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Pokusím se vybavit si některé části ze svého současného života a hledat spojitost  
s mými minulými životy a chtěla bych se s Vámi podělit o tyto mnou prožívané příběhy. 
Vše co ve svých životech žijeme a to jak se rozhodujeme právě v tuto chvíli, má svůj 
význam v dalším vývoji naší duše a těla a vše co vykonáme špatného i dobrého 
se nám opět vrací. Takto si tvoříme scénáře pro své budoucí životy, ve kterých 
potom prožíváme to, co je důležité pro naše pochopení, pro to co máme zpracovat, 
jakých špatných vlastností se máme zbavit a jaké dobré vlastnosti nabývat. Každý 
náš život také souvisí s nějakým úkolem, který jsme si před svým narozením vzali 
a je úplně jedno čím člověk je, zda nějakou známou, významnou osobností, nebo 
chudým rolníkem. Je důležité to, jak dokážeme co nejlépe osud, ve kterém se právě 
nacházíme, naplnit v dobru a to pro nás často není vůbec snadné. 

Co je pro mne z pohledu vnímání historie, myslím tím kam sahá paměť lidstva, 
hodně daleko od mého současného života, není  z pohledu všech mých životů tak 
velká vzdálenost . Začnu své vyprávění životem, ve kterém jsem se dostala v poznání 
svých minulých životů zatím nejdále a to je život, který se odehrál na dnešním ostrově 
Kréta v době krále Minoa, krále slunce a nebeských blesků. Slunce bylo v té době 
uctívané jako zdroj všeho bytí. Slunce je skutečně zdrojem života ve hmotném světě, 
ale není zdrojem ve světě duchovním, i když jako slunce vypadá, jsou to dva rozdílné 
zdroje a ten duchovní není hmotný.

Mína

Na minojském tržišti je rušno. Jsou zde lidé v jednoduchých, hnědých šatech 
a nakupují zeleninu a ovoce. Středem ulice prochází mladá žena, je vlastně 
nesena nosiči, čtyřmi muži, na jejichž ramenou spočívají nosítka a žena na nich 
sedí na pohodlném sedátku. Je oblečena do dlouhých, bílých šatů, kolem výstřihu 
nabraných, pošitých zlatými ozdobami. Je nesena do paláce, kde proběhne obřad 
„boha slunce“. Patří mezi vrstvu vyvolených, kteří ovládají ostrov a dorazili sem 
z potopené říše v Atlantiku. Její předci vybudovali vyspělou civilizací, ale jejich 
následníci začali zneužívat svých schopností a sil ke svému prospěchu a tak byla 
říše zničena přírodními živly. I zdejší obyvatelé využívají své moci nad živými tvory  
a využívají je k službám pro své osobní potřeby. Kult slunce je stále živý. Nacházíme 
se v době přibližně tři tisíce let před naším letopočtem.

Mína směřuje do chrámu, ve kterém proběhne obřad se všemi náležitostmi, 
které k němu patří. Krev obětovaných zvířat teče proudem, neboť oběti jsou tím, 
co má boha slunce uctít nejlépe. I tyto praktiky mají kořeny ve zničené atlantské 
říši a obyvatelé stále věří, že si jimi svého boha nakloní ke svému obrazu a svým 
představám o světě.

Mína je chrámový světlonosič, nyní vstupuje do vyšších pater chrámu, v rukou 
drží misku s olejem, uvnitř misky hoří světlo. Kráčí ve svých bílých šatech, její oči 
jsou orámované barvami a to černou a pálenou hnědočervenou. Její dlouhý, černý 
cop je ozdoben šňůrami. Před vstupem do obřadní síně odloží misku s olejem  



4

a ponoří ruce do připravené mísy, která je naplněna krví z mrtvých, obřadních zvířat. 
Stejně jako své ruce omyje svoje nohy, uchopí misku se světlem a kráčí přes kruhový 
sál do vyššího patra po schodech nahoru k nejvyššímu obřadnímu knězi. Obličej 
kněze je stejně pomalovaný barvami jako obličej Míny, černé silné linky směřují  
od koutků očí směrem ven. I jeho roucho je bílé, v pravé ruce drží obojakou 
sekyrku jako symbol tělesné síly a obětního nástroje, v levé ruce malou berlu, jako 
symbol síly duchovní (obr. 1 Mína). Mína položí misku s ohněm pod prostý oltář 
na kterém se zlatě blýská symbol slunce. Po uložení mísy se obrací a kráčí zpět do 
kruhové místnosti, zde usedne na kraj lavice zasvěcenců, sedících v kruhu okolo 
místnosti. Obřad je připraven. Všichni přítomní pronáší zvuky, zpěvy oslavující 
boha slunce a stupňuje se jejich nadšení. Mína je světlonoš, jehož funkci může 
vykonávat jen čistá panna zasvěcená chrámu a je tím je pro muže nedotknutelná. 
Stará se o nádoby s olejem a připravuje obřadní světlo. Přespává v jednoduché, 
prosté komůrce, její postel tvoří barevné koberce. Její výsadou je, že se může 
účastnit se všech kulturních vystoupení odehrávajících se v paláci jako jsou zpěvy, 
hry a malování. 

Náklonnost mužů je Míně odepřena. Přesto je zde jeden, kterému je Mína i on jí 
bližší než kdo jiný. Je to chrámový strážce Scion, který s Mínou rád tráví její volný 
čas. Jedním z úkolů chrámového strážce je i dovoz potřebného zboží pro palác, které 
je sem přiváženo z pevniny na lodích. Mína se pokaždé se Scionem při jeho odjezdu 
rozloučí a opět netrpělivě čeká, kdy se loď objeví s nákladem. Mína i Scion dobře 
vědí, že jejich náklonnost nemůže přerůst v opravdový vztah muže a ženy, přesto 
jsou k sobě přitahováni, i když jsou si vědomi svých povinností, které jim byly 
v paláci určeny. 

Mína při obřadech vkládá všechno své nadšení pro tento kult. Je posilována vírou, 
která jí dává sílu ohně a přesvědčení o tom, že je to tak správné. 

Milostný život lidí zde žijících se odehrává za zdmi paláců, při společných 
radovánkách, tito lidé žijí odlišným způsobem, než bychom mohli hledat v naší 
historii poznamenané křesťanským smýšlením. Lidé žijí volnějším způsobem života, 
nejsou tak poutaní rodinami a péče o potomky je více společnou záležitostí, nežli 
záležitostí dvojice nebo jednoho rodiče. „Vyšší vrstva“ si užívá radovánek a je 
možné říci, že ostrované mají zajištěno vše pro to, aby mohli žít pohodlný život. 
Lodě připlouvající z kontinentu přiváží vše potřebné pro život i pro rozmary žen  
a dívek z paláce. 

Blahobyt však ani zde netrvá věčně. Ostrov je ohrožován občasnými 
zemětřeseními, který ničí to co obyvatelé vybudují. 

Země se třese. Mína vybíhá na terasu paláce. Nastává chaos. Obyvatelé zmateně 
pobíhají a netuší co se děje. Scion přiběhne k Míně, vezme ji za ruku se slovy: „Pojď, 
poběžíme k lodi, musíme opustit ostrov!“ Mína běží co nejrychleji, věří Scionovi, 
který ji nikdy nezklamal svými úmysly. K lodi přibíhají další lidé a snaží se ze 
všech sil na loď dostat. Někteří z nich již zápasí s vodním živlem, snaží se udržet  
nad hladinou. Na to ale nemají dostatek sil. Vlny jsou vysoké a silné. Scion podává 
Míně ruce a vytahuje i na palubu lodi. Již je téměř nahoře, drží se okraje lodi, když 
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se znenadání objeví obrovská vlna a má takovou sílu, že smete vše co jí stojí v cestě. 
Marně se Mína i Scion pokouší udržet lodi. Jejich těla jsou vymrštěna a smetena 
do moře. Tělo Míny se ocitá hluboko v moři, ještě je naživu, ale po chvilce cítí, 
že její duše opouští tělo. Náhle se její vědomí ocitne nad hladinou moře a z výšky 
sleduje tu trudnou spoušť mrtvých těl plovoucích na hladině. Tam někde v hlubině 
se nachází i její tělo, které pro tento život opustila. Rozhlíží se okolo sebe a pátrá  
po Scionovi. Jeho tělo nevidí, ale vidí ducha, který stejně jako Mína opustil své mrtvé 
tělo. Přiblíží se k sobě. Jsou svobodní. Vidí před sebou Světlo, skutečný světelný 
kotouč duchovního světa, který na zemi uctívali jako Slunce. Nyní jsou zde. Kráčí 
mu vstříc. Jejich život v tělech skončil. Míně ještě kapou z rukou kapky obřadní 
krve. Ty se cestou ke světelnému kotouči očisťují a ztrácejí. Mína a Scion kráčí 
vstříc tomu o čem snili. Krev potřísnila jejich ruce, nyní si uvědomují, že k cestě  
ke Světlu jí není potřeba.

1. Mína
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Živel vody smetl jejich slunečno-ohňový kult. Země je zchlazena, duše Míny 
bude putovat dále a vyrovnávat v dalších životech přijatou ohňovou deformaci své 
duše.

Co jsem si donesla do současného života z této zkušenosti? Byla to přemíra 
ohňové složky v mé psychické části. V době svého mládí jsem se dokázala pro vše 
rychle nadchnout a chtěla jsem vše rychle uskutečňovat. Do určité míry je to dobrá 
vlastnost, ale ve větší míře nás taková vlastnost svazuje, stáváme svými vlastními 
otroky, spěcháme, jsme netrpěliví a nakonec jsme unaveni sami sebou. Vytváříme 
si příliš ideální představy o sobě, o některých lidech i o dění okolo nás. Takový 
člověk potom touží něco znamenat, nebo být obdivován, a když se mu to nedaří, jeho 
vlastnosti se mohou zhoršovat a touží mít na druhé určitý vliv. Současně se může 
cítit nepříjemně z podřízenosti a trpět nejistotou, pokud je postaven do role, aby 
své jednání změnil a je obklopen lidmi dominantnějšími a v nadřízených rolích. Je 
to jeho vlastní boj s nerovnováhou, s tím, že si nevěří, nezná svou skutečnou cenu 
a cenu druhých lidí. Kdysi byl v postavení toho, kdo vládne, nyní je stavěn do role 
podřízeného, aby se naučil sloužit a odnaučil se ovládat druhé, byl v duchu silný  
a věřil si. Souhrn vytvořených vlastností u každého z nás je velmi rozmanitý. Každý 
z nás má více či méně dobrých nebo špatných vlastností a ty se mohou v průběhu 
života měnit vlivem prožívaných událostí. Jelikož není v mém  současném životě  
pro mne problémem získat si muže, hledala jsem ohnivým způsobem lásku, ale nebyla 
jsem sama schopna ji dát. Možná jsem hledala sama sebe skrze muže. Přitom jsem 
si vytvořila mylnou představu o svém postavení vůči mužům, která jak jsem později 
pochopila vypadala v pravdě takto: (obr. č. 2 Žárová panenka). Určitě nebylo v mém 
programu někomu ublížit, ale moje ohňová část chtěla svoji pozornost a vše jsem 
nakonec spálila, především sama sebe. Cítila jsem se ublížená, i když se mi dělo 
jenom to, čemu jsem šla sama vstříc a moje energie byla nakonec vyčerpána. Nyní  
již jsem schopna si své činy a následky alespoň z části uvědomovat a pracuji na tom, 
abych své chybné představy změnila a stala se tím, kdo je schopen cítit opravdovou 
lásku, pramenící z mého nitra.

Musím přiznat, že když jsem poprvé navštívila Krétu, tak mne její historie nadchla. 
Neměla jsem předtím ani tušení o minojské kultuře. Cítila jsem, že je mi to tam 
blízké a možná se ke mě v tu chvíli vrátilo nadšení té doby, neboť mne doposud jiná 
cesta do zahraničí nezaujala tak, jako tento krétský pobyt. Ve svých životech často 
navštěvujeme místa, se kterými jsme z minulosti spojeni. Jsou to podobné vazby 
jako s lidmi, s nimiž jsme si vytvořili v minulých životech vztahy. Podle toho potom 
hodnotíme místa jak se nám líbí, nebo nelíbí, nebo lidi jak je nám kdo sympatický či 
nesympatický a je to právě pro to, co jsme v tom místě a s někým prožili. 

Ohňová duše se projevila v jednom z dalších vtělení, v těle Číňana Tiona, který 
měl možnost ve svém postavení vyjádřit ničivé stránky své duše. 

Jak prožívám své postavení v tomto svém současném životě? Cítím se svázána 
autoritami, ať to jsou rodiče, či nadřízení. Někdy mám pocit, že s tím prostě 
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nemohu nic dělat. V regresní terapii jsem poznala několik svých předchozích životů,  
ve kterých jsem byla „obětí“. Než se ale staneme „obětmi“, jsme ve svých životech 
„agresory“ a takový příběh „agresora“, který si svými rozhodnutími a činy vytvořil 
budoucí osud v němž bude muset splácet své dluhy zkusím nyní vyprávět. 

Tion

Tion Wan se narodil ve ctěné a bohaté rodině, která rozhodovala svým vlivem  
o osudech mnoha lidí. Čínské území bylo v té době asi tři sta let před naším letopčtem 
rozděleno na části, které mezi sebou nelítostně bojovaly. Tion byl velmi čilé dítě  
a o vše se zajímal s velkým nadšením. Jeho rodiče byli často z jeho otázek unaveni, 
jak zvídavé do bylo dítě. Rodiče věděli jaká ho čeká budoucnost, neboť měl převzít 
moc po svém otci, který ovládané území dobyl a řídil jeho správu. V paláci stále 
pobíhalo služebnictvo a plnilo všechny příkazy a potřeby, které jen Tion vyslovil. 
Nabyl tak jistoty, že vše co se okolo něho odehrává je v jeho rukou a řídí se jeho 
pokyny. Služebné ho oblékaly i obouvaly, pečovaly o jeho tělo, šaty i pokrmy. 

Tion měl rád pozornost druhých, kterou mu ve své podřízenosti projevovali a také 
pozornost žen. Rád se ukazoval na veřejnosti ve svém červeném kabátci a bílých 
punčochách. Rád vstupoval před dav lidí, který se mu klaněl a usedal na stolici, která 
byla pro něho umístěna ve zbudovaném sloupovém „altánu“ s červenou střechou 

2. Žárová panenka
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do špičky, v duchu tehdejšího čínského stylu. Jeho dlouhé, černé vlasy byly vzadu 
svázány do copu a za ušima vystříhané. Nosíval s sebou malé čínské žezlo dordže  
ke své silové posile a stále si s ním „pohrával“ (obr.3 Tion).

Jeho velkou vášní byly ženy. Síla ohně v jeho duši ho poháněla k naplňování 
touhy po spojení se ženami. Vše mu ještě usnadnil osud, neboť v té době bylo běžné, 
aby takový „palácový pán“ měl i svůj harém. Harémové ženy byly zcela v jeho moci 
a za jeho péči o ně musely plnit všechny jeho sexuální žádosti bez reptání. Tion této 
své výsady využíval bez skrupulí. Ženy byly zkrátka jeho a on si s nimi mohl dělat 
do chtěl. Harémové ženy se učily mnohým uměním lásky, hře na hudební nástroje, 
zpěvu a tanci. 

Tion rád pozoroval ženy při tanci v jejich průsvitných šatech, vzbuzovaly v něm 
představy milostných her a ty ho přiváděly do vášnivých extází. Pocity žen ho však 
příliš nezajímaly, byl příliš zaneprázdněn v myšlenkách novými dobrodružstvími,  
ve kterých byly ženy loutkami, které s ním hrály tu hru. 

Náboženství, které místní lidé vyznávali byl taoismus. Tion byl v tomto duchu 
veden od dětství a poznal zákony tohoto vědění od mistrů, kteří učení od nepaměti 
přenášeli z jednoho na druhého. Bylo to učení o síle, kterou je možno používat  
při osobní koncentraci jedince i celé skupiny. Tyto síly byly používány v bojích mezi 
znepřátelenými skupinami a boj byl to co Číňany v té době skutečně naplňovalo. Jen 
takový bojovník byl skutečně uctívaný, který vlastnil velkou sílu. Život Tiona byl 
v tomto zcela podřízen jeho výuce. Takto vychovávaní chlapci si nemohli volit ženy 
podle svého výběru a byli svazováni se ženami již určenými v dětském věku. Ženy 
rodily potomky a muži se věnovali vůdcovským a bojovým věcem. Získat cizí území 
bylo oceňovaným činem a porazit nepřítele nejvyšší zárukou „dobrého“ postavení. 
Ten, kdo vojsko vedl se nemusel pokaždé účastnit těchto bojů, řídil je ze svého 
paláce a byl tak hybnou silou těchto dějů a tvůrcem myšlenky, kterou jeho podřízení 
slepě naplňovali. 

Tion sedí v místnosti s červenými koberci a přemítá. Náhle slyší ruch, vyhlédne 
z okna paláce a vidí na nádvoří skupinu svých jezdců na koních. „Konečně jsou 
zde!“, oddychne si a pokyne jim, aby vstoupili dovnitř. Vychází na dlouhou chodbu 
jejíž strop podpírají mramorové sloupy a kroky jezdců přicházející mu vstříc se 
odráží na kamenných deskách mezi sloupovím. Vůdce této „smečky“ kráčí jako 
první a hází k nohám Tiona zakrvácenou, uťatou hlavu s dlouhými vlasy. Je to hlava 
jeho nepřítele Kim Čua. Tiona přepadá radost z toho „úlovku“, neboť dlouho po této 
trofeji toužil. „Jste pašáci!“, ocenil hlasitě skupinu bojovníků. 

Tion poručil vystavit hlavu na vysoký podstavec pro výstrahu všem, kteří by 
chtěli nějak rušit jeho rozhodnutí. Té noci uléhal klidně a s vědomím, jak dobře 
si vedl. Jeho služebníci byli zvyklí se mu podřizovat a on přijímal jejich úctu se 
samozřejmostí. 

Čas ale neodpustí žádné naše kruté rozhodnutí a tak pro Tiona nastal čas splácení 
dluhů. Již delší dobu tušil, že se v paláci cosi odehrává a jeho příznivci mu po čase již 
nebyli tak nakloněni jako dříve. Ani jeho nepřátelé nespali. Jednoho dne se rozhodli 
k pomstě za uťatou hlavu svého vůdce.
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Tion slyší blížící se klapot koňských kopyt a zběsile pobíhá po paláci. Jeho 
nepřátelé bez skrupulí vtrhnou do paláce a nemají žádné zábrany. Zmocňují se 
Tiona, svážou jeho ruce a vyvlečou ho před palác. Tam upevní na jeho krk silný 
provaz, ten připnou k postroji koně a vybídnou ho k rychlému běhu. Tion se snaží 
uvolnit si provaz, ale ten je zaříznutý hluboko do jeho krku. Uvázané tělo Tiona je 
vlečeno po prašné cestě, po chvíli ztrácí vědomí. Kůň s jezdcem nepřátelé zastaví  
a jeden z bojovníků ho polívá kbelíkem vody. Tion se na chvilku probere, ale jakmile 
kůň opět vyrazí do klusu, ztrácí vědomí svého těla navždy. 

