bude. V jedné 
indické restauraci (konečně jsem se dočkal!) jsme povečeřeli, 
potom jsme si našli malou kavárničku. Sára mi oznámila: 

„Byl tam.“ 

 

 

 

„Kdo byl a kde?“ 
„V divadle. V hledišti. Fred.“ 
„Fred? Kdo je Fred? Tvůj otec je přece Frank, či není?“ 
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„Táta je Frank, ale to už tam nebyl. Nikdo tam nebyl, 
kromě nás. A Freda.“ 

„Prosím tě, co máš pořád s tím Fredem?!“ 
„Myslela jsem, že máš historii hobartského Theatre Royal 

v malíčku. Zřejmě nemáš. Fred je duch v něm permanentně 
usazený, už nějakých sto let. Není prý nijak zlý, dokonce 
naopak. Někdy v osmdesátých letech, když divadlo začalo 
hořet, spustil prý protipožární oponu a divadlo tím zachránil. 
Musel to být on, nikdo jiný tam nebyl. Freda vidělo už hodně 
lidí, nejčastěji herci. Těm se potom dařilo.“ 

„A tys ho dneska viděla?“ 
„Viděla. Seděl chvilku ve druhé řadě, čtvrté křeslo zprava. 

Připadalo mi, že se baví. Přemýšlela jsem, kdo to asi může být, 
napadlo mě, že se na nás snad přišel podívat někdo 
z techniků. Oblečený byl ale jinak, tak nějak staromódně. 
Podívala jsem se znovu a on už tam nebyl. Z toho křesla se 
nemohl vytratit, na to by byl měl jen asi vteřinku. Prostě 
zmizel. Potom mi to došlo.“ 

„Proč jsi nám nic neřekla?“ 
„Proč bych měla? Jen by to narušilo zkoušku. Stejně už byl 

pryč. Elwood už tam nebyl, ten by z toho třeba mohl něco 
vytěžit, jestli mu o tom povím. Pokud si to zaslouží, o čemž 
pochybuji.“ 

„Ty se na něho zlobíš.“ 
„Zlobím. Špízoval na mně.“ 
„To víš, je to investigativní žurnalista, ti jinak nedovedou.“ 
„Myslíš, že proto si ho táta vybral za společníka? Nebo 

sekretáře nebo, no děvku pro všechno, co si budeme zastírat.“ 
„Mohl si vybrat hůř.“ 
„Táta ho asi bude využívat.“ 
„To nejspíš bude. Řekl bych ale, že Elwood se rád nechá 

využít.“ 
„Hádám, že se pokusí nějak využít i tebe. To už přece také 

udělal. Necháš se ty využít?“ 
„To máš tak. Pokud by to mělo být na prospěch tobě a tvé 

kariéře, tak docela rád. Tvůj otec není žádné ořezávátko, ví co 
dělá, už to dokázal. Navíc pochází z linie tvrdých, většinou 
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úspěšných lidí. Když se spolu podíváme trochu hlouběji a 
podrobněji do historie toho tvého rodu, kdo ví, co ještě 
objevíme?“ 

„Nějaké ty kostlivce ve skříních?“ 
„Ty máme asi všichni, do určité míry.“ 
„Co reinkarnace, hrála či hraje v tom všem nějakou roli? 

Mohu kupříkladu zjistit, že jsem kdysi žila život jako Gladys 
Cunningham, osadnice v Uxbridge, za svobodna Butler, 
herečka v Hobartu. Dalo by se něco takového dokázat?“ 

„Přímo asi ne. A i kdyby to šlo, kam by to vedlo? Tohle je 
tvůj současný život, ten potřebuješ žít především, přemýšlet 
nad tím, co bylo, či co mohlo být, nemá velký význam. Ano, 
můžeš ty lidi objevit, do jisté míry sledovat co dělali, poučit se 
z toho co udělali dobře či špatně, tím to ale končí. Spekulovat 
o tom, jestli jsem byl ten či onen, ta, či ona, prostě nikam 
nevede. Možná, že jednou budeme mít tu příležitost k tomu 
dát si tyhle věci dohromady. Zatím ale nemá význam se tím 
příliš zabývat.“ 

 „Takže podle tebe je zbytečné uvažovat o tom, jestli jsme 
se my dva už někdy v nějakém předchozím životě potkali?“ 

„Ono to je dost možné. Skoro bych i řekl, že 
pravděpodobné. Vědět určitě to ale nemůžeme. No a co 
myslíš, není to lepší mít tu takové pěkné tajemství?“ 

Víš co? Máš pravdu. Mně docela stačí si vzpomínat na to, 
jak jsem tě v tomto životě poprvé potkala.“ 

„Na ostrově.“ 
„Kdepak! Tam jsi poprvé potkal ty mne. Já jsem tebe 

potkala už dřív.“ 
„Nepovídej! Kdypak?“ 
„Hned jak ses nastěhoval vedle.“ 
„Tys o mně už tehdy věděla?“ 
„Ovšem, že jsem o tobě věděla. Když se do vedlejšího 

domu nastěhuje pohledný mladý kluk, toho si skoro každá 
holka přece všimne!“ 

Zase tak moc mě s tímhle nepřekvapila. O sáčku cukru, 
který jsem zahlédl v její kredenci, jsem se nezmínil. To si asi 
navždy nechám pro sebe. Je přece jen dobré, uchovávat si a 
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hýčkat takové jedno hezké tajemství. A vzpomínat na ně. 

„Co s tím uděláme?“ 
„S čím?“ 
„No, s námi.“ 
„Zítra mám ten konkurs. Pokud tu roli dostanu, to pro 

mne bude znamenat dost velkou změnu v životě. Zkoušelo by 
se asi v Melbourne a i tam by potom nejspíš byla hlavní 
základna. Co kdybychom si tam spolu někde najali byt, no a 
potom by se uvidělo. Ty by ses třeba mohl konečně dát do 
překládání těch tvých knih. Nebo do psaní jiných. Také bys 
mohl pokračovat v přednášení; časem by se jistě vytvořila 
podobná skupina, jakou jsme měli ve Strahanu. Také bychom 
se mohli tu a tam spolu ukázat ve společnosti. Vždycky jsem 
chtěla mít svého vlastního Valentýna!“ 

 
„Ten svátek jsme propásli, byl před dvěma měsíci. Na další 

si budeš muset počkat skoro rok. Vydržíš to se mnou tak 
dlouho?“ 

„Myslím, že ano.“ 
„Je tu jeden problém.“ 
„Jaký problém?“ 
„Vízum jsem dostal na tři měsíce a už jsem si to jednou 

prodloužil. Prodlužovat to do nekonečna by ale asi nešlo.“ 
„No, nejspíš si tě budu muset vzít.“ 
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