Duše se od Tionova těla odpoutá a bezvládné, připoutané tělo se vzdaluje a mizí 
v dálce, je vidět jen zadnice pádícího koně. 

Nabyté vlastnosti a silové deformace si přenášíme do nových vtělení, dokud je 
zcela nevyrovnáme. Vazby navázané s druhými lidmi nás učí co je dobré a co špatné 

3. Tion 



10

v našich činech. Pokud vytvoříme nerovnováhu, tedy zlo, rodíme se do takových 
životů, abychom své činy odčinily a pochopili co není dobré dělat. Pokud jsme byli 
nelidskými vůči druhým, nastane v jednom z následujících životů obrat a my zaujímáme 
opačnou roli, roli v podřízenosti, dokud nedojdeme k odpuštění, zbavení se svých vin 
a obviňování druhých a teprve potom můžeme být od osob se kterými jsme spoutáni 
energetickými vazbami „osvobozeni“ a konečně ucítit skutečnou volnost bytí. Dokud 
budeme chápat svobodu jako to, že si „můžeme dělat co chceme“ a budeme k tomu 
využívat své moci, peněz nebo zastrašování druhých, nikdy k opravdové svobodě 
nedojdeme a staneme se svými vlastními otroky a nakonec i otroky druhých. Naopak 
dobrý život, život v němž konáme dobré skutky nás zavazuje k tomu, abychom byli 
silní, opravdoví a láskyplní a nesklouzli v následujícím životě zpět do skutků zlých, 
neboť takto vytvořený následující lehký osud vznikl právě z důvodu konání dobrých 
rozhodnutí a činů z předchozích prožitých životů. 

V dalším životě se nacházím na pobřeží Baltského moře v krajině dnešního 
finského zálivu. Prožívám zde život odlišný od čínského zrození, je to život osamělého 
rybáře. Vypěstovaný prvek ohně v mé duši byl nahrazen klidem, který poskytovalo 
toto prostředí. 

Izor

Izor se narodil v chudé rodině, která často neměla co do úst a byla závislá  
na rybolovu. Ten byl základní obživou lidí v tomto kraji. Chalupa v níž Izor žil 
bylo prosté, rybářské stavení, stojící v blízkosti moře. Rybáři sem přicházeli se 
svými sítěmi a vyjížděli odtud na moře. Nebyla to snadná práce, vyžadovala čas 
a trpělivost a nikdy nebylo jisté, zda se muži vrátí s úlovkem či ne. Večer muži 
rozdělávali ohně na břehu moře a vyprávěli si příběhy, které slýchávali od svých 
rodičů a ty od jejich rodičů o svých předcích, kteří na toto území přišli, bojovali 
zde a osídlili ho. Malý Izor rád sedával s muži a poslouchal jejich vyprávění. Dny 
se zde příliš neměnily. Lidé žijící v tomto kraji byli velmi silně spjati s přírodou 
a mořem. Nedovedli by si ani představit jiný život než ten, který jim tento kraj 
poskytoval. Izor již jako malý chlapec vyjížděl se svým otcem na moře a učil se 
od něho rybářskému umu. Jeho síť byla většinou plná a tak byl svými vrstevníky 
uznáván jako dobrý lovec. 

Po smrti svých rodičů zůstal Izor v chalupě sám. Děvčata sice o něho měla 
zájem, ale jeho duše chtěla být volná a nechtěl se svazovat s nějakou ženou. Působil 
spíše jako podivín a časem se začal lidí stranit. Žil si svůj život v klidu a čas trávil  
u moře pozorováním vln, které se překlápěly jedna přes druhou a tento nekonečný děj 
zklidňoval jeho duši a omýval všechny chmurné pocity, které se v něm objevovaly 
(obr. 4 Izor). Večer se vracel do svého domku, kde uléhal na dřevěnou postel. Jeho 
přikrývkou byla stará houně. Obvykle spal až do rozbřesku, kdy opět sbalil své věci 
a vyrazil k moři. Takto žil celý svůj život a v poklidu dožil stařeckého věku. Jednoho 
večera ulehl opět na svou dřevěnou postel a již se neprobudil. 
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Tento poklidný život vytvořil v mé duši přemíru klidu. V mém současném životě 
jakoby se oba tyto prvky spojily a já se pohybovala buď v žárovém nadšení, nebo 
klidu. Střed tohoto stavu nyní hledám. 

Pojďme nyní nejdříve do mého současného života, od kterého se odvíjí můj další 
život, a to život hradní paní Elišky. 

Znovu se nacházím v Obecním době na náměstí Republiky, je zde několik 
tanečních sálů a já jsem zrovna v místnosti s občerstvením. Miluji taneční zábavy  
a v této budově jsem prošla kurzem tanečních hodin a poznala, že mne tanec 
nadmíru baví a vyvolává ve mně určitou euforii. Od té doby vyhledávám plesy  
a taneční zábavy, kde se tančí tance, které jsem v tanečních zvládla. Takže jsem  
na plese. „Slečno, nešla byste si zatančit?“, slyším za svými zády a otočím se. 

4. Izor
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„Proč ne!“, odpovím mladému muži, který mne se zájmem sleduje. Nemohu říci, že 
by mne jeho vzhled na první pohled zvlášť zaujal, ale jsem zde hlavně kvůli tanci, 
tak proč ne. Říkal, že přišel s kamarádem a jmenuje se Otto. Netančil zrovna špatně 
a také jsme se docela příjemně bavili. Byla sobota a tak jsme si domluvili schůzku  
na druhý den. 

Po procházce Prahou jsme zakotvili v jedné dejvické restauraci, něčeho se 
napít. Vyprávěl o svých zájmech o elektroniku a letecké modelářství. Přišlo mi, 
že je rozumný a hodný. Jeho otázka, jakou vlastnost si nejvíce cením, mne trochu 
překvapila. Odpověděla jsem, že upřímnost. I on s tím souhlasil. Začali jsme spolu 
chodit. Bydlel v panelákovém bytě s rodiči a měl tam svůj vlastní pokoj. Když jsem 
poprvé do toho pokoje vstoupila, nepřišel mi zrovna nějak útulný, ale byl uklizený, 
což bylo asi výjimečně. Později jsem zjistila, že pořádek a estetika nejsou jeho 
silnou stránkou. Jeho matka mi svěřila, že byl jako dítě vždy ze všech nejumazanější. 
To mne docela trápilo, protože jsem byla od svých rodičů učená dbát o svůj vzhled. 
Mně bylo tehdy devatenáct let a Otto byl o čtyři roky starší. Náš první sex byl 
poznamenán jeho matkou, která bouchala na dveře našeho pokoje, neboť se prý 
bála, aby na ni moji rodiče nepřišli. Byla to hysterická osoba, která nikoho ve své 
blízkosti nesnášela, snad jen syna, na kterého pravděpodobně žárlila a manžela, 
kterého potřebovala ke svému životu, neboť nevycházela z bytu a její manžel byl 
nucen vše nutné pro domácnost zajistit sám. Opravdu jsem ho obdivovala, jak byl 
oddán svému osudu a ještě neztratil humor. Nejraději si četl knihy, hodně z polské 
historie, jako pan Wolodyjovsky a podobné. Fobie jeho manželky z otevřeného 
prostoru se prý projevila okolo jejího třicátého roku a to, že jsem narušila její 
životní zónu a přistěhovaka se do jejího bytu se pro ni stalo něčím nepřijatelným, 
i když s tím zprvu souhasila. V té době jsem o těchto psychických onemocněních 
nic nevěděla a tak jsem k tomu nepřikládala důležitost. Její nesnášenlivost ke mně 
narostla. Já jsem se teprve učila sama hospodařit, byla jsem v té době přecitlivělá, 
nevyrovnaná, vnitřně toužící po přijetí a tak došlo mezi námi k roztržce a k tomu, že 
jsem nakonec společnou domácnost s ní opustila.  

Moje známost s Ottou jinak probíhala v klidu a pohodě, navštěvovali jsme hlavně 
jeho známé kamarády, hráli jsme s nimi různé společenské hry, nebo chodili pouštět 
modely letadel. Byli jsme oba takové děti, které si chtějí hrát. Měla jsem hloupou 
představu, že život je jenom taková hra. Asi po roce naší známosti jsme se rozhodli 
uzavřít sňatek. Naši vrstevníci se vdávali a ženili, tak jsme udělali totéž. Obřad 
proběhl na Staroměstské radnici. Již krátce po našem seznámení se objevila v mé 
hlavě myšlenka: „toho bych si vzala“. Stejné rozhodnutí jsem měla po seznámení 
s mým druhým manželem Jiřím. Jinak mne to nikdy nenapadlo. 

Náš společný život nejprve naplňovalo zařizování nového bytu, později se  
pro mne vše stávalo jen opakováním stále stejného chodu domácnosti, naplňování 
Ottových koníčků, které mne příliš nebavily, takže jsem si hledala vlastní kamarády 
s nimiž jsem sdílela společné osudy a prožívala iluze tohoto světa. Těhotenství, 
které by možná na počátku upevnilo náš vztah se nedostavilo, ani jsem necítila 
touhu mít dítě, a tak jsme postupně žili každý svůj vlastní život. Myslím, že jsme 
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nebyli naplněni ani jeden a ani jeden nesdílel s druhým hlubší pouto, nebo 
vášeň, zkrátka něco, co by nás vedlo společnou cestou. Ani já jsem nepřekonala 
svou odlišnost, což je třeba ke společnému soužití a tak jsme ho ukončili v klidu  
a domluvou. Rozešli jsme se jako kamarádi, kteří ještě společně poobědvali a dali 
se každý jinou cestou. 

Proč jsem se rozhodla pro vztah s Ottou, a jaký byl náš osud v minulosti? To se 
pokusím vyprávět v následujícím příběhu nás dvou, tentokrát jako Elišky a Jindřicha.

Eliška

Mladá žena v dlouhých, tmavých šatech sedí na židli a v ruce drží kruh s vyšíváním. 
Přistoupí k velkému, gotickému oknu a potom opět usedne a pokračuje ve vyšívání. Je 
to Eliška, poslední žena z roku Přemyslovců. Její osud nebyl lehký, neboť svého otce 
nepoznala, zemřel krátce po jejím narození a matka byla příliš mladá vdova, která 
si žila svůj život v náručí mužů, kteří přišli po Václavovi a na Elišku neměla mnoho 
času. Eliška je provdána za polského vévodu jménem Jindřich. V době uzavření 
sňatku byla ještě velmi mladá a Jindřich byl již dospělý muž. Eliška nebrala jejich 
manželství příliš vážně, neboť necítila ke svému muži takovou náklonnost jakou by 
on očekával. Více ji přitahovali mladí muži u dvora, kteří byli více nevázaní a veselí. 
Jindřich bral až příliš vážně svoje postavení a jejich sňatek byl předem domluvený, 
takže neměli možnost své vlastní volby při výběru partnera pro život. Jejich první 
setkání bylo oficiální a současně to byl i den jejich svatebního obřadu. Manželství 
bylo naplněno až později a pro Jindřicha nebylo snadné získat si přízeň mladé dívky, 
která byla tak trochu tvrdohlavá. Eliška byla po své matce veselá a plná života, 
po otci však v sobě pěstovala určité chmurné myšlenky, které pak ovlivňovaly její 
rozhodování. Muži pro ni znamenali hodně a tak neváhala a pouštěla se i do intrik, 
do kterých ji muži zatahovali, aby využili její postavení. Většinou šlo o majetková 
držení mezi českou a polskou šlechtou, kdy každý chtěl vyzískat co nejvíce ve svůj 
prospěch. Eliška se v těchto půtkách dopustila činu, který ji stál její život. 

Eliška již byla netrpělivá, neboť se měl každou chvíli objevit její manžel. Ten se 
již blížil se svou družinou k bráně hradu Křivoklát. Sloužící vyběhli, jakmile uslyšeli 
klapot kopyt Jindřichových koní, aby otevřeli dřevěná vrata vstupní brány. Jindřich 
vjel na nádvoří, seskočil z koně, kterého sloužící odvedl do stáje nacházející se hned 
vedle paláce. Eliška Jindřicha přivítala, ale v jejím přijetí nebyla žádná vášeň, bylo to 
spíše „z povinnosti“. Měla na sobě dlouhé světlé šaty z lehkého materiálu a na hlavě 
vysoký kornout z něhož vlál dlouhý závoj. Stoupali po kruhovém schodišti nahoru 
a vstoupili do prostorné, palácové místnosti. Dominoval zde dlouhý, dřevěný stůl  
u kterého stály naproti sobě dvě dřevěné stolice jedna pro Jindřicha a druhá pro 
Elišku. Na stole byly připraveny kovové džbány a kovové talíře, večeře byla 
přichystána. Uprostřed místnosti naproti oknům hořel krb (obr. 5 Eliška 1). Eliška 
a Jindřich se pustili do jídla. „Jak jsi se měla po celý ten čas?“, zeptal se Jindřich  
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a Eliška trochu zbrunátněla. „Nic zvláštního se nestalo“, pronesla. „Myslel jsem stále 
na Tebe co děláš, užila jsi si své svobody?“, pokračoval Jindřich. Elišce nebylo moc 
do hovoru a raději by se již viděla ve své komnatě. Setkání s Jindřichem pro ni bylo 
pokaždé spíše aktem povinnosti namísto vřelého citu. Polská šlechta jí nic neříkala, 
měla ráda Čechy, Poláci ji připadali příliš prudérní a ani se nesnažila dávat najevo 
nějakou náklonnost. Těšila se až manžel opět odjede a ona se bude moci věnovat 
vyjížďkám a zábavám s hradními pány, v jejichž přítomnosti zažívala mnohem více 
radosti ze života než Jindřichem, který neodpovídal ani její nátuře, ani způsobu života  
po jakém toužila. Jindřich byl pro ni příliš vážný a tak pro ni nebylo tabu dělat mu 
malé naschvály. Jindřich, jelikož byl starší a ve svých názorech usazenější, přihlížel 
k avantýrám své ženy nezúčastněně. Svým způsobem ji měl rád, ale vzhlížel k ní 
jako k nedospělému dítěti. Takové „dítě“ však může provést i věci sloužící nekalým 
politickým zájmům. 

Eliška je opět ve své komnatě a vyšívá (obr. 6 Eliška 2). Ruční práce jsou její 
obvyklou zábavou a jedinou prací ve chvílích, kdy je sama. Ruch na nádvoří a klapot 
koní znovu ohlásil Jindřichům příjezd. Tentokrát v ní byla úzká duše, podvědomě 
se obávala setkání s ním. Jindřich vpadl do místnosti a přistoupil k sekretáři. 
Začal chvatně prohledávat listiny, které v něm byly uschovány. „Samozřejmě, 
že tu nejsou!“, vykřikl. „Kam jsi ty listiny dala?“ obrátil se k Elišce a ta v tu chvíli 

5. Eliška 1
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zkoprněla. Obávala se té chvíle, kdy Jindřich objeví pravdu o listinách, které Eliška 
bez rozmyslu nechala shořet v krbu. „Porušila jsi tím spojenectví s naší krví a za to 
budeš pykat!“ „Jak jsi mohla něco takového udělat? Což nevíš jaký trest tě čeká? 
Nikdy jsem se neměl dožít takové ostudy! Zmařila jsi všechny moje plány!“ Eliška 
začala usedavě plakat myslíce, že tím svého muže nějak obměkčí, ale nestalo se 
tak. Zákony tehdejší doby hovořily jasně, taková zrada se neodpouští. „Stejně vám 
ty pozemky nepatřily!“, bránila se Eliška. „Nemluv tak, jsi sama proti sobě!“, obořil 
se na ní Jindřich. „Odcházím a to co bude následovat je jen tvoje vina!“, pronesl 
rozhořčeně Jindřich a dveře se za ním zabouchly. Eliška se nacházela v naprostém 
zmatku, uvědomujíc si co provedla a co s ní bude. Po chvíli se dveře opět rozletěly 
a do místnosti vpadli dva biřici, kteří ji neomaleně popadli za ruce a odvlekli  
do hradního vězení. Nářky a prosby Elišky již nic neznamenaly, neboť k uším, které 
rozhodovaly se nedostaly. Eliška ulehla na slámu, která se pro ni od této chvíle stala 

5. Eliška 2
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jejím lůžkem a vyčkávala svého osudu. V koutku duše ještě věřila, že se Jindřich 
nad ní smiluje a své rozhodnutí změní. Snad to má být pro ni jen poučení, aby se do 
takových věcí příště nepouštěla. Čekala marně. Chladné vězení vykonalo své a strava, 
která představovala vodu a zbytky tvrdého chleba ji po krátké době podlomila. 

Jednoho dne se železné dveře rozletěly a Eliška uviděla statného muže, třímajícího 
v ruce meč. Z posledních sil poklekla a ještě naposledy pomyslela na svou záchranu. 
Muž přišel vykonat jasný rozkaz. Přistoupil k Elišce a jeho meč proťal bez milosti 
levou stranu jejího hrudníku. Její tělo se skácelo na zem a Eliška vydechla naposled. 

Tělo Elišky bylo mrtvé a její duše ho opouštěla. Duše vypadala jako malá, 
bílá larva, která opouští hnědou kulu a dere se ven. Pomalu se posouvala z kukly, 
až vysoukala i poslední koneček svého těla. Ta larva měla černá očíčka a černý 
čumáček. Vzlétla vzhůru a letěla vstříc motýlovi, který měl velká bílá křídla 
s barevnými ornamenty světlých barev, byla tam růžová, modrá, žlutá ... Motýl 
začal s larvou rozmlouvat. Najednou měl hlavu zralého, moudrého muže. Zeptal 
se jí: „Jaký je tvůj vztah k druhým?“ Hovořili spolu, on jí vše vysvětloval a ona se 
začala kroutit, bylo jí nepříjemně z toho rozhovoru, neboť měla pocit viny z prošlého 
života. Zdá se, že byly rozebírány skutky jejího života. Cítila jsem, že to byla taková 
„potvůrka“. Potom se larva proměnila a nabrala podobu mladé dívky. Seděla na 
takovém „vzdušném trámu“ a houpala ve vzduchu nohama (obr.7 Rozhovor).

Můj současný život hodně ovlivňovaly dominantní osoby, ať to byl můj otec, 
učitelé, přátelé, nebo moji nadřízení v zaměstnání. Často jsem si kladla otázku 
proč to tak je, proč se někdy cítím svázaná tak, že se nemohu ani pohnout a někdo 
rozhoduje za mně. Nyní již chápu, že je to je pro můj prospěch, abych uviděla 
některé svoje vlastnosti v druhých, ale také abych se učila být pevnější, odvážnější  
a svobodnější. Se svými agresory, stejně jako se svými oběťmi, jsme spjati z minulých 
životů pro nás neviditelnými energetickými šňůrami. S našimi agresory z minulých 
životů jsme stále přitahováni a vyživujeme je svou energií, neboť dokud se chováme 
jako jejich oběti, nemůžeme se odpoutat. Tyto šňůry, které s nimi sdílíme se uvolní  
ve chvíli, kdy my sami změníme přístup ke svým agresorům, odpustíme jim  
a pochopíme důvod vzájemného spojení, změníme svůj postoj k nim, vezmeme je 
do svého srdce, vždyť i oni jsou naší součástí v jednotě. Již jim nemusíme bezhlavě 
sloužit a podléhat jejich manýrům. I oni, pokud budou chtít, mohou vytvořit změnu 
vůči nám, pochopit sounáležitost nás všech. Potom se vztahy vyrovnávají. Zůstane-li  
agresor stejný, můžeme ho opustit, nebo se vlivem osudu naše cesty sami rozejdou 
a my budeme moci žít život, jaký chceme žít my sami. Jestliže jsme v roli agresora 
my, je důležité požádat v duchu o odpuštění ty, kterým jsme ublížili. Nesmíme také 
zapomenout odpustit sami sobě za to co jsme učinili nepěkného druhým a již to více 
nekonat. 

Co tak ovlivnilo v minulosti můj život, že se to stále projevuje v tomto životě  
a lidé ve mně spíše vyvolávají obavy? Přecházím myslí do jednoho ze svých minulých 
životů, který jsem prožila na polském venkově jako žena Bělina. 
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Bělina

Bělina byla velmi živé dítě a ze všeho nejvíc milovala přírodu a pobývání venku 
bylo pro ni tím největším dobrodružstvím. Žila se svou matkou a pěti sourozenci 
v chudé chatrči postavené ze dřeva s doškovou střechou. Kolem jejich domku se 
rozprostíraly stráně, které byly v létě pokryty krásnými horskými květy všech barev, 
které Bělina ráda trhala a nosila své matce. Ta je vkládala do hnědé keramické 
vázy stojící na dřevěném stole, kde se všichni scházeli k jídlu a jedli z dřevěných 
misek dřevěnými lžícemi. Matka byla bylinkářka, celé léto sbírala a sušila léčivé 
rostliny. Ty potom sloužily vesničanům jako léky při jejich zdravotních potížích. 
Za matkou Běliny chodívali lidé z celého okolí, neboť sbírání bylinek bylo známé 
v jejich rodové tradici, ona se to naučila od své matky, ta od své a tak i Bělina 
pomáhala jako dítě své matce se sběrem a matka věděla, že to bude právě ona, kdo 

7. Rozhovor
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převezme tento um v další generaci. Bělina milovala tu vůni sušených bylin a jak se 
jich dotýkala, jako by již předem věděla k čemu je jaká bylina dobrá. Byly to nejen 
byliny, které ženy sušily, ale z bylin se také připravovaly různé lektvary, byliny se 
mísily podle receptur po předcích a vařily se z nich odvary, které se potom používaly 
podle určitých zásad v harmonii s cykly přírody, které měly ženy odpozorované  
a zvyšovaly jejich účinky. Takové ženy byly ve vesnicích vážené, ale i obávané. 
Jejich sounáležitost s přírodou je často vedla ke vjemům, které běžní lidé nezažívali 
a tak často nerozuměli jejich podivnému chování. Tyto ženy se sdružovaly a scházely 
se v lese, kde vykonávaly obřady vyvolávající živly přírody. Byly to tance, kterými 
oslavovaly tyto živly, a které jim přinášely radost a veselí. Tančili okolo ohně  
a prosily živly, aby podporovaly jejich úmysly a jejich žádosti a žádosti druhých lidí. 
Oni se poté stávaly prostředníky mezi přáními lidí a živly, které k tomu napomáhaly. 
V mysli těchto žen bylo pomoci druhým lidem, většinou ženám v těžkých situacích, 
nebo v jejich přáních ohledně milostných vztahů, manželských problémů, dětí  
a jiných. Není však pro lidi dobré, aby byla plněna všechna jejich přání, pokud 
nevíme zda je to ten jejich pravý osud, nebo zda osud od nich požaduje něco jiného. 
Splnění některých přání nemusí být v souladu s boží myšlenkou a takové věci se 
zde mohly stávat. Ženy se pak pohybovaly na hranici magie a ovlivňovaly osudy 
druhých podle představ těch, kteří o to žádali. Pokud toto člověk dělá, přesto že si 
není vědom následků za své činy, i tak je nositelem odpovědnosti za ovlivňování 
životů lidí a jeho vlastní život a budoucí osud se stává tímto poznamenaný. Tím ale 
není možné znevážit míru prospěšnosti, kterou tyto ženy znamenaly pro vesničany 
a byly v té době jedinou možností pomoci druhým v jejich zdravotních potížích 
všeho druhu. Lidé té doby byli součástí přírody a netrpěli takovými problémy jako 
současní lidé, takže nemuseli a ani nemohli podstupovat taková složitá léčení jako 
lidé dnešní doby a bylinky jim v uzdravování pomáhaly. 

Bělina vyrostla v mladou ženu, která stejně jako její matka byla rozhodnuta 
obětovat svůj život bylinkaření. Bylo to něco uvnitř jí samé co ji hnalo k tomu, 
aby byla užitečná a aby viděla výsledky svého činění, aby s ní lidé byli spokojeni. 
Ráno vstávala hodně brzy. Uvázala si vlasy do uzlu, přes šaty si dala bílou zástěru, 
popadla košík a vyběhla ven na louky, tam znala každé místečko kde jaká rostlina 
roste. Trhala je do svazků a ukládala do koše, nebo je dávala do bílé zástěry, ze 
které doma bylinky vysypala a sušila je na slunci, nebo je ukládala na rošt nad pecí, 
aby dobře uschly i za špatného počasí. Lidé za ní rádi chodívali, neboť každého 
vyslechla, zajímaly ji osudy lidí a jejich trápení, každý z jejích návštěvníků si odnesl 
právě tu bylinu, která měla zahojit jeho problém. 

Bělina se dokázala radovat ze života a tance s jejími družkami jí přinášely 
skutečné „vyžití“ a ujištění, že to co dělá má nějaký smysl. Často sedávala  
na kopci za chalupou a dívala se do krajiny a na cestu, po které občas projížděly vozy 
s náklady, nebo bez nich a byly spojkou pro okolní vesnice.

Činění těchto žen, které žily svůj svobodný život však bylo proti mysli církve, 
která pečovala o to, aby ovečky byly poslušné a žili v „bázni a pokoře“. Církev 
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byla spojena se šlechtou, která využívala jejích služeb, neboť bázliví lidé jsou lépe 
ovladatelní a církev za to dostávala dostatek peněz, aby si dobře žila, upevňovala 
svou moc a rozšiřovala své hmotné statky. Nakonec se církev i šlechta dohodly  
na společném postupu, jak zlikvidovat „rejdy“ těchto žen a udělat pořádek ve jménu 
Svatého otce. Prostředky k nápravě si tito spojenci nevybírali a používali ty nejhorší 
a nejdrastičtější postupy. Vyslýchání a mučení obviněných žen se stalo odstrašujícím 
divadlem pro lid, který musel být udržovaný v poslušnosti. Byly to nejnižší pudy, 
které umožnily šlechtické vrchnosti rozhodovat o tom co je správné či nesprávné  
a omluvy či vysvětlování týraných žen neměly žádnou váhu. Marně se ženy snažily 
přesvědčit vrchnost o svých čistých úmyslech. Scénář, který vypracovala církev 
byl jasný. Byly spojeny s ďáblem, se kterým obcovaly při svých „rejdech“ a pokud 
se nepřiznaly hned, byly k takovému přiznání donuceny mučením. Ženy se začaly 
ukrývat a provozovat svou činnost tajně. Vždy se ale našel nějaký přisluhovač 
vrchnosti nebo církve, který na někoho upozornil a ten se stal bez milosti jejich 
obětí. 

Toho dne Bělina opět usedla na své oblíbené místo za chalupou a pozorovala 
cestu, zda se na ní objeví nějaký povoz. V jejím srdci byl poslední dobou velký 
neklid, neboť se obávala o svůj život i o život svých družek. Ve vesnici se povídalo, 
že inkvizitoři se blíží a všichni dobře věděli, jaké procesy po celé zemi probíhají. 
Oči Běliny byly upřeny na silnici a po chvíli skutečně uviděla pár černých koní 
zapřažených do tmavého kočáru, který vypadal tak trochu jako pohřební vůz. 
Koně se pomalu přibližovali, až dorazili do místa odkud již není možné pokračovat 
v jízdě a je nutné se vydat pěšky směrem k jejich chalupě. Z kočáru vystoupil muž, 
šlechtického vzezření, měl bílou paruku, bílé punčochy, drahý kabátec a černou 
hůlku, jíž dal příkaz dvěma biřicům aby vyrazili směrem k domku. Ti neváhali a 
vyběhli podle příkazu šlechtice. Ten vše pozoroval z okraje cesty a náhle zahlédl 
v dálce postavu Běliny, její světlé vlasy a modrobílé pruhované šaty. „Támhle 
je!“, vykřikl a biřici se vydali tím směrem. Bělinino tělo zcela ztuhlo a nebyla 
schopna pohybu. Jakoby jí někdo v tu chvíli přikoval a nevědomě přihlížela tomu, 
jak se k ní dva muži blížili, popadli ji za ruce, svázali a odvlekli do kočáru. Ani 
se nemohla rozloučit se svou rodinou, se svými sourozenci. Strčili ji do kočáru 
vedle šlechtického pána, který se s opovržením, ale i s mužským zájmem zadíval 
do jejího obličeje a jeho oči sklouzly do jejího výstřihu. „Konečně tě máme!“, 
řekl výsměšně šlechtic a položil chlípně svou ruku na její stehno. „My tě naučíme 
s kým máš obcovat!“, smál se a pokynul kočímu, aby otočil vůz ke zpáteční cestě. 
Cesta ubíhala rychle a v hlavě Běliny proběhla řada obrazů o tom, co ji vlastně 
čeká. Dorazili do města Wroclav a kočár zastavil před městskou věznicí. Biřici 
vytáhli Bělinu z kočáru a vlekli ji k těžkým železným dveřím, které jeden z nich 
odemkl velkým kovovým klíčem a strčili ji dovnitř. Byla to chladná místnost jen 
s malým, zamřížovaným okénkem a trochou slámy na zemi. Bělina se schoulila do 
kouta a vyděšeně očekávala, co se bude dít. O jejím osudu rozhodoval někdo jiný 
a tento již předem rozhodl zda bude žít či ne. 
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Po několika dnech uvěznění, které se pro Bělinu zdály být nekonečné se náhle 
dveře jejího vězení rozletěly a do místnosti vstoupil onen šlechtic jež ji do této temné 
kopky dovezl. Donesl si malý stolek, který postavil na zem a k němu židli. Usedl  
za stolek, zapálil si svíčku a rozbalil papíry, které položil spolu s kalamářem  
na stůl. Do ruky uchopil pero a něco jím zapisoval na papír. Svíčka osvětlovala 
celý jeho obličej a jeho postava ve světle doslova zářila. I dnes byl oblečený jako 
pán, na nohou měl střevíce na podpatku, vepředu s mašlí. Jeho kabátec byl světlý, 
jistě z drahého materiálu. Za ním vstoupil do dveří velký, silný muž, do jehož tváře 
nebylo vidět. Byl to jeho kat, vykonavatel „spravedlnosti“. Bělinu připoutal silnými 
kovovými pouty na řetězech ke kamenné zdi vězení. Klečela na kolenou a šlechtický 
pán s ní počal rozhovor (obr. 8 Bělina). Chtěl, aby se přiznala k tomu z čeho je 
obviněna a k tomu co on říkal. Bělina si však stála za svým a chtěla mu vysvětlit, 
že je to všechno jinak, že to není tak jak on tvrdí. Bylo to zbytečné. Šlechtic trval 
na svém a nechtěl, aby Bělina něco vysvětlovala. Ta byla celá rudá vzteky a zelená 
strachem. „Řekni, jak jsi obcovala s ďáblem!“, nutil ji šlechtic mluvit o tom, o čem 
by chtěl nejraději slyšet. „Nemohu přiznat to, co jsem neudělala!“, stála na svém 
Bělina. „Tak ti ukážu, jak se to dělá!“, vykřikl šlechtic, přistoupil zezadu k Bělině, 
obnažil své pohlaví a vsunul je zezadu do vystrčené zadnice Běliny. Uspokojil svou 
potřebu, upravil si svůj oděv a pokynul katovi, aby vykonal svou práci. Bělina zcela 
odpadla a její vědomí jen vnímalo skutečnost , že jakákoliv její snaha se obhájit je 
zbytečná. Kat vykonal své.  

8. Bělina
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Náhle se vnímání Běliny úplně změnilo. Dívala se na své tělo, to leželo na podlaze 
a z jeho hlavy pomalu vytékala krev tvořící kaluž. Nechápala co to má znamenat, 
vždyť stále žije a může se pohybovat, nic jí nebolí. Nechápala, že její duše opustila 
tělo. Pohlédla směrem k železným dveřím, které se otevřely, šlechtický pán sbalil své 
papíry, stolek a židli a odcházel pryč. Bělina šla za ním a cestou se mu stále snažila 
vysvětlit jak to všechno doopravdy je. Šlechtic nereagoval. Neviděl, ani nevěděl že 
jeho oběť za ním jde a bude ještě nějakou dobu chodit. Bělina došla za šlechtickým 
pánem až do jeho domova. Viděla, jak se pán uložil do postele. Usedla na její okraj 
a stále ještě pokračovala ve vysvětlování. Nakonec ji to unavilo a celou věc vzdala. 
Seděla nešťastně na posteli a cítila, že je to úplně zbytečné. Po chvíli zvedla hlavu 
a pohlédla vzhůru. Uviděla pronikavé, žluté světlo. To světlo ji přitahovalo velkou 
silou a ona se k němu začala přibližovat. V dálce již uviděla obrysy postav. Byly to 
její příbuzní. Ucítila radost a „letěla“ k nim, aby se s nimi přivítala.

V průběhu uplynulých dvou tisíc let od narození Ježíše do současnosti není pochyb, 
že  převaha dnes žijících lidí prošla v minulosti  některými životy, které byly spojeny  
s učením a praktikami církví, hlavně církve katolické. Toto nás ovlivnilo i když si 
to ve svých současných životech nemusíme uvědomovat a má to na nás vliv dodnes 
z důvodu přijatých náboženských filozofií, časem bohužel církvemi předávaných  
ve zkreslené podobě, dle smýšlení lidí té doby a účastnících se na procesu rozšiřování  
„pravdy“ a ovlivňování lidí pole svých vykonstruovaných představ a představ 
druhých, bez opravdové touhy pravdu hledat a být schopen přiznat si možnost 
omylnosti svých úsudků. Tím nemyslím, že takto smýšleli všichni, vždyť vnímání 
každého jedince je individuální, ale takový byl  hlavní proud, který rozhodoval.

V dalším příběhu vyprávím příběh Anny, která se dotkla církve jako žena milující 
kněze a problému, který není dořešen dodnes, věci celibátu. Dodnes na tento mýtus 
nebo nesprávné pochopení těchto praktik doplácí mnoho lidí.

Anna

Na počátku příběhu se píše rok 1623. Začněme ale od konce. Otec Antonio sedí 
na lavici před vchodem do kláštera a vzpomíná na svá mladistvá léta. Dnes se již 
dívá na tu dobu s porozuměním, všechno odnesl čas, je to stárnoucí muž, neví kolik 
mu ještě zbývá času, vzpomíná. 

To léto pobýval na statku v jižní Francii, v provincii Noir de San, kam dorazil 
z pověření vykonávat zde kněžskou službu. Rád se dotýkal všech věcí spojených 
s církevními obřady a v jeho vědomí bylo vykonávat službu bohu i lidem co nejlépe. 
Narodil se ve Španělsku a v jeho žilách kolovala vášnivá krev jeho předků. Zdejší 
kraj si zamiloval, rád se procházel cestami v polích a loukách. Nic ho zde nerušilo 
a mohl své myšlenky věnovat bohu. Měl velkou touhu jít cestou k bohu a tuto cestu 
nemínil opustit.Vše běželo podle jeho představ až do doby, než se setkal s Annou. 
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Anna byla žena měšťanského šlechtice ze střední vrstvy. Bydleli v kamenném domě 
se svými dvěma dětmi. Děti byly neposedné a často se ozýval z jejich domu křik, 
neboť muž rovnal dětské hádky a neposlušnosti sem tam nějakou ranou. Anna tyto 
jeho výbuchy nesla s těžkým srdcem, ale nebylo v jejích silách to změnit. Mužovou 
obživou bylo vojenské řemeslo a od toho se odvíjelo i jeho chování. Vojenská tažení 
byla jeho životem. Takové cesty ale nebývají bez následků a tak ani on se nevyhnul 
zraněním a takové jedno zranění nakonec jednoho dne způsobilo jeho skon. 

Z domu vyrazil smuteční průvod, zemřelý byl nesen na nosítkách směrem 
ke hřbitovu. Po zelené, travnaté cestě dorazila skupina pozůstalých k malé, bílé 
kapličce, kde již čekal kněz, aby vykonal poslední rozloučení se zemřelým.  
Po obřadní řeči pokropil kněz mrtvého muže svěcenou vodou a jeho tělo bylo 
spuštěno do vykopaného hrobu. Anna stála u hrobu se svými dětmi. Oči Antonia 
a Anny se náhle střetly v dlouhém pohledu. Annu trochu zamrazilo a sama byla 
překvapena tím pohledem. Antonia všichni ve vsi dobře znali, vykonával poctivě 
své poslání. Po skončení obřadu Anna vyhledala Antonia, aby s ním vyrovnala 
to co bylo třeba za obřad zaplatit. Otec si zrovna svlékal svůj obřadní oděv, když 
Anna vstoupila do místnosti. „Děkuji otče za vaši péči o zesnulého“, začala hovor 
Anna. „Ale Anno, vždyť víš, že to dělám z lásky k bohu a lidem, tebe také miluji 
z celého srdce“, odpověděl Antonio. Jste otče jediný, který to tak cítí, pokračovala 
smutně Anna. „Pojď a posaď se vedle mne“, vyzval ji Antonio a  jejich oči se opět 
střetly. Annou jako by projel šíp v jejím hrudníku. Ten pocit ještě neznala. Její 
manželství bylo uzavřeno dohodou jejích rodičů a jejího muže, bylo to v jejím 
životě naplánováno druhými a ona se tomu poslušně podřizovala. Usedla vedle 
otce Antonia, kterého si jako duchovního velmi vážila, i když byl o nějaký ten rok 
mladší. Anna připadala Antoniovi velmi křehká, a to v něm vyvolávalo potřebu ji 
ochraňovat. Vzal Annu za ruku a připravoval se pronést k ní slova útěchy. Jakmile 
se však dotknul její ruky, i jeho tělem projel zvláštní pocit, ze kterého se mu zatočila 
hlava. V jeho hlavě se často objevovaly myšlenky na ženy a oblé křivky jejich těl, 
ale všechny tyto představy se snažil zahánět modlitbami a obracením se k bohu. 
I přesto si mohou tělesné potřeby žádat své a Antonio v tu chvíli ucítil ve svém 
pohlaví touhu zažít naplnění vzájemného spojení. Zcela ho to zjištění zaskočilo  
a náhle Annu od sebe odstrčil, ta se na něho zmateně dívala. „Přijď zítra!“, 
zavelel, „mám ještě nějaké povinnosti“, rychle se s Annou rozloučil a propustil 
ji ven. Anna celou noc myslela na slova a dotek ruky otce Antonia, čímž se jí 
vytratil z hlavy obraz celého smutečního obřadu a jeho hostů. Její život s mužem, 
který neoplýval příliš citem skončil a ona necítila ve svém srdci nějakou bolest. 
Druhý den se Anna odpoledne oblékla, rychle se rozloučila s dětmi a vyšla za 
otcem Antoniem, splatit svoje dluhy. Antonio již čekal na zápraží a pohled na 
přicházející Annu v něm opět probudil oheň, který ho zneklidňoval. Anna 
vstoupila opatrně do místnosti, usedla za stůl a pohlédla směrem k Antoniovi. 
On jakoby se bál pohledu do jejích očí, nedíval se směrem k ní. Anna složila 
na stůl obnos za vykonaný obřad na kterém se spolu předem dohodli. Antonio 
shrnul hromádku mincí a vložil ji do kapsy. „Jak se dnes máš Anno?“, zavedl řeč. 
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„Je to těžké pro děti, já jsem si již zvykla být sama“, odpověděla Anna. „Když 
budeš potřebovat nějakou pomoc, tak přijď!“, pokračoval Antonio a opět neodolal 
pohledu na Annin obličej, který rychle sklouznul na kousek poodhaleného 
hrudníku. Anna postřehla ten pohled a sklopila oči. Antonio byl velmi hezký muž, 
ale byl to kněz, cítila k němu zábranu v projevování osobních pohnutek a citů. 
„Neboj se říci mi o svých problémech a potížích“, pokračoval Antonio, „jsem 
tady pro tebe, kdykoli budeš chtít“. Po těchto slovech se opět dotkl její ruky a 
aniž by si uvědomoval co dělá, přitáhl Annu k sobě a ona se bez odporu schoulila  
do jeho náruče. Chtěla cítit tu sounáležitost duší, kterou jí manželství neposkytovalo. 
Když se probudila z toho chvilkového dojmu, odtáhla se a rychle začala balit své 
věci. „Zůstaň ještě chvilku“, žádal Antonio, ale Anna se lekla toho, co by mohlo 
následovat, rychle se rozloučila a vyběhla z domu ven. Kráčela směrem ke svému 
domovu, ale v její mysli se začala znovu odehrávat ta chvíle blízkosti s Antoniem. 
Ani otec nezůstal klidný a nechápal, co se to s ním děje, s ním, který byl tak pevný  
ve svém přesvědčení sloužit Bohu. Doposud měl stále na mysli jen to a ve 
chvílích, kdy se střetával se ženami prostřednictvích jejich zpovědí, či jiných 
příležitostí, vždy zachovával náležitý odstup. Sám nechápal, co se to děje, když je  
v blízkosti Anny. 

Uplynulo několik dnů a Anna i Antonio se snažili vykonávat svoje denní povinnosti 
a nepřivolávat do svého vědomí vzpomínku na poslední setkání. Nedělní pobožnost 
byla pro oba nevyhnutelná a tak Anna vstupujíc do kostela znovu zneklidněla. Kostel 
ještě nebyl plný, lidé pomalu přicházeli a zdravili se s otcem. Antonio při vstupu 
Anny rychle zpozorněl a uchopil její ruku s mnohem větším zápalem, než u kohokoliv 
jiného. Anna ruku pomalu vytáhla, ale její oči spočinuly v očích Antoniových. Ten 
pohled byl jako blesk a zasáhl její srdce. „Přijď za mnou po mši dozadu!“, vypadlo 
Antoniovi z úst. Anna jen přikývla, usedla do lavice a počala se modlit k Bohu, aby 
ji ochránil od všech myšlenek, které v ní Antonio vyvolával a aby na něho myslela 
jako na muže. Celou mši prožila v napětí, co ji bude čekat. Po skončení zůstala sedět 
v lavici a s odchodem posledního návštěvníka kostela, když Antonio zavřel velké 
vchodové dveře, zamířila za ním do přilehlé místnosti, kde Antonio trávil svůj čas 
čtením svatých knih a modlitbami. Anna vstoupila pomalým krokem, ale Antonio 
najednou přestal být tím váhavým mužem, uchopil Annu svýma rukama a přitáhl ji 
do své náruče. Před jeho očima se zatmělo a stejně tak Annu ovládla ta náhlá vášeň. 
I když byla zkušenější ve věcech lásky než Antonio, jeho skryté touhy a představy 
nabraly na síle a touha po spojení jejich těl byla silnější než všechna tabu. Odevzdali 
se tomu aktu s plnou vášní a bez váhání. Zůstali spolu v objetí jakoby ten okamžik 
neměl nikdy skončit. „Zvítězila jsi nade mnou a moje srdce patří tobě, je to tak 
krásné!“, pronesl Antonio a na jeho tváři se objevily slzy uspokojení i výčitek, že 
podlehl žádosti svého těla a nenalezl úniku. Anna položila jeho hlavu na své rameno 
a přivinula ho k sobě. Vždy snila o takové lásce, které by se mohla odevzdat. I když 
cítila, že sáhla do zapovězených vod, přesto ji Antonio přitahoval tím, že byl jiný 
než běžní muži, nebylo v něm tolik hrubosti a působil vznešeně. Nelitovala toho, co 
se mezi nimi stalo a naopak ji překvapila ta spontánnost s níž se jí Antonio zmocnil. 
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Anna začala Antonia pravidelně navštěvovat a oba objevovali, jakých velkých citů 
jsou schopni. Každé jejich setkání jako by bylo první a nedočkavě čekali na každý 
okamžik, kdy se opět uvidí a spočinou v jednom spojení. Jakoby to byl právě ten 
okamžik na který oba dva tak dlouho čekali. I když by se dalo říci, že šlo především 
o sexuální touhu a středem toho dění byl Antoniův velký, růžový úd, byla zde ještě 
přitažlivost některých jejich myšlenek a náhledů na svět a to je ještě více sbližovalo. 
Anna byla věřící žena a Antoniova jemná mužnost ji velmi přitahovala. Věděla, že 
od tohoto vztahu nemůže od Antonia do budoucnosti nic očekávat, přesto si brala 
vše co jí dával tímto utajeným způsobem. Nechtěla Antoniovi ublížit tím, že by se 
o jejich vztahu někdo dozvěděl a ani on jí nechtěl způsobit nějaké nepříjemnosti. 
Zprvu se jim dařilo jejich vztah tajit, obrat nastal ve chvíli, když Anna zjistila, že 
nosí Antoniovo dítě. Anna již dvě děti měla, ale nyní, po smrti svého muže, těžko 
vysvětlí svůj stav zvídavým lidem. Její břicho se počalo nadouvat, a i když zprvu  
o svém podezření Antoniovi neřekla, nebylo již možné před ním tuto skutečnost 
tajit. „Budu mít dítě!“, řekla neočekávaně Antoniovi, když ji opět začal hladit  
po jejím těle. V Antoniovi by se krve nedořezal. Prudce zbledl a posadil se na židli, 
aby byl vůbec schopen toto sdělení přijmout. Anna poklekla k jeho nohám a vložila 
mu svou hlavu do klína (obr. 9 Anna). Dala se do pláče, ne snad z důvodu, že by 
svého stavu litovala, ale proto, že se obávala, že se dítě může stát příčinou ukončení 
jejich vztahu. Neopouštěj mne prosím, velmi tě miluji!“, lkala Anna. „I já“, souhlasil 
Antonio, „ale tohle mne zničí. Co řeknu svým představeným, když se dozvědí 
pravdu? Selhal jsem a toto nemohu nikdy napravit. Nikdy nebudu moci žít s tebou 
a naším dítětem. Odpusť, že jsem to nedohlédl, je to pro mne velmi těžké“. V tento 
večer ochladla jejich vášeň a oba byli nešťastní z osudu, který je potkal a ze kterého 
neviděli pro sebe nějaké příznivé východisko. 

Čas běžel dál, s postupujícím Anniným těhotenstvím se prodlužovaly její 
návštěvy u Antonia, až nadešla chvíle jejího porodu. Její sousedé z domu byli již 
seznámeni se skutečností, že Anna porodí, nevyptávali se jí na otce dítěte, když ona 
sama nechtěla o této záležitosti mluvit. Přivolali porodní bábu a netrvalo dlouho  
a domem se rozlehl křik nově narozeného dítěte. Byl to krásný chlapec, kterého když 
Anna uviděla, zapomněla na všechen smutek, který jí dítě přineslo. Toto svoje dítě 
Anna velmi milovala a přinášelo jí hodně radosti. Chodili spolu do přírody, sedávali 
na louce, hráli si spolu, sbírali květiny a užívali si vzájemné blízkosti. 

Antonio, když uviděl svého syna, ponořil se ještě do většího smutku, neboť nemohl 
s ním sdílet svůj čas. Jeho výčitky ho pronásledovaly a navíc se ještě v blízkém 
okolí roznesla zpráva o podezření z jeho otcovství. Brzy podezření doputovalo 
díky nenechavým lidem k jeho nadřízeným a Antonio byl předvolán, aby celou věc 
objasnil a církev byla očištěna od vzniklých pomluv. Antonio zprvu nechtěl přiznat 
svůj čin před těmi, před kterými měl respekt a o nichž věděl že rozhodují o tom, jaký 
bude jeho příští život. Stačilo jen pár argumentů a Antonio se ke svému poklesku 
přiznal. Jediné, jak mohl odčinit svůj čin bylo pro církev jeho rychlé opuštění zdejší 
farnosti a odjezd Antonia na tak vzdálené a nové místo, kam by se povědomost  
o jeho skutku nedostala. Antoniovi nezbývalo nic jiného než souhlasit. Neměl jinou 
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volbu. Jeho osud by zpečetěn. „Proč se to všechno stalo?“, ptal se sám sebe, ale ani 
on, který chtěl být vědoucí nad ostatními lidmi na toto nenacházel odpověď. „Co mu 
teď zbývá?“, nic jiného, než říci Anně pravdu. Antonio tentokrát vstoupil do Annina 
domu sám. Přivítaly ho její děti a Anna v náručí s malým Emiliem. Jméno mu dala  
po dědečkovi Antonia. Dítě mělo černé vlásky po svém otci a na tváři radostný 
úsměv. Plácalo ručičkou matku po obličeji. Jak Anna uviděla Antonia ve svém domě, 
hned ucítila, že se stalo něco vážného. „Jdu se s vámi rozloučit“, pronesl smutně 
Antonio a díval se do země. „Já vím“, odpověděla Anna, „čekám na tuto zprávu 
každým dnem. Nebudu plakat, neboť rozumím tvému rozhodnutí.“ „Není moje“, 
snažil se ospravedlnit Antonio, „je to přání církve“. „Je to i tvoje přání, nemohu 
změnit boží věci“, dodala smutně, „ale mám krásné dítě, děkuji za ně, nechceš si 
ho ještě pochovat?“. Antonio uchopil dítě do náruče a uvědomil si, že je to možná 
naposled. Odevzdal dítě Anně, otočil se a s těžkým krokem odcházel. Ve dveřích 
ještě dodal: „Zítra odjíždím, jestli chceš, můžeš se přijít rozloučit“.

9. Anna
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Anna dorazila na místo rozloučení dříve než Antonio. Emilia nechala doma se 
svými sourozenci. Její srdce bylo smutné. Emilio byl její radost, ale skutečnost, že 
možná již Antonia neuvidí její duše nemohla unést. Antonio se po chvíli objevil, 
přijížděl na hnědém koni. Kůň byl naložen dvěma vaky se sbalenými Antoniovými 
věcmi na cestu. Antonio se přiblížil s koněm k Anně, ona vzhlédla nahoru a podívala 
se znovu do Antoniových očí černých jako dva uhlíky. Připomnělo jí to jejich první 
pohled, který v nich rozpoutal tak vášnivé city. Antonio jí podal ruku, ani nesestoupil 
z koně, nechtěl prodlužovat tu chvíli, otočil koně a odjížděl. Pomalu se vzdaloval, 
obrys jeho postavy se zmenšoval, až Anně zmizel z dohledu.

Časem se rána v Annině srdci zacelila, čas hojí všechny rány i Antonio sedící  
na zápraží zapomíná, avšak jeho podvědomí nese tento jeho citový prožitek  
do dalšího života. Zvládne to příště lépe?

V tomto životě Anna prožila příběh s mužem, který se odevzdal církvi. Zůstala 
opuštěná, ale radost jí přinášelo dítě, které z tohoto spojení přišlo na svět. V následujícím 
příběhu je popsán život mé duše v opačné roli, v těle muže Alfonza, který zasvětil svůj 
život církvi v touze přiblížit se bohu podobně jako Antonio v životě Anny.

Alfonzo

Alfonzo byl mnichem již od narození. Byl to poslušný chlapec, který vykonával 
vše, co mu rodiče řekli. Chtěl si získat jejich lásku a tímto způsobem chování věřil, 
že si ji získá. Ve španělském městě Granada navštěvoval Alfonzo se svými rodiči, 
přísnými katolíky místní kostel a byl omámen krásou, kterou v něm výzdoba kostela 
vyvolávala. Věřil, že za tím vším je něco krásného, co by chtěl poznat. Na ulicích 
města viděl často bídu, špínu a marnou lopotu lidí, kteří každodenně usilovali o své 
živobytí.  V kostele jakoby vstupoval do jiného světa, do světa, který je vstupní branou 
do ráje a ten duchovní svým věřícím slibovali. Byla to pro něho skutečná meta, do níž 
vložil všechnu svoji důvěru. Nic jiného pro jeho budoucnost neexistovalo, než vidina 
toho sloužit této věci, sloužit Bohu a zasloužit si jeho lásku a přijetí. Stal se proto 
mnichem. Rodina přijala jeho rozhodnutí s klidem, i když by raději viděli Alfonza 
doma, jako pomocníka v obchodě, který provozoval jeho otec, ale určitá prestiž, ladící 
s jejich katolickým cítěním rozhodla o tom, že s jeho volbou souhlasili. 

Alfonzo vstoupil do mnišského řádu ještě s několika mládenci a tím se jeho 
život zcela změnil. Odevzdal svůj šat a obdržel dlouhý, hnědý mnišský oděv v pase 
převázaný šňůrou, jeho vlasy byly ostříhány do kruhu jako podle „hrnce“ a na vrcholu 
jeho hlavy mu byl dohola vystříhán kroužek. Dostal plechovou misku na jídlo a byl 
odveden do své cely, kde se nacházelo jednoduché lůžko a modlitební stolek, kam 
Alfonzo poklekal ke svým pravidelným modlitbám. Alfonzo byl pilný žák a velmi 
toužil po světle a boží lásce a tak ve svých modlitbách vyjadřoval své prosby o tom 
setkat se se Světlem. Malým oknem dopadalo zvenku světlo na podlahu jeho cely  
a on vzhlížel svým pohledem k tomu světlu a toužil po světle božím. 
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Jeho dny probíhaly podobně jeden jako druhý a on pečlivě vykonával veškeré 
úkoly, které mu byly svěřeny. V jeho jednání bylo i trochu poťouchlosti s níž věřil, 
že ze svého postavení nějak vyzíská, že bude zajištěný a že si otevře cestu k Bohu, 
kterou mají bezbožníci uzavřenu, v tomto se cítil být chytřejší než druzí. Jeho prací 
bylo pečovat o kostel a tak stále vše urovnával, oprašoval, leštil, nebo zametal 
podlahu. Také se staral o knihy, které přenášel, uklízel a jeho shrbená postava stále 
kmitala po kostele, aby vše bylo tak, jak má být. Takto plynul čas a Alfonzo se cítil 
jednoho dne unavený a nenaplněný tím, co od všeho toho svého činění očekával. 
V jeho duši začaly klíčit pochybnosti o vytčeném cíli, který nepřicházel. Stále 
sloužil a sloužil, ale lásku, kterou tolik očekával, nepocítil. Usedl jednoho dne  
před kostel na lavici a zadíval se do slunce. Jeho teplé paprsky pohladily jeho obličej 
a on najednou zatoužil po svobodě a volnosti, kterou mu jeho poslání nepřinášelo. 
Začal hovořit o svých pocitech se svým představeným a brzy se jeho rebelské řeči 

10. Alfonzo 1
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donesly k nejvyššímu biskupovi. Ten se objevil v kostele, zrovna když Alfonzo 
vykonával své úkoly. Jeho vysoká postava, oděná do bílého roucha pošitého jemnou 
zlatou výšivkou a na hlavě s vysokou, zlatou mitrou, vzbudila v Alfonzovi tušení, že 
se zde odehraje něco závažného. Biskup ukázal nataženou pravou rukou k východu 
z kostela a Alfonzo již věděl, co je tím myšleno. „Když se ti zde nelíbí“, pravil 
biskup „tak můžeš jít a již se nevracej!“, řekl výhružně biskup a Alfonzovi nezbylo 
nic jiného, než si jít sbalit pár svých věcí do hnědého uzlíku z režné látky a opustit 
kostel, kterému tak dlouho sloužil (obr. 10 Alfonzo 1). 

Vyšel ven a zamířil k prvnímu stromu, který uviděl a usedl pod něj, opřel se zády 
o jeho kmen. Nevěděl co má dělat a kam má jít, do rodného domu se s takovou 
ostudou vrátit nemohl. Aby přežil, nezbylo mu nic jiného než si něco od lidí vyprosit.
Vodu na pití si nabral ze studně, ale k jídlu mu nezbývalo nic nežli žebrota. Začal 
obcházet stavení, ale lidé takové potulné mnichy, kteří byli vyhnáni z řádu neradi 
podporovali. Občas mu hodili do jeho plechové misky nějaké kosti jako psovi, ale 
častěji ho zahnali. Alfonzo byl hladový a vyčerpaný, již neměl žádné síly a plazil 
se po zemi po čtyřech. Jedinou jeho záchranou bylo něco ukrást. Vysílený mnich 
byl však brzy dopaden a předhozen lidské spravedlnosti. Alfonzo byl odveden  
do vězení. Zde ležel v tmavé kobce na slámě a na noze měl připevněnou velkou, 
černou kouli. Dostal misku s ubohým kusem žvance, ale byl vděčný alespoň  
za to. Vězení mu ani nepřipadlo tak strašné, neboť připomínalo jeho mnišskou celu  
na kterou byl po většinu svého života zvyklý. Dožil zde svůj život. Jeho mrtvé 
tělo uložili do dřevěné rakve, naložili ho na prostou, dřevěnou káru a hrobník jej 
odvážel na hřbitov. Za pomalu jedoucím vozem kráčela jen jediná duše a tou byla 
duše Alfonza, která doprovázela tělo na jeho poslední cestě. Ještě než nedorazili 
na hřbitov, duše Alfonza kráčející za povozem se náhle otočila směrem dozadu  
a on spatřil zlatý, světelný kotouč, boží světlo po němž jeho duše celý život toužila  
a Alfonzo věděl, že tam jeho duše směřuje, tam patří, po všech pozemských útrapách 
byl u cíle (obr. 11. Alfonzo 2).

Alfonzův život je život poznamenaný katolickou církví, podřízeností  
a asketizmem. Svojí pilností, službou a odříkáním se snažil naplnit svou touhu 
přiblížit se k Bohu. Přiblížit se k Bohu jako člověk je možné jen svým vlastním 
růstem, pochopením a přijetím se takovými jakými jsme, i nedokonalými  
a poznáním kým jsme v hloubce svého nitra. Antoniova touha byla naplněna po 
smrti jeho těla. Nakonec se dočkal toho, po čem tak toužil. Realizaci boha je však 
třeba uskutečnit i ve hmotném těle a to nám často trvá řadu životů, než se nám 
podaří to uskutečnit a přijmout za své. 

Pokračování tohoto příběhu můžeme sledovat v dalším ze životů, v životě ženy 
Linde. Linde zde řešila nejen svůj vztah k Bohu, ale i další mezilidské vztahy, což je 
hlavní náplní všech našich životů, vyrovnat všechny dluhy z minulosti, být schopen 
druhým odpouštět, sám zlo netvořit a přibližovat se láskyplným vztahům.

Než začnu vyprávět tento příběh z minulosti vzpomenu na to, co v mém současném 
životě již minulo a co tyto dva životy spojuje.
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Opět vcházím do staré budovy, mého prvního pracoviště, kde jsem prožila 
několik let svého současného života. Usedám za stůl s psacím strojem a přepisuji 
texty, které mi nosí moji kolegové psané jejich rukou, přepisování je moje pracovní 
náplň. Přepsané texty potom roznáším do kanceláří jejich tvůrcům, jako své splněné 
úkoly. 

Jednoho rána jsem otevřela dveře kanceláře, která sousedila s dveřmi 
pracovníků jiného útvaru. V tu chvíli se v nich objevil on. Naše pohledy se střetly. 
Již delší dobu předtím on, říkejme mu Jan, mi projevoval svou pozornost ve chvílích, 
když procházel mou kanceláří do kanceláře mého vedoucího. Vždy utrousil nějakou 
poznámku, zavedl hovor, většinou něco o mém ťukání do psacího stroje. Ten den 
to vše začalo. „Nepůjdeme spolu na víno?“ zeptal se, neboť zaslechl, že mám cosi 
vyřídit venku. Najednou se mi zdálo, že to tak přesně má být a tak jsem řekla ano. 
Myslím, že byl sám překvapen s mým souhlasem. 

Poprvé jsme se takto spolu setkali o samotě a tato intimita, kterou jsme rychle 
vytvořili nás provázela po několik měsíců s opravdu velmi rychlou intenzitou 
vášnivého vztahu. Pro mne to byla vášeň na psychické úrovni, která mne pohltila  
a prožívala jsem ji tak silně jako bych měla zítra zemřít. Naše myšlení bylo v tu 
dobu tak podobné a to, že jsem v Janovi viděla sama sebe, to ve mně vyvolávalo 
nadšení, neboť mně do té doby nikdo jiný nepřipadal tak stejný, spíše jsem si 
myslela, že mi lidé nerozumí, že jsem jiná, nemohla jsem nalézt s nimi spojení. 
S Janem to bylo jiné. Mohli jsme si vyprávět téměř celé noci, byli jsme veselí, 
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ale přitom v nás byl určitý smutek, jako bychom chtěli na všechno zapomenout 
a prožít jen tuto chvíli, která je tak prchavá, jen teď to má pro nás ten správný 
smysl. Byl to takový únik od reality do světa, kde je vše krásné a bez problémů. 
Jan byl velmi pozorný a každá jeho návštěva v mém bytě, kde jsme se setkávali  
a který se stal takovou naší pevností před světem, znamenala malý obřad s kyticí 
a vínem, které zvyšovalo naši euforii. Oba jsme měli rádi hudbu a tak jsme si často 
pouštěli desky tehdejších oblíbených interpretů, zamilované s nádechem smutku 
a citu, které Jan přinášel a při kterých jsem byli tak „nešťastně šťastní“. Jan měl 
svou rodinu a ke své ženě pevné pouto, které by mu nedovolilo ji opustit. Tato věc 
pro něho byla daná a říkal, že ji nemůže změnit. Někdy se mi zdálo, že toho trochu 
lituje, ale myslím, že to nebylo kvůli mně, ale kvůli své touze po vnitřní svobodě  
a slabosti pro ženy. Jeho duše i tělo toužily prožívat tyto úniky od rodiny a dodávaly 
mu síly vše zvládat. Byla to pro něho taková droga. Tímto způsobem myslím žil 
celý život a své „zálety“ považoval za normální způsob života. Měl rád ženy, ale 
určitě ne za každou cenu, v tomto se snažil zachovat určitou noblesu. Ani mu 
nešlo o to „ulovit svou kořist“ co nejrychleji. Bavilo ho prostě „dobývat“.  Někdy 
jsem cítila jako bychom se znali již dávno. V tu dobu jsem se ještě nezajímala 
nějak vážně o realitu minulých životů. I když jsem od něho nemohla nic očekávat, 
přesto jsem s ním cítila jakési bezpečí a důvěru, jako ke svému otci. Možná i on 
tento přístup spoluvytvářel, když jsme mluvili o mém otci, tak s ním sympatizoval. 
„Můžeš se na mne spolehnout, pokud budeš potřebovat, tak ti pomohu“, říkal 
někdy. Moje hrdost však způsobila, že jsem neuměla o něco žádat, i když byl 
velkorysý. Jeho jemnost a vystupování mi připomínalo skutečného šlechtice. Co 
řekl, to vždy platilo. I můj otec je takový a to jsem oceňovala. Také soudím, že 
by  vědomě nikdy nešel za hranice toho co druhý nechce. V tomto byl opatrný. 
Pokud mi nějak pomohl, tak bez mého vědomí. Jan měl velký smysl pro humor, 
rád vyprávěl veselé příběhy a dokázal bavit společnost. Cítila jsem sounáležitost 
nás dvou.

Tento vztah, i když plný mé vášně, kdy jsem měla pocit, že prožívám něco 
úžasného a život druhých lidí se mi zdál ve srovnání s tím co prožívám já příliš šedý, 
jsem nakonec zbořila. Bylo to jako zápalka, která rychle vzplane a vyhoří, neboť 
nemá budoucnost, nemá z čeho by dále hořela a není postavena na skutečné lásce, 
kterou jsem tak hledala, ale sama jsem nebyla schopna ji dát.

Z dnešního pohledu vím, že to co jsem prožívala s Janem ještě prohloubilo moji 
nerovnováhu, tu jsem v tomto životě vytvořila na základě nerovnováhy z minulých 
životů a psychicky jsem na tom byla hůře než lépe. Možná to byl podnět k mé budoucí 
změně. Cítila jsem, jak moje síly ubývají. Na rozdíl od Jana, kterého to posilovalo, já 
jsem byla stále unavená a ospalá. Najednou jsem věděla, že se sebou musím něco 
dělat. Rozhodla jsem se podstoupit terapii a to byl počátek objevování sama sebe  
a skrytých souvislostí mého současného života. 

V té době jsem odstartovala počátek práce na sobě samé. Musím přiznat, že tento 
vztah s Janem ve mně zanechal silnou stopu, neboť na člověka působí nejvíce to, 
co prožívá intenzivně na poli emocí. Ještě musím upřesnit, že i když šlo o sexuální 
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vztah a za tímto účelem ho Jan navázal, u mne šlo o jakousi hru, která byla opojná 
asi jako tanec, kde bylo příjemné „být s tím druhým, který je mi tak podobný“. 
Skutečné sexuální uspokojení jsem nedokázala realizovat, ani mne nenapadlo, že 
by to mělo být nějak jinak. To se stalo až později a s někým jiným. V tomto jsem měla 
jakýsi „rest“, který zřejmě souvisí s mou inkarnací v Číně, kde jsem jako bohatý 
Číňan, vlastnící harém, využívala žen k sexuálnímu uspokojení bez ohledu na to, co 
prožívaly ony. To je ale jiný příběh. 

Proč jsme se já a Jan sešli, byli si tak podobní a co máme v tomto životě dokončit? 
V regresi se tato část mého života spojila s životem zámeckého pána Hanze  
a jeho schovanky Linde. Jak to tehdy bylo? Pokusím se zachytit tento příběh trochu 
podrobněji.

Linde

Na zámek v Horním Sasku dopadaly první ranní paprsky slunce a majitelé 
se probouzeli po dlouhé noci plné veselí a vína. Zámecký pán Hanz de Krausen 
otevřel ospalé oči a malými štěrbinami mrknul na bohatě vyřezávané hodiny visící  
na stěně, které nesly dva okřídlení andělé. Jejich ručička ukazovala za pět minut 
deset. Dvorní dámy byly rozmařilé a ochotné k hrám zvláště milostným a tak 
Hanz ničeho nelitoval. Své jméno získal po otci pocházejícím z Horních Rakous, 
z vysokého šlechtického rodu, matka byla Francouzka a tak se divoká krev po otci 
snoubila s kultivovaností a jemností francouzských šlechticů. Hanz byl vskutku 
muž na pravém místě, s vytříbeným vkusem, jeho oblečení bylo vždy elegantní, 
dával si záležet na tom být upravený, jeho vysoké černé kožené boty byly stále 
naleštěné a košile s krajkovými rukávy musely být křídově bílé a tak daly vyniknout 
jeho bílému, trochu špičatému obličeji s prodlužující se bradou a nosem. Dlouhé 
byly také jeho prsty a jemné ruce se rády dotýkaly krásných věcí a krásných žen. 
Hanz skutečně ženy miloval a vyvolávaly v něm stálou inspiraci, radost ze života  
a ve chvílích strávených s ženami měl vždy pocit, že skutečně žije. Nejedna dívka 
či žena za jeho mladých let podlehla jeho kouzlu. Nyní se pomalu stával mužem již 
stárnoucím, ovšem jeho vášeň k něžnému pohlaví stále přetrvávala. Ženy se v jeho 
loži střídaly, naplňovaly jeho potřeby dobyvatele, avšak nejhlubší náklonnost patřila 
jeho schovance Linde de Krausen, kterou přijal jako dítě do svého domu a daroval jí 
šlechtický titul svého roku. 

Linde byla milé dítě, které v něm vyvolávalo radost. Se svou ženou dětí neměl, 
ač byl ženatý od svých mladických let. Tehdy splnil přání svých rodičů a oženil se 
starší, velmi majetnou ženou, která zajistila k jeho rodovým statkům dobré věno 
a řadu výhodných pozemků nejen v Sasku, ale také Polsku, se kterým byl její rod 
spojen. Ursula byla panovačná žena, vyhledávala stále spory a na jejím manželství 
jí příliš nezáleželo, více se věnovala společenským a charitativním večírkům, kde 
tlachání přítomných žen nebralo konce. 
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Hanz svou ženu respektoval, ale jejich lože bylo již dávno odděleno a jejich 
manželství znamenalo již jen občasný kontakt, návštěvu, při níž byla projednávána 
potřebná společná rozhodnutí ve správě majetku a statků jim náležejících. Hanz si 
pokaždé oddechl, když se za zády jeho ženy zavřely dveře a on se nechal unášet 
svými sny o milostných hrátkách se svou svěřenkou Linde, kterou vychovával od 
jejího narození k obrazu svému a vštěpoval si do své mysli představy o ženě svých 
snů. Nedokázal nalézt ve svém životě takovou ženu a tak se rozhodl ji stvořit. Linde 
byla mírné dítě a někdy nerozuměla pohnutkám svého ochránce, který v ní neviděl 
jen dítě, ale i objekt svých smyslných pohnutek. Velmi mu připomínala její matku, 
od které dítě přijal do své péče. Nyní již nebyla dítě, ale mladá slečna, která si 
byla vědoma svého postavení a oddanosti ke svému adoptivnímu otci. Ten se snažil 
plnit všechna její přání. Dalo by se říci že ji rozmazloval, byla však v něm cílená 
myšlenka dívku svázat a vychovat ji podle svých představa tužeb. Její přítomnost 
ho rozohňovala, nikdy dříve takové pocity neznal. Jakoby ho nějaká vnitřní síla 
posilovala v jeho náklonnosti k této dívce a v jeho smyslnosti. Linde byla od dětství 
zvyklá na jeho doteky a mazlení, kterými ji často zahrnoval. Měla svého otce ráda 
a i on představoval její ideál muže. Dobře vycítila jak po něm ženy blázní a v jejím 
nitru doutnala žárlivost, pokud otec ženám přízeň opětoval. Jednoho dne došlo  
ke zlomu, kdy se z dítěte stala žena, podřízená svému otci. 

Linde stála u nočního stolku svého otce a v rukou držela obrázek své matky, který 
dal její otec kdysi vymalovat. Její účes byl podobný Lindinému, kudrliny hnědých 
vlasů dopadaly na matčin obličej stejně jako kudrliny její na její jemný, souměrný 
obličej. Z jejího oka vytryskla slza, otřela ji, když uslyšela za sebou kroky. Hanz 
přicházel a zahleděl se na její šíji, která byla lemována výstřihem jejích šatů a dotkl 
se zezadu svýma rukama jejích ramen. „Miluješ svou matku?“, zeptal se nečekajíc  
na odpověď. Ona zbrunátněla a upustila obrázek matky na zem. „Také jsem ji 
miloval“, řekl Hanz „a tebe také velmi miluji!“ Linde se otočila a podívala se na 
něho svýma modrýma očima. Hanzovi se zatočila hlava a věděl, že již déle nemůže 
držet své city na uzdě a počal ji líbat na krk a ňadra vystupující z jejího výstřihu. 
„Miluji tě dítě více než kohokoli jiného!“ Linde věděla jak se muži chovají k ženám. 
Často měla příležitost pozorovat páry milenců na zámeckých oslavách choulících 
se na chodbách jejich zámku v objetí. Také toužila být takto objímána a Hanz byl 
skutečně vzorem muže po jakém toužila, i když pro ni o dost starším. Jeho chování 
ji zprvu ohromilo, nechala se však unést tím gejzírem obdivu a nebránila se jeho 
polibkům. „Všechno tě naučím, má lásko“, drmolil Hanz, pokrýval dívku polibky, 
až poklekl k jejím nohám a objal její hýždě a hlavu přiložil na její lůno. Linde také 
poklekla a objala jeho hlavu a políbila ho něžně na ústa. Hanz ji vzal do náručí  
a položil ji na širokou postel vystlanou polštáři a pokrývkami. Nechtěl Linde 
příliš vystrašit, aby se nezalekla jeho neřízené žádosti a tak k ní přistupoval jemně  
a opatrně. Pokryl její tělo polibky „nemusíš se ničeho bát, neublížím ti“, zdůraznil  
a posadil ji postel, držíce její ruce ve svých rukou. „Jsi moje princezna a tou zůstaneš“, 
ujistil ji a přiložil rty na její ruce. „Musím teď odejít, ale večer se uvidíme a všechno 
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ti povím, moc se těším“. Ještě jednou ji lehce políbil na tvář a odešel. Linde stále 
seděla na posteli s rukama v klíně a přemýšlela. „Tak to je ta mužská láska“. Hanze 
obdivovala a jemu se podařilo vyvolat v ní zvědavost, jaké to všechno je. 

Večer se zdál být nekonečný. Linde se oblékla do svých oblíbených šatů 
s krajkami a živůtkem zdobeným zlatými šňůrami, které dostala od svého otce  
ke svým šestnáctým narozeninám. Upravila si vlasy a usedla k večerní tabuli, kterou 
se svým otcem sdílela každý večer, pokud ho jeho povinnosti a zábavy neodvedly 
jinam. Hanz vešel upravený jako vždy, jeho pohled byl však jiný. Bylo v něm trochu 
rozpačitosti a trochu nervozity. Pozdravil Linde s úsměvem a věnoval pozornost 
každému jejímu pohybu. Jejich oči se občas setkaly, jinak večeře proběhla jako 
jindy. Víno si nechal Hanz odnést do své pracovny, kde hořel krb a bylo zde příjemně 
teplo. Usedl do velké pohovky a Linde posadil naproti sobě. „Už jsi téměř dospělá, 
miláčku“, započal svou řeč, nebyl si ale tak jistý jako s jinými ženami, cítil se opět 
jako začátečník. Linde se na něho podívala svýma upřímnýma očima a položila svou 
ruku na jeho. Hanz začal ruku líbat „dlouho čekám na tuto příležitost Lin, často  
o tobě sním, o tvém těle a tvých polibcích“. Linde již nebyla napjatá a ujistila ho, že 
je v jeho rukou a cítí se být bezpečná. „Chci být jenom tvůj, nechci již ženy, které 
vyplňují mou prázdnotu, chci ženu jakou jsi ty, ty jsi obrazem mého srdce“. Linde 
to trochu překvapilo, ale důvěřovala svému otci, protože ji nikdy nezklamal. Hanz jí 
dal napít z poháru červeného vína a jak vstupovala horkost do jejích lící, opadaly její 
zábrany a ocitla se v jeho náruči, která ji nesla do jeho ložnice s nebesy, podepřenými 
vyřezávanými sloupy tvořícími spirálu. Hanz ji položil na postel a počal rozepínat 
její šaty pomalu a s velkou pečlivostí. Snažil se vložit co největší milostný um  
do této chvíle, ale přílišné chtění a to, že právě nadešla tak dlouho očekávaná chvíle 
toho po čem tak toužil ho nakonec zbavila mužnosti. Leželi tak v objetí do pozdních 
ranních hodin a asi to tak bylo dobře, neboť Linde neznalá těchto her ještě nevěděla, 
co vše má od muže očekávat. Ráno spolu procitli, Hanz se oblékl, pomalu oblékal  
i Linde, a když upravil poslední záhyb jejích šatů, vzal ji za ruku a odvedl k snídani. 
„Můžeš se na mne spolehnout, budu ti vždy oporou“, ujišťoval Hanz Linde.  
Ta na něho vrhla důvěřivý pohled a nechala se vést. 

Od té doby se večery pro Linde změnily. Netrávila je již sama ve svém dívčím 
pokoji, ale v ložnici svého pána, ochránce Hanze. Hanz jí věnoval každou volnou 
chvilku a zaučoval ji do tajemství milostných her. Linde se tato hra líbila a byla 
učenlivou žákyní. Kromě jiného měla zálibu v četbě a Hanzovi s nadšením vyprávěla 
příběhy, které četla, on jí v tomto rozuměl a snažil se rozšířit její obzor nejen v beletrii, 
ale i v básních. Rád si četl milostné básně čínských básníků a spolu s Linde si o nich 
vyprávěli. Nejraději měli chvilky strávené v zahradě nebo na lesních mýtinách, kde 
za pěkného, slunného počasí usedali do trávy, povídali si a nikdy neopomněli koš se 
zámeckými sladkostmi a vínem. Opíjeli se tím prostředím, vínem a vášní, která se 
v nich probudila. 

Hanz jakoby náhle ožil, jeho život dostal nový smysl. Ženy skutečně miloval  
a tato dívka pro něho byla velmi přitažlivá, neboť se odlišovala od žen se kterými se 
setkával na zámeckých radovánkách a její mladost ho přitahovala. Cítil, že se opět 
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ocitá v době svého mládí a jakoby se vracely chvilky, které už kdysi prožil s ženou 
jí podobnou, jejíž původ ale nedovoloval tento vztah prožívat veřejně, a tak proběhl 
v utajení, i když byli lidé, kteří o tomto vztahu věděli, mlčeli však, neboť nechtěli mít 
s vrchností nějaké problémy. Byla to dívka Viktorie, která tehdy naplnila nejen jeho 
srdce, ale i jeho mužské potřeby. 

Bylo to v době, kdy  Hanz ještě svou ženu miloval, i když nesplňovala všechny 
jeho představy o milostných hrátkách a dobrodružstvích s tím spojených, ale chtěl 
věřit tomu, že manželský svazek splní jejich očekávání a věřil v to, že budou mít 
potomky. To se však ani časem nenaplnilo. V jejich svazku bylo vše naplánováno, 
a tak se cítil často jako nástroj, který je svázán povinností. Jejich povinnosti se 
také vztahovaly ke dvoru a to je často vzdalovalo. Hanz se cítil sám a rád vycházel  
do přírody v zámeckém parku, jeho okolí a blízké vesnice a pozoroval místní děvčata. 
Líbila se mu jejich bezprostřednost, dvorní etiketa je nezajímala, byla veselá a hravá 
při své práci ať již pracovala na poli, či prala prádlo u potoka. Jejich oblé křivky 
v něm vzbuzovaly ty největší fantazie a tak není divu, že jejich přitažlivosti neodolal 
a se svým vrozeným šarmem s nimi často koketoval. Využíval jejich náklonnosti 
k němu a způsobovalo mu to velké potěšení. 

Jednou při své ranní procházce uviděl u studny na okraji vesnice, kde vesničané 
nabírali vodu, dívku s hezkým obličejem a tmavě hnědými vlasy svázanými do uzlu, 
v přiléhavé šněrovačce a bílé halence s nabíraným velkým výstřihem a krátkými 
rukávy. Doběhl ke studni a snažil se dívce pomoci s vytažením džberu s vodou. 
„Je to na tebe těžké“, promluvil k ní a dívka se na něho podívala. Jejich oči se 
střetly a dívka jakoby oněměla. Muž byl pěkně oblečený a líbil se jí. Věděla kdo je, 
vídala jeho projíždějící kočár na cestě, kterou chodívala a která vedla do místního 
zámku. Vždy se za ním podívala a cítila v sobě touhu svézt se v takovém pěkném 
kočáru. “Nemohu se bavit s urozenými pány jako jste vy“, odvětila „tatínek mne 
varoval, že si mám dávat na pány pozor“. „Nejsem takový pán, jak si myslíš, často 
pozoruji děvčata jako jsi ty a velmi obdivuji s jakou radostí a nadšením dělají svou 
každodenní práci. Ty jsi ta nejhezčí dívka jakou jsem kdy viděl“, zalichotil Hanz. 
Nechtěl dívku polekat, pouze chtěl sdílet tu společnou chvilku s někým, kdo nebude 
odporovat jeho názorům, poučovat ho a nařizovat mu úkoly, jak to často dělala 
jeho žena Uršula. Už měl jejích manýrů dost a chtěl zažít klidnou chvilku s někým, 
kdo od něho nebude nic žádat. „Jak ti říkají?“, zeptal se Hanz a pohlédl na dívku 
upřenýma očima. „Viktorie, řekla dívka a sklopila oči“. „To je pěkné jméno, já jsem 
Hanz. Můžeme se vídat častěji, pokud bys chtěla“. „Nevím, mám moc práce, několik 
sourozenců a otec je na všechno sám. Matku již nemáme“. „Zajímá mne tvá rodina 
a rád bych ti pomohl“, sliboval Hanz. „To je opravdu možné?“, podivila se Viktorie. 
„Jistě“ , pýřil se Hanz a vychutnal tu chvíli, kdy je na něm někdo závislý. Nebyl 
lakomý, ale svou velkorysost vůči své ženě nemohl uplatnit, neboť ta byla zcela 
nezávislá zásluhou svých rodičů, kteří plnili její přání a ona plnila jejich. Hanz se 
rozhlédl kolem, zda je někdo nepozoruje a zeptal se Viktorie, zda by nechtěla, aby 
ji odvedl na místo, které rád navštěvuje. Dívka odvětila, že nemůže odejít od své 



35

práce, ale že se mohou setkat za soumraku, až bude mít v chalupě vše hotovo. Hanz 
souhlasil a ještě jí pomohl donést vědro blíže k domku ve kterém žila, potom se 
rozloučili a ubezpečili se o své schůzce. 

Viktorie se cítila jako omámená tím setkáním a celé odpoledne myslela jen  
na pěkného, bohatého pána, který s ní započal rozhovor. Když dokončila všechny 
domácí práce, oblékla si čistou halenku, upravila vlasy do copu, otci jenom zamávala 
a utíkala na místo schůzky se zámeckým pánem. Ten ji již pozoroval z povzdálí jak 
běží k místu jejich ranního setkání a vyšel jí naproti. „Jsem rád, že jsi přišla“. „I já jsem 
se těšila“, řekla Viktorie a uhladila si rukama nabíranou sukni. „Pojď, ukážu ti místo, 
kam rád chodívám“. Viktorie neváhala a vyrazila po boku svého prince. Došli na okraj 
kopce, odkud byl krásný výhled do okolí. Slunce právě zapadalo a to způsobilo že 
světlo, které na ně dopadalo zvyšovalo intimitu té chvíle. Hanz vzal Viktorii okolo 
ramen. Dívka se nebránila , neboť jeho dotek jí byl příjemný. „Jako dítě jsem sem chodil 
se svou matkou“, svěřil se Hanz. „Znám v tomto okolí skoro každý strom a každou 
kytku, ale na tomto místě jsem ještě nebyla“, odvětila Viktorie. Hanz potom vyprávěl 
Viktorii o svém dětství a svých rodičích. Stejně tak se zajímal o život Viktorie, jak žije 
a jaká je její rodina. Viktorie mu vyprávěla příběhy se svými sourozenci a o způsobu 
života, který byl  Hanzovi poněkud vzdálen. Nakonec vyslovil přání se s Viktorií vídat 
a ujistil ji, že by ji rád přijal na svém zámku. Její žádost navštívit zámek byla silnější 
než obavy z toho, co tento muž od ní může žádat, a tak se domluvili na druhý den, kdy 
se opět sejdou za soumraku na lesní cestě vedoucí k zámku. 

Následující den se zdál Viktorii nekonečný. Práce jí padala z rukou a nejvíce se 
obávala otce, jak mu vysvětlí svou večerní schůzku s bohatým pánem. Již předem 
věděla, že otec nebude souhlasit, aby chodila na zámek a tak se rozhodla tuto věc 
zatím utajit. Po práci se opět upravila, vyběhla z chalupy a namířila na místo své 
schůzky s Hanzem. Vyšla z lesa na cestu, kudy projížděly povozy a čekala, až se 
pán objeví. Náhle uslyšela klusot koní. Před ní se objevily dva bělouši zapřažení  
do černého kočáru. Kočár byl uzavřený, předejel před dívku a zastavil. Vzadu měl 
malé okénko a v něm Viktorie uviděla hlavu zámeckého pána. Dvířka vozu se otevřela 
a ona uviděla nohu Hanze, světlou nízkou botu do špice a světlou punčochu. Hanz 
se vyklonil z kočáru a pokynul dívce, aby k němu přisedla. Dívka užasle vykročila 
a Hanz ji podal ruku, aby se jí lépe nastoupilo. Pokynul kočímu k odjezdu a kočár 
vyrazil směrem k zámku. Projeli jeho zadní branou na prostranství dvora. Vystoupili 
z vozu a Viktorie najednou stála před vchodem do zámku, o kterém slyšela pouze 
z vyprávění vesničanů, kteří sem chodívali, aby plnili práce spojené s údržbou 
zámku, jeho zahrady a obsluhou majitelů. Viktorie kráčela za Hanzem. Vstoupili 
velkými dveřmi na schodiště, po kterém stoupali do horních místností zámku. Vyšli 
na dlouhou chodbu, kde po jejich pravé ruce bylo několik dveří za sebou, které vedly 
do pokojů panstva. Vlevo byla velká okna, kterými bylo vidět na nádvoří zámku. 
Hanz otevřel dveře do pokoje. Viktorie uviděla velkou postel s baldachýny, byla 
do pánova ložnice. „Pojď dál a ničeho se neboj!“ Dívka nesměle vešla a prohlížela 
si pokoj, jaký ještě neviděla. Naproti posteli bylo velké, broušené zrcadlo a pod 
ním stolek s kosmetickými potřebami zámeckého pána. Usedla na židli stojící  
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u okna a Hanz si k ní přisedl. „Chtěl bych tě milovat a udělám vše co bude možné 
pro tebe i tvou rodinu, nesmíš však prozradit naše malé tajemství!“. Dívka znejistěla 
a nevěděla zcela přesně, co se od ní očekává. Hanz přisunul malý stolek, nalil  
do sklenic červené víno a vyzval dívku, aby ochutnala. Viktorie se opatrně napila, 
nic takového dosud neznala a Hanz k ní přisunul talíř s medovými koláčky, kterým 
neodolala a pomalu je soukala do úst. Hanz ji s radostí pozoroval a nemohl odvrátit 
pohled od oblin jejího těla, opálených rukou a nejvíce od jejího výstřihu, ze kterého 
vystupovala kulatá, souměrná ňadra, tvořící uprostřed důlek. Toužil zatáhnout za tu 
šňůrku uprostřed a odhalit tajemství těla této mladé dívky. Naklonil se k ní a lehce 
ji políbil na ústa. Jeho ruka byla rychlá a jeho hlava ztratila ve chvilce kontrolu  
nad tělem, což způsobilo rychlý útok a Viktorie se téměř nemohla bránit. Ani se o to 
nepokoušela, neboť by bylo její úsilí marné. Odevzdala své mladé tělo zámeckému 
pánovi a zapomněla v tu chvíli na vše, před čím ji její otec varoval. Její hlava byla 
jako v ohni a její tělo se podřídilo tomuto žáru a žádosti bohatého pána, který snad 
může dělat co se mu zlíbí už jen z titulu svého postavení. Když se Viktorie probudila 
se svého snu, byl již ranní rozbřesk. Odhrnula hedvábnou pokrývku a uviděla na ni 
stopy krve. Zalekla se toho co provedla a počala se rychle oblékat. Hanz se probudil 
a pronesl: „Kam tak spěcháš, vždyť ještě není ráno?!“ Viktorie ještě zrychlila pohyby 
a odvětila: „Otec se bude zlobit, jistě mě hledal a neřekla jsem mu kam jdu“. „Řekni 
otci ať se nezlobí,“ snažil se ji uklidnit, vstal z postele a vytáhl váček nahoře stažený 
šňůrkou, ve kterém cinkaly mince. Vložil je Viktorii do rukou, dlouze ji políbil, 
poděkoval za noc, kterou s ním strávila a požádal ji o souhlas s tím, že by ji opět rád 
viděl. „Budu na tebe čekat zítra večer na naší cestě“, řekl, vzal ji za ruku a dovedl 
k zámeckým dveřím. Viktorie tiše vyklouzla ven a Hanz se vrátil zpět do své ložnice. 
Přistoupil k oknu a díval se za odcházející dívkou, která kráčela pomalu cestou podél 
zámku, až zmizela z jeho očí. 

Viktorie dorazila do chalupy a sourozenci ještě spali. Vplížila se tiše do domku, 
v tom spatřila svého otce sedícího za stolem a velmi znepokojeného. „Kde jsi byla 
celou noc?“, řekl výhružně a jeho pohled byl velmi nepřátelský. „Nevymýšlej si 
nějaké pohádky a řekni mi pravdu!“ Viktorie necítila, že by dělala něco nesprávného, 
dokonce myslela, že otce potěší zprávou, že strávila noc se zámeckým pánem. 
„Nemluv hlouposti!“, podivil se otec a nevěřícně zíral na dceru. „Je to pravda!“, 
potvrdila Viktorie a natáhla k němu ruku a rozevřela dlaň v níž se objevily zlaté 
mince. Váček ukryla do sukně, aby měla něco, co jí bude Hanze přibližovat. Otec 
vzal peníze a rychle je přepočítal. „Nic si od něho neslibuj, panská láska není 
nadlouho“, poznamenal a otevřel zásuvku jejich kredence do níž vložil Viktoriiny 
zlaťáky. Peníze se mu opravdu hodily, protože jeho příjmy byly mizivé, pomáhal 
dřevařům v lese a doma ho čekaly hladové krky odkázané na to, co otec přinese. Ještě 
že měli malou zahradu, která jim poskytovala zeleninu a ovoce a malé políčko kde 
pěstovali brambory. Bouře byla zahnána a Viktorie se mohla oddávat vzpomínkám 
na svého prince a těšila se na příští setkání s ním. Hanz aniž to tušil vyvolal v dívce 
velkou naději na zlepšení jejího života a sny o mladém princi a jeho lásce k ní.  
Ve vesnici se vědělo, že Hanz je ženatý, ale jeho ženu nebylo téměř vidět. Pobývala 
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převážně na statcích svých rodičů. Jejich manželství nebylo naplněno tak, jak si 
všichni představovali a také Hanze jeho noční dobrodružství přesvědčilo o tom, že 
jejich vztah pomalu chladne. 

Vraťme se zpět k Hanzovi a Linde. Zavzpomínal si chvilku na svou starou lásku, 
ale teď zde byla Linde a ta zcela naplnila jeho milostné potřeby. Linde byla opravdu 
učenlivá ve věcech lásky a tak se jejich potřeby a představy propojily do rostoucí se 
bouře. Bylo to to, co oba chtěli, co oba cítili a to si vzájemně vyjadřovali bez nějakých 
rozpaků. Linde se naučila milostným hrám, ve kterých se stávala podřízenou Hanzovi, 
což měl rád, stejně jako chvíle, když ji nechal, aby si ona sama dělala co chce a takto 
ji pozoroval. Rád ležel na zádech na posteli, na nohou měl své vysoké černé boty, 
jeho mužství bylo odhalené a připravené k hrátkách s Linde, která na něho nasedla 
a on pozoroval jak si počíná zkušeně a velmi se tím bavil. Před tím, než vstupovala 
do jeho ložnice, většinou sedávala na křesle u krbu v dolní místnosti, dívala se  
do ohně a postupně si svlékala své šaty. Když plameny ohně zahřály její tělo, vzala 
šaty do ruky a pomalu stoupala do Hanzovy ložnice, šaty vlekla po zemi za sebou. 
Když vstoupila do jeho dveří Hanz ji vždy přivítal s nadšením, ale nevrhal se hned 
na ní. Byl rád když usedla do křesla stojícího na boku jeho postele, roztáhla nohy  
a počala uspokojovat sama sebe svou rukou. Potom ji vyzval aby k němu přistoupila 
a usedla na jeho připravený úd (obr. 12 Linde 1). Linde tyto hry dost bavily, bylo 

12. Linde 1
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v ní i cosi sebezničujícího, což umožňovalo Hanzovi projevit svou nadřazenost  
a Linde to příjemně vzrušovalo. Byly to pokyny, které Hanz uděloval v tom, co 
má Linde dělat, jak se má posadit, položit, otočit a co se mu nejvíce líbí. Už když 
ji uviděl v šatech, začaly pracovat jeho představy. „Svlékni se miláčku“, pronesl“  
a vyhrň si tu sukni!“. 

Stejně jako Lindiny strávené noci s Hanzem, staly se schůzky Hanze s Viktorií 
před lety pravidelnými a Viktorie se pomalu dostávala do slepé závislosti na tomto 
muži, ve kterém spatřovala idol svého života a který spaloval její hlavu stejně jako 
její tělo. Také Viktorie se mu odevzdávala zcela bez předsudků a Hanz v ní dokázal 
vyvolat představu bezpečí a touhy být v jeho blízkosti. Nikdy ji nezapomněl odměnit 
zlatými mincemi, které její otec ukládal do zásuvky a umožňoval bezstarostný život 
jemu i jeho rodině. 

Uplynulo několik měsíců sladkého života pro Hanze i Viktorii, ale jejich noci plné 
vášně nezůstaly bez následků. Jednoho dne si Viktorie uvědomila, že v jejím lůně 
byl pravděpodobně započat nový život. Trochu ji to vyděsilo, ale o svém podezření 
s Hanzem nemluvila, obávala se jeho reakce a nechtěla, aby se jejich vztahu něco 
změnilo. Dlouho však tento stav nemohla ukrývat. Hanz brzy postřehl, že v její 
měsíční periodě cosi nehraje, a zeptal se jí přímo: „Je s tebou vše v pořádku?“ 
Viktorie mírně zrudla a s pláčem mu sdělila obavu o svém těhotenství. „Otec mne 
zabije, až se to dozví!“, naříkala. Nechci ztratit vaši lásku, počala Hanzovi vykat, 
jakoby se stal v tu chvíli cizím. „Nemůžeš ode mne očekávat sňatek, jednu ženu již 
mám, to je ti doufám jasné, ale věř, že o dítě se postarám, o to se nemusíš bát. Rád 
převezmu veškerou péči o dítě na sebe“. Tato slova Viktorii zcela ohromila. „Jak by 
jsi mohl pečovat o dítě, vždyť žiješ na zámku a já v chalupě?“, zeptala se a netušila, 
kam Hanz touto odpovědí míří. „Vzal bych dítě k sobě, sem za zámek a pečoval  
o něho jako o své vlastní“. Hanz vůbec nezaváhal s odpovědí a necítil, že by se mohl 
Viktorie nějak dotknout. Zprávu o dítěti vlastně přivítal, neboť neměl svých vlastních 
dětí a takto mohl uplatnit své otcovské touhy. „A co já?“, zeptala se Viktorie, „Co 
bude se mnou?“ „Nemůžeš mne jen tak připravit o mé vlastní dítě?“ „Víš, že tě miluji  
a nedopustím, aby tě někdo ponižoval, tvému otci dám dostatek peněz, aby si tě vážil 
a mohli jste žít slušný život“. Viktorie se nezmohla na novou otázku, neboť věděla, že 
jiná možnost pro ni zřejmě není, nechce-li zůstat v úplné hanbě. Toho dne odcházela 
ze zámku velmi smutná a pochopila, že jí nezbývá nic jiného, než před světem své 
těhotenství tajit. Vůbec neví, jak to řekne svému otci a jak on celou věc přijme.  
Od té chvíle se na jejím obličeji objevily chmury a její vášeň k zámeckému pánovi 
počala ochládat. Jejich schůzky již nebyly tak plné nadšení a ani tak časté jako 
dříve. Její otec brzy zpozoroval změnu v chování své dcery. Zprvu myslel, že jejich 
vztah jen chladne a předstíral, že ho to nezajímá. Ztratil iluzi o čistém sňatku své 
dcery, ale zlaťáky, které přinášela ze zámku částečně zacelily ránu v jeho srdci. 
Stával se netečný k tomu, kam Viktorie odchází a myslel na její bratry, které tímto 
zabezpečovala a na sebe, neboť si může dovolit zajít večer do místního hostince 
a zapít svůj žal chladným mokem piva z pivovaru náležícímu k zámku. Viktorie 
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ale nemohla dlouho před otcem zakrýt rostoucí plod dítěte ve svém těle a tak otec  
i bez jejího přiznání objevil tuto skutečnost a velmi ho to rozzlobilo: „Vidíš, takhle 
dopadlo tvoje nerozumné chování! Co si o nás lidé pomyslí? Říkal jsem ti že panské 
láska nikam nevede. Budeš sama s dítětem. Taková ostuda!“, láteřil otec a Viktorie 
věděla, že nic nezmůže, neboť otec ji varoval a ona na jeho slova nedala. Nedalo 
se nic dělat, musela s pravdou ven. „Měl jsi pravdu“, odvětila poklesle, „velmi se 
stydím, ale nemohla jsem jinak. Nemyslela jsem na budoucnost, cítila jsem se jako 
ve snu, bylo to všechno tak krásné“. „Hanz mne ujistil, že se o dítě postará“, snažila 
se Viktorie tu špatnou skutečnost trochu napravit. „A řekni mi jak!“, odvětil otec. 
„Každý uvidí co jsi zač a nikdo už tě nebude chtít!“ „Neřeknu nikomu o svém stavu 
a Hanz si vezme naše dítě na zámek, zajistí mu dobrý život, ne takový život jako 
žijeme my, alespoň to chci pro své dítě“, bránila se Viktorie plačky. Otec se trochu 
zklidnil a toto řešení mu již nepřipadalo tak strašné, jako to, když odhalil Viktoriino 
těhotenství. Potupně se se stavem své dcery smířil a napomáhal jeho utajení.  
Ke konci svého těhotenství Viktorie téměř nevycházela z domu, ale přesto se  
ve vesnici šeptalo o jejím vztahu se zámeckým pánem, neboť lidé ve vsi zahlédli 
Viktorii jak nastupuje do zámeckého kočáru. Nikdo ale před ní, ani před jejím otcem 
o tom nemluvil. 

Nadešel čas Viktoriina porodu. Poslední tři měsíce se již s Hanzem neviděla. 
Téměř ze svého domku nevycházela a její srdce zalil smutek nad tím, co očekávala 
od svého vztahu s Hanzem a jak to mezi nimi dopadlo. Již necítila ten žár, který je 
spojil a obávala se toho, co bude s jejím dítětem a co ji vlastně čeká. Porod proběhl 
bez problémů. Hanz poslal Viktorii porodní bábu, která se zavázala mlčenlivostí, 
když otec Viktorie nechal na zámku vzkaz, že se příchod dítěte blíží. 

Hanz se na příchod dítěte těšil, ale současně litoval, že jeho vztah s Viktorií tak 
ochladl. Dovedl by si představit jejich další soužití tak, jak probíhalo doposud. 
Viktorii měl opravdu rád a těšily ho večery, které s ní strávil, chyběly mu. Viktorie 
ale již nedokázala překlenout své zklamání a střetnutí s Hanzem se obávala. Její 
chmury opadly ve chvíli narození dítěte, holčičky Linde. Její křik uvedl Viktorii  
do úžasu nad tím zrozením a když dítě vzala do rukou, zažila chvíli skutečného 
štěstí. Přivinula dítě k sobě, byla to krásná holčička. Chtěla by ji hned Hanzovi 
ukázat a pochlubit se svým štěstím. Po chvilce si uvědomila, že toto její štěstí je opět 
jenom chvilkový přelud, neboť dítě už vlastně není její. Miminko se mělo rychle 
k světu a tak po několika dnech, když se zámecký pán dozvěděl o jeho narození 
a zajistil dítěti kojnou, mělo dojít k jeho předání otci. Linde zabalila dítě do bílé 
peřinky a ovázala je stuhou. Loučila se s ním s bolavým srdcem, ale myšlenka  
na jeho budoucnost zvítězila před mateřským citem. Vyšla po cestě na místo, kde 
na ni čekával Hanzův kočár. Netrvalo dlouho a kočár se objevil. Zastavil, dveře se 
otevřely a z něho vystoupil Hanz v krásném obleku s širokým kloboukem ozdobeným 
peřím. Zdál se být pyšný na své dítě, neváhal a dítě z rukou Viktorie převzal  
do svého náručí. „Děkuji ti Viktorie za tak krásné dítě“, řekl a předal zlaté mince  
do jejích rukou. Viktorii ty mince „pálily“ a nebyla si jista, že je to úplně správné. 
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Byl s ní i její otec, který ji chytil za ruku a zamezil jejímu úmyslu vrhnout se  
na Hanze a své dítě a zabránit jim v odjezdu. Hanz rychle nastoupil do vozu a než 
stačil zavřít dvířka, pokynul kočímu k odjezdu. Viktorie zůstala stát na okraji cesty  
a dívala se za odjíždějícím kočárem, který odvážel její lásku i její dítě, které již nikdy 
nespatřila.

Viktorie upadla do hlubokého smutku ztrátou všech svých iluzí. Chodila jako 
„tělo bez duše“ a jediné co ji drželo při životě byly vzpomínky a chvíle strávené 
s Hanzem, které si stále „přehrávala“ ve své mysli a snad tajně doufala, že se 
Hanz jednoho dne objeví i s její malou dcerkou. Dny však míjely a její přání se 
nenaplňovalo. 

Malá Linde se po narození měla čile k světu, na zámku se jí dostávalo skvělé 
péče. V té době bylo zvykem, že si zámečtí páni brali pod svou ochranu děti,  
o které pečovali. Linde byla takové malá „schovanka“. Mezi služebnictvem se mluvilo  
o vztahu Viktorie se zámeckým pánem, nikdo se však neodvážil vyslovit o tom 
nějaké svoje domněnky. Nebylo jí sice dopřáno lásky své pravé matky, ale Hanz své 
dítě opravdu miloval a dopřál mu vše, co zámeckým dětem náleží. Lindina chůva 
byla dobrá žena a dítě si oblíbila. Linde se dokázala radovat ze života, měla ráda 
šaty a ráda se v nich předváděla. Měla ráda zámeckou zahradu, kde si dokázala 
hodiny hrát s dětmi zámeckého služebnictva, ač se to otci Hanzovi příliš nelíbilo, 
neboť se bál, že nabere příliš „venkovských manýrů“. Linde však nedělala rozdíly 
mezi zámeckými pány a lidmi z vesnice. Všichni pro ni byli stejně zajímaví, zábavní  
a neuvědomovala si rozdíly v jejich postavení. Když byla Lince větší, neměla již 
tolik volnosti ve styku s dětmi se kterými prožila útlé dětství, ale protože se jí dostalo 
vzdělání jako zámecké slečně, ráda sedávala v knihovně, vytahovala knihy z polic, 
prohlížela si obrázky květin, stromů a rostlin, nebo mapy pro ni neznámých zemí, 
nebo se ráda začetla do příběhů, ráda spočívala ve světě knih, které zaplňovaly její 
samotu, pokud otec ani ostatní obyvatelé zámku na ni neměli čas. 

Co prožívala Viktorie po svém rozchodu s Hanzem? Viktorie se nemohla vyrovnat 
se skutečností, že se jí dítě ani Hanz již nevrátí. Nedomyslela to, že dítě Hanzovi 
odevzdala, neboť se dítětem chtěla pochlubit, teď však naplno pocítila prázdnotu, 
která zaplavila její duši. Viktorie byla pohledná žena a tak neměla o nápadníky 
nouzi. Ve vsi často potkávala černovlasého, kudrnatého vojáka, s tmavýma očima 
a pronikavým pohledem. Všimla si jeho rovné postavy a pevné chůze. Od svých 
vrstevníků se dozvěděla, že se jmenuje Ralf a je z třetího jízdního pluku. Ralf  
při každém setkání s potěšením pohleděl na Viktorii, která po dítěti nabyla plných 
tvarů a ani jí nebyly jeho pohledy lhostejné. Při jednom setkání se Ralf odvážil 
Viktorii oslovit: „Neznáme se odněkud?“ pronesl otázku, a Viktorie na něho plaše 
pohlédla. „Nevím“, řekla, ale často vás vídávám v blízkosti hostince“. „To víš voják, 
co jiného mám dělat“, odpověděl Ralf. „Jsem sám jako kůl v plotě“, hrál na její 
city. Na to Viktorie uslyšela, neboť stejný pocit měla ve svém nitru. Připadala si 
tak osamělá a zklamaná. Ralf postřehl její smutek a vytáhl z klopy květinu, kterou  
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do ní vložil než vyrazil do vsi a podal ji Viktorii. Viktorie uchopila ten květ, 
přivoněla k němu a na její tváři se objevil úsměv. „Je zde někdo, kdo o mne má ještě 
zájem“, pomyslila si a dovolila novému nápadníkovi doprovodit ji až k chalupě.  
Na chvíli zapomněla na své trápení a slíbila Ralfovi, že se spolu mohou vídat. Ralf 
své slovo dodržel a začal se objevovat poblíž Viktoriiny chalupy. Bylo právě léto  
a tak sedávali za plotem jejich zahrady a Ralf jí vyprávěl o kočovném životě vojáků, 
jeho kamarádů z jejich regimentu. Říkal, že byl nedávno zraněn při pádu z koně  
a tak byl dočasně propuštěn, než se jeho zdravotní stav zlepší a dovolí mu vrátit se 
zpět ke svým souputníkům. Viktorii se líbila jeho silná postava a jeho pronikavé 
oči. Hanz byl v porovnání s tímto mužem mnohem křehčí. Když ji vzal Ralf  
za ruku, ucítila jeho sílu, která projela celým jejím tělem a to se rozehřálo žárem, 
který již poznala v zámeckém loži. Nebyla zde zamilovanost, kterou cítila k Hanzovi, 
ale silné paže Ralfa v ní provokovaly žár, při kterém zapomínala na své trápení  
a smutek. Její otec brzy poznal, kam se Viktorie tak často ztrácí. „Dopadneš jako 
tvá matka!“, říkal. Ta opustila rodinu, odešla za jiným mužem nechajíc děti svému 
muži na starost a zmizela neznámo kam. „Nemusíš se o mne bát, postarám se o sebe 
sama“, tvrdila Viktorie. Otec již vzdal nějaké domluvy. Smířil se s tím, že je Viktorie 
dospělá a může si nakládat se svým životem jak chce. Také se trochu styděl za to, 
že přijímal peníze, které Viktorie dostávala od Hanze. Přihlížel proto stejně pasivně 
jejímu vztahu s Ralfem, stejně tak jako s Hanzem. Viktorie opět propadla iluzi, že 
ji Ralf miluje a představovala si budoucnost s pohledným dragounem. Odevzdala 
tak své tělo tomuto muži bez skrupulí, aby zapomněla a uvěřila v lásku muže, jehož 
budoucnost byla velmi mlhavá. Ralf byl především vojákem a jeho milostný život 
nikdy netrval dlouho. Při svém kočovném životě své lásky nacházel a opouštěl  
bez skrupulí, neboť to čím skutečně žil bylo dobrodružství, pocit nezávislosti a touha 
po boji a vítězství. Nedovedl si představit, že by žil jiný život než dosud, i když 
se stále pohyboval na hraně života. Byl to zkrátka jeho osud, kterým takto kráčel 
a nepřemýšlel zda je dobrý nebo špatný. Jednoho dne pak nastal čas jeho návratu 
ke svému veliteli a svým kamarádům v poli. Sbalil si pár svých věcí, které ho stále 
provázely, rozloučil se s plačící Viktorií a vydal se na cestu. Viktorie opět zůstala 
sama a se svými dvěma šrámy na cti pomalu přestávala věřit, že se její životní situace 
nějak zlepší a naplní se její představy o vytvoření vlastní rodiny. Otec byl již starý 
a těžká práce v lese přispěla k jeho nedobrému zdravotnímu stavu. Netrvalo dlouho 
a otec tento svět opustil. Sourozenci časem postupně odcházeli z chalupy a Viktorie 
zde zůstala sama a opuštěná. Peníze, které dostala od zámeckého pána se rychle 
rozkutálely a ona zlomená svými city a zklamáním, dožila život ve své chalupě 
v chudobě a osamocení. Už jí nezbylo nic než starý, dřevěný stůl, židle a postel 
a ve špinavých hadrech naposled vydechla ve staré, oprýskané posteli, přikrytá 
pytlovinou, opouštějíc tento svět s pocity viny, zklamání a nenaplněnosti.

 
Linde tuto skutečnost o své matce nevěděla, otec Hanz držel v jejím vědomí fakt, 

že její matka zemřela, že je Linde nalezenec, kterého se ujal myslíce, že takto naplní 
svoji otcovskou roli. Nepřipouštěl si však, že svůj vztah k Viktorii, ke které vzplál 
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vášnivým citem vtělil do Linde, která jakoby byla pokračováním jejich příběhu. 
Linde si nemohla stěžovat, že by jí něco na zámku chybělo, přesto po čase počala 
pochybovat zda to, co se odehrává v jejich vztahu s Hanzem je zcela v pořádku. Byl 
to přeci jen její ochránce a stále ho vnímala jako svého otce. Čas rychle běžel, Linde 
dozrávala a začala se více zajímat o to, jakým životem žil Hanz v minulosti. 

Lidé ve vsi věděli o vztahu zámeckého pána s Viktorii a ústa lidí nedokážou 
uchovat tajemství navždy a tak se jednoho dne Linde dozvěděla o osudu své matky 
a svém. Otec její matky i Viktorie byli již dlouho po smrti a Viktoriiny sourozenci 
se po dosažení dospělosti rozprchli do světa. Chalupa, v níž její matka prožila svůj 
život byla polorozpadlá, Viktorie byla poslední, kdo ten malý domek obýval. Linde 
neváhala a starou chalupu navštívila. Pomalu otvírala ztrouchnivělé, vrzající dveře  
a vstoupila do místnosti plné pavučin a prachu. Stůl uprostřed místnosti byl 
oprýskaný a vedle něho uviděla starý kredenc, který měl po stranách malé šuplíky. 
Linde k němu přistoupila a rychle otvírala zásuvky jednu po druhé věříc, že v nich 
nalezne nějakou stopu po své matce. Zásuvky byly prázdné, až na malý kožený 
váček na mince. Linde vzala ten váček do rukou a pečlivě ho prohlížela. Byl prázdný, 
pouze na spodní straně váčku uviděla časem již špatně zřetelný erb majitelů zámku, 
který byl jejím domovem. Poznala, že vyslechnutý příběh o své matce byl pravdivý. 
Linde schovala váček do sukně a vrátila se na zámek. 

Poté, co se Linde dozvěděla pravdu o své matce a otci,byla zdrcena. Sexuální 
choutky jejího otce byly stále stejné, pro něho byla stále žádoucí, její ochota 
k takovému aktu naopak pomalu uvadala. Hanz toto vycítil a několikrát jí pohrozil 
slovy: „Když nebudeš dělat to co já chci, půjdeš do kláštera!“ Linde tato slova 
zpočátku vyděsila a snažila se svému otci neodporovat, ale zjištění pravdy o příběhu 
svých rodičů ji nakonec dovedlo k rozhodnutí. Nechtěla být již závislá na otci  
a podvolovat se jeho choutkám a milostným rozmarům. Skutečně vážně si řekla 
„dost“ a počala balit své věci. Místo, ve kterém žila ji přirostlo k srdci, ale něco 
uvnitř ní se vzbouřilo a byla již pevně přesvědčena toto místo opustit a přijmout úděl, 
který jí otec nemilosrdně připraví, a to vstoupit do kláštera. Možná se i trochu začala 
těšit na změnu prostředí. Otec skutečně neváhal a vybral jí známý klášter nedaleko 
Essenu, kde sestry žily vskutku bohabojným životem. Bylo známo, že pečují o chudé  
a nemocné a tento klášter byl prostoupen jakýmsi jasem. Linde sdělila své rozhodnutí 
otci bez výčitek, avšak se skloněnou hlavou. Věděla, že tím otci ublíží, ale svědomí 
jí říkalo, že to je její cesta. Otec toto přijal s ledovým klidem, i když jeho duše byla 
zasažena jako duše dítěte, kterému odebrali jeho nejoblíbenější hračku. Byl hrdý  
a dobře věděl, že nějakým prošením, či výhružkami by ničeho nedosáhl, a tak stále 
v nitru doufal, že Linde své rozhodnutí ještě změní. „Víš, že se můžeš kdykoliv vrátit“, 
pronesl smutně a políbil ji na čelo, tentokrát to bylo skutečně otcovské políbení. 
Linde již chtěla mít tento rozhovor za sebou, a tak otci poděkovala za jeho péči  
a s přáním: „Můžeš mne přijet navštívit“, popadla dva dřevěné kufříky s nejnutnějšími 
potřebami, které by jí měly připomínat život na zámku a vyšla zámeckými dveřmi  
na cestu, kde na ni čekal kočár. Nastoupila do vozu, zaklapla za sebou dvířka, 
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pokynula kočímu a vůz se rozjel. Ještě naposledy se podívala okénkem na zadní 
straně kočáru na zámek a v okně zahlédla obrys postavy svého otce, který ji 
doprovázel pohledem. 

Cesta pomalu ubíhala a Linde přemýšlela o všem, co se v poslední době odehrálo, 
o svém otci a matce a chtěla s touto minulostí skončit. Trochu ji mrazilo okolo 
žaludku, ale těšila se na to, jaké budou v klášteře sestry a co pozná nového. O jejich 
práci hodně slyšela a nyní vše pozná na vlastní oči. 

Kočár dorazil ke klášteru za několik hodin. Linde vystoupila a z brány kláštera 
vyšla korpulentní, usměvavá žena, za ní šly ještě další dvě. Žena v čele jakoby 
„doplula“ před Linde a srdečně a pevně ji objala. „Jsem matka Kateřina a moc 
rádi tě zde vítáme!“. Linde si trochu oddechla, přivítání pro ni bylo příjemné. Poté 
přistoupily další dvě ženy, Katrin a Marie. Linde se s nimi přivítala, ony popadly 
její kufry a matka Kateřina, držíce Linde okolo ramen, dovedla ji do vstupní haly 
kláštera. Klášter byl postavený do kruhu a po jeho stranách byly pokoje pro sestry, 
které spaly samotně, nebo po dvou v jednom pokoji. Linde byl přidělen vlastní 
pokoj v zadní části kláštera. Byl to jednoduše zařízený pokoj s dřevěnou postelí 
a jednou skříní s prostým stolem a židlí. Na stole byly psací potřeby, papír a nad 
stolem byl zavěšen obrázek Ježíše Krista. Byl to jeho portrét a okolo jeho hlavy 
bylo zlatou barvou symbolicky vymalováno zlaté světlo. Na Linde tento obrázek 
silně zapůsobil. Vzala jej do rukou a chvíli ho prohlížela. Znala hlavně obrazy s jeho 
ukřižováním z domácí zámecké kaple, ale tento obrázek v ní nevzbuzoval hrůzu, 
ale naopak teplo. Na posteli měla připraveny jednoduché šaty pro novicky, šaty 
jaké měly na sobě sestry dostane až po přijetí do řádu a složení slibu věrnosti. Linde 
se převlékla do připraveného oděvu a své šaty, které měla tak ráda a které dostala 
od otce jako dárek uložila do prosté, dřevěné skříně, kde jí měly připomínat její 
minulý život. Velmi uvítala zprávu o klášterní zahradě, neboť  milovala procházky 
zámeckým parkem, kde později vychutnávala svou samotu a klid. Klášterní zahrada 
byla opravdu krásná, neboť sestry o ní pečovaly s láskou a byla pro ně oázou klidu  
a krásy. Zde Linde často spočívala, věnovala se svým myšlenkám a zapisovala si to, 
co se v klášteře naučila a co na ni silně zapůsobilo. 

Život v klášteře měl svá pravidla, která se každodenně opakovala. Ranní 
modlitby, potom společná snídaně, úkony okolo provozu kláštera. Povinnosti 
v klášterní kuchyni způsobily, že sestry měly plno práce až do doby oběda. V době 
oběda byly brány kláštera otevřené pro chudé, hladové a nemocné, kterým sestry 
poskytovaly útěchu a jídlo, které navařily. Také se staraly o nemocné. V klášteře byl 
velký „špitál“, ve kterém sestry shromažďovaly masti, byliny a z bylin připravovaly 
různé tinktury podle starých receptů z knih, nebo od bylinkářek, které jim radily se 
sběrem a s tím, jak s bylinkami nakládat. Byla to skutečně trochu „alchymistická 
dílna“, neboť sestry se snažily recepty stále zlepšovat a doplňovat.

Linde zpočátku prožívala hodiny tesknoty, kdy se její myšleny vracely do zámku 
a zámecké zahrady, k lidem, které znala a se kterými navždy přetrhla spojení. Nebylo 
to tak, že by svému otci něco vyčítala. Sama již chtěla svůj způsob života změnit  
a na zámku nebylo jiné možnosti než vést smilný život s otcem, nebo zvolit klášter. 
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Způsob života s otcem pro ni byl nepřijatelný, zvláště poté co poznala pravdu  
o své matce. Cítila i vinu svého otce, který dovedl její matku k úpadku. Byla citlivá  
a věřila v boží existenci a tak prostřednictvím vlastní oběti chtěla napravit křivdy  
na sobě i své matce. 

Linde složila slib řádové sestry a tím rozhodla jak bude vypadat její další život. 
Slib vzala skutečně vážně. V klášteře byla velká knihovna. Linde milovala knihy  
a tak dostala za úkol o knihovnu pečovat. Ráda se knih dotýkala, zprostředkovávaly 
ji kontakt se světem, vžívala se do příběhů, které s jejich hrdiny prožívala.  
V této knihovně se převážně nacházely duchovní knihy. Linde se vrhla na jejich studium 
a poznala, že jí mohou odkrýt svět jiný, duchovní svět andělských bytostí, stejně 
úžasný jako svět hmotný. Začala vyhledávat návaznosti na jednotlivé knihy a tak se 
seznamovala se světem ducha, o kterém dříve věděla jen velmi málo. Počala praktikovat 
duchovní cvičení, která v knihách objevila a její víra v duchovní svět narůstala den 
ze dne. Nabyla přesvědčení, že její práce není marná a službu Bohu přijala za vlastní.  
I když při příjezdu do kláštera ještě pochybovala o svém rozhodnutí, její život nabyl 
smyslu, který na zámku postrádala. Lenošivý život šlechty jí začal připadat hloupý  
a prázdný. Napsala dopis svému otci a pokusila se zachytit myšlenky, které ji zaujaly 
a chtěla se se svým otcem o ně podělit, neboť vztah, který k němu měla se nedal jen 
tak přetrhnout. Otec však nereagoval na její dopis tak jak si představovala. Žil svým 
životem a nechtěl si připustit, že by udělal chybu. Linde proto opustila tyto pokusy 
otci něco vysvětlit a našla si sama vlastní způsob života. Do jejího srdce vstoupil 
Bůh. Měla koho milovat a byli zde lidé, kteří byli na dobročinnosti kláštera závislí 
a to byla největší odměna mít možnost pomoci chudému či nemocnému v jeho 
trudném stavu. Linde se oddala službě a modlitbám. Často sedávala v klášterní kapli 
a pozorovala paprsky světla dopadajícího skrze barevná skla oken. Cítila, že tam 
někde je Bůh. Velkým darem jejího cítění byla její opravdovost a touha dosáhnout 
toho spojení, o kterém se dočetla v klášterních knihách. 

Jednoho rána, když sestry opustily zámeckou kapli, Linde ještě v kapli zůstala  
a přistoupila před zlacený oltář. Poklekla na chladnou podlahu z kamenných kostek 
hrubě řazených do řad. Odevzdala se z hloubi svého srdce Bohu. Spočinula v tomto 
stavu a její čas se zastavil. Ucítila a uviděla obrovské zlaté světlo, které proniklo 
celým jejím tělem. Jakoby se stala součástí toho světla, jakoby byla tím světlem 
(obr. 13 Linde 2) Byl to krásný pocit splynutí s něčím, co podvědomě tušíme, ale 
nelze popsat jeho skutečnou velikost a sílu. Linde nevěděla jak dlouho toto cítila. 
Zůstala skloněná na podlaze před oltářem ještě chvíli a nechala v sobě doznít ten 
nepopsatelný pocit. Poté vstala a středem kostela pomalu kráčela ven z kaple. 
Otevřela dveře a ucítila paprsky slunce dopadající na její tvář. Pohladila si rukou 
tu tvář, chtěla zachytit ten paprsek, který se jí zdál podobný s paprskem z její vize. 
V tu chvíli uviděla sestru Marii, která rozeběhnutá mířila k ní: „Kde jsi?“, zeptala 
se. „Všichni na tebe čekáme. Je třeba zalít zahradu a v kuchyni se již chystá oběd!“. 
Linde se rychle probudila ze svého „snu“ a vstoupila opět do svých povinností. 
V jejím srdci však zůstal zážitek, který ji posiloval ve chvílích smutku. Již věděla, 
že Bůh existuje a že je v ní. 
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Linde dožila svůj život v klášteře. Jako stará žena sedávala v klášterní zahradě, 
nebo na chodbách kláštera. Její vlasy již byly úplně bílé, chodila trochu shrbená, ale 
stále se ještě dobře pohybovala. V její duši bylo poznání, za které vděčila klášteru. 
V den, kdy byly její dny sečteny, usedla na kamenný schodek na chodbě kláštera. 
Snad si chtěla jen trochu oddychnout. Únava byla tentokrát nadmíru velká. Její oči 
se zavřely a Lindino tělo v tomto životě „usnulo“ navždy.

Sestry našly její tělo bez života pozdě odpoledne, několik rukou sester ho 
uchopilo a položilo na kamenný podstavec asi metr vysoký. Do jejích ztuhlých 
rukou vložily kříž s červeným kamenem uprostřed a řetězem spojeným s křížem 
spojily její ruce. 

Dnes již více chápu, co jsem v tomto životě s Janem prožívala. Co se stalo  
ve chvíli našeho sbližování se pokusím popsat v následujícím. V regresní terapii 

13. Linde 2
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jsem se zastavila v čase ve chvíli, kdy jsme s Janem stáli v pokoji mého bytu před 
květinovou stěnou a on mne objal. Co se tenkrát vlastně stalo? Připojila se ke mně 
duše mojí matky Viktorie. Viktorie chtěla znovu prožívat ten stav, kdy byli s Hanzem 
milenci, alespoň skrze moje prožitky. Byla to vášeň zakázaného sexu, který prožívala 
se zámeckým pánem a který pro ni byl jediný možný. Tyto její pocity se stávaly mými 
a moje pocity jejími. Její duše stále bloudila, měla velké výčitky svědomí, že opustila 
své dítě. Nemohlo dojít k jejímu novému vtělení. Svůj život zakončila velice bídně. 
Dožila ve špinavé místnosti, v oprýskané posteli v cárech z pytloviny. 

Při svém terapeutickém sezení mi bylo dáno poznat celý příběh ve chvíli, kdy jsme 
s terapeutkou pátraly zda v mém těle je přítomna nějaká přivtělená duše. Zavřela 
jsem oči, soustředila jsem se a uvolnila. Hledala jsem v mysli ve svém těle nějakého 
návštěvníka. Najednou jsem uviděla ústa, rty nějaké ženy. Potom se objevilo pole 
plné popela, vypadalo jako po výbuchu. V podřepu na něm seděla nějaká žena 
v šátku a špinavé sukni. Sbírala ohořelé uhlíky. Podívala se na mne a já cítila, 
že chce, abych sbírala s ní. Tak jsem přisedla a sbíraly jsme spolu. Bylo to pole 
naší vyhořelé vášně. Byla jsem vyzvána terapeutkou, abych se zeptala, jak jí mohu 
pomoci. Potom jsme společně s terapeutkou požádaly duchovní bytosti o pomoc  
při převedení duše. Ta žena byla vyděšená, bála se co se s ní stane. Padla na kolena 
a ukryla si hlavu rukama. Stále měla pocity viny vůči svému dítěti. Přistoupila jsem 
k ní, vzala její ruce do svých rukou a řekla jí, že ji mám ráda, že jí odpouštím, a že 
je pro ni to nejlepší odejít do Světla. Zvedla se a pomalu odcházela. Otočila se ještě 
jednou na rozloučenou a potom se obrysy jejího těla začaly ztrácet v dálce. Nakonec 
jsem viděla jen dva paprsky bílého světla. Vrátila jsem se pozorností zpět do svého 
nitra, do srdeční oblasti a zdálo se mi, jako by se má duše uvolnila, rozšířila do stran 
a zaplnila moje břicho. Potom jsem se opět pomalu vracela zpět. 

Jako lidé v současném světě žijeme část života v těle, to je od narození do smrti 
a část života bez těla od smrti do nového zrození. Lidé nazývají projevy duší, které 
opustily tělo duchovním spiritismem. Často se o těchto jevech mluví s nadsázkou 
a většina lidí tomuto faktu nevěří. Ze své zkušenosti mohu říci, že pevně věřím, že 
po smrti pokračuje náš život bez těla, prožíváme vše podobně jako na zemi, ale 
v nemateriálním světě. Po určitém čase, který je pravděpodobně vnímán jinak než 
zde na zemi se duše opět vtěluje do pro ni nového, vhodného těla. V něm prožívá 
události, které ji dále formují a vybrušují její vlastnosti ovšem s dávkou její vlastní 
vůle. Není proto pravdou, že nezáleží na tom, jak se v životě chováme, jak myslíme 
a co tvoříme. Toto vše formuje naše příští životy, aby bylo opraveno to, co se nám 
v minulém životě nepodařilo a aby náš vývoj postupoval kupředu, vlastně se vracel 
zpět tam, odkud jsme vzešli. Hybnou silou všeho je jemnohmotná energie, je to Láska, 
která řídí všechny procesy, je to nejvyšší tvůrčí myšlenka. Pokud žijeme a pracujeme 
v Lásce, pracujeme pro Tvůrce a pro vývoj. Pokud pracujeme v nelásce, pracujeme 
na opačném pólu a je to nevývoj. I když se nám může v nevývoji dařit, vždy to bude 
jen dočasně a nakonec musíme za špatné činy zaplatit do posledního haléře. Milost 
můžeme obdržet v případě, že svých činů budeme litovat a najdeme v sobě touhu 
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změnit se k dobru dobrovolně. Takto se můžeme vrátit zpět na cestu vývoje, na cestu 
dobra a postupovat směrem k Tvůrci. 

S Janem jsme se sešli po letech. Chtěla jsem mu říci některé věci, které jsem 
tenkrát neřekla, nebo ještě nevěděla. Myslela jsem, že ho to bude zajímat a pochopí 
co mu chci sdělit. Vždyť jsme si tak rozuměli! Moje nadšení se však rozplynulo. Já 
jsem hovořila o svém a Jan také o svém. Jakoby se v té době, kdy jsme se setkávali 
zapomněl a žil stále stejně. Vzpomínal na to, co jsme prožili, ale mně tato nostalgie, 
i když dojímavá, již tolik neříkala. Jeho myšlení bylo stále stejné a já jsem již viděla 
věci jinak. Najednou se mi zdálo, že stojíme každý na své koleji. Už nám nejde myslet 
jako ten druhý. Odcházela jsem s pocitem, že již necítím tu společnou blízkost. V mé 
mysli a v mém srdci však stále zůstává příběh Olgy a Jana. 

Z meditací dnes vím, že jsme vzájemně spojeni s druhými lidmi, se kterými máme 
vazby z minulých životů takovými zlatými, duchovními šňůrami, které nás v životech 
stále přitahují a stále opakovaně řešíme vztahy, které byly nedokončené, nevyrovnané 
ve vině a odpuštění a které tvoří závislosti, které nás k sobě stále navzájem poutají. 
V meditaci můžeme požádat o odpojení a pokud je nám dovoleno se od takových 
vztahů odpoutat, tak budeme odpojeni. Poté můžeme začít vytvářet vztahy nové, 
které jsou založeny na lásce a takové vztahy již nevytváří karmické šňůry, ale tvoří 
paprsky světla, vycházející z našich srdcí.

Můj život mne zavedl k duchovnímu hledání a tímto se zabývám již řadu 
let. Z meditací již vím, že existuje zdroj všeho bytí, se kterým je možné se spojit.  
Na naší vývojové úrovni je to možné jen na okamžik. Trvalé spojení by bylo 
závěrečné splynutí s tímto zdrojem, které je ještě daleko před námi. Ještě musíme 
projít méně či více životů, které naše duše budou prožívat v tělech, abychom  
ve chvíli, kdy vyrovnáme své karmické dluhy a zharmonizujeme své myšlení a činy  
do rovnováhy, budeme pokračovat ve svém bytí jako bytosti duchovní, budeme 
existovat jako duše, které již nežijí v tělech, již se nemusí vtělovat, pouze když 
se k tomu sami rozhodnou z důvodu pomoci ve vývoji lidem na zemi, či jinde  
ve vytvořeném božím díle, kde jich je třeba. Lidé nazývají takové duše anděly. 
Z tohoto andělského světa budeme i my jednou pomáhat duším, které jsou v tělech, 
zde na zemi lidem, v jejich vývoji, aby i oni dosáhli stupně andělů a abychom se 
všichni vrátili zpět do Zdroje všeho bytí, odkud jsme vzešli a kam se po dlouhé cestě 
v tělech i bez těla vracíme. Ze Zdroje všeho bytí jsme vzešli po oddělení od něho  
a rozdělením odděleného na ducha, hmotu a energii vznikla opět prvotním spojením 
ducha a hmoty za účasti energie první primitivní forma života. Ta se postupně 
vyvíjela, procházela životy rostlin, živočichů, životy prvních tvorů lidského rodu, 
až dospěla do současných variant lidských bytostí, které zřejmě nejsou poslední 
vývojovou etapou člověka. Přijdou další lidské bytosti, vyšší, opravdově lidské 
a soucítící. V současné době jsou lidští tvorové ve svém vývoji na přelomu mezi 
homo-myslící a homo v lásce, člověkem, který se zde bude nacházet v budoucnosti. 
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Otevírá se nám doba tohoto přechodu. Řada lidí toto cítí, dochází k jejich uvědomění 
v tom, že mohou své životy ovlivňovat a nemusí být jen nevědomě vláčeni osudem, 
který si z části vytvořili v minulých životech a který je vede k otevření se vnímání  
pro pochopení souvislostí , jež ve svých životech prožívají a k přechodu od chápání 
se já oddělený k já jako součásti všeho vytvořeného. Tato doba znamená vývojový 
zlom a běh událostí, které vidíme okolo sebe slouží k naplnění této tvůrčí myšlenky. 
Záleží na každém z nás zda toto bude naplněno jak pro nás jako jednotlivce, tak  
pro lidstvo jako celek. 

Vím že jsem ve svém minulém životě jako dívka Linde ve zdech kláštera zažila 
záblesk spojení s Tvůrcem, se vším co existuje, s tou obrovskou silou Lásky. Byl to 
velmi silný zážitek. Podvědomě jsem v současném životě již od dětství tušila, že něco 
takového existuje, ale nevěděla jsem co to je. Proto jsem se občas cítila osaměle  
i mezi lidmi, tesknila jsem a nevěděla proč. Byl to stesk po návratu do zdroje všeho 
bytí, odkud jsme všichni vzešli. Každý, kdo toto jednou prožije se touží tam vrátit. 

Loren

Nacházím se na francouzském venkově ve vesnici Setlone v bretaňském kraji  
a v mé mysli se odehrává příběh Piera a Loren. Pier je selský synek a Loren dívka, 
kterou jeho rodiče přijali za vlastní a vychovávali ji jako své dítě. Byla to dcera 
zemřelé sestry statkářky, matky Piera. Obě děti se od dětství milovaly, prožívaly 
spolu dobrodružství a objevovaly svět, který jim přinášel každodenní radovánky 
ve společných hrách. Pier byl velmi zvídavý a silný chlapec a nebál se poprat 
s vesnickými chlapci, kteří mu někdy připadali trochu hloupí a ušmudlaní. Rád 
chodíval do přírody a Loren ho často doprovázela. „Pojď se podívat na ptačí hnízda!“ 
zavolal na Loren, vzal ji za ruku a oba běželi společně do sadu, kde pozorovali ptačí 
mláďata, jejich matky a starostlivé ptačí otce, kteří přinášejí potravu. „Budeme také 
taková ptačí rodina!“, plánovala Loren a Pier se vesele smál. Na louce trhali květiny 
a Loren z nich uvyla věnečky, které si děti položily na hlavy a hrály si na svatbu. 
Nakonec se pokaždé políbili a těšili se, až budou dospělí, neboť dospělí mohou dělat 
co se ji zlíbí  a nemusí nikoho poslouchat. Pier měl rád koně a rád chodil s otcem  
do stáje. Jejich koně sice měli pacholka, který se o ně staral, avšak jen co Pier trochu 
odrostl, vymohl si u otce, že se bude o koně starat sám. Koně mu připadali jako 
ušlechtilá zvířata a vozit se na hřbetu koně bylo cosi vzrušujícího. Stával se v tu 
chvíli mocnějším, než kdokoli na zemi a to ho velmi naplňovalo. Loren se věnovala 
domácím pracem, život na venku ji těšil a ráda sedávala s ženami, které přicházely 
do statku drát peří a přitom vyprávěly příběhy svých životů i osudů lidí z vesnice. 

Čas rychle plynul a z Piera se stal mladý muž, který byl plný energie a nadšení 
do života. Děvčata ze vsi ho sice okukovala, ale jeho srdce patřilo Loren, která 
již dospěla v hezkou mladou dívku. „Přijď se podívat na koně!“, lákal Pier Loren  
na obhlídku koní, o které tak rád pečoval. Loren se Pier také líbil a byla pyšná na to, 
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že jí vždy dával přednost před ostatními děvčaty. Pier někdy přicházel za ženami, 
když pracovaly společně a jeho oči se zalíbením pozorovaly křivky Lorenina těla, až 
jeho pohled ustrnul na jejích ňadrech lemovaných okrajem jejího výstřihu. To v jeho 
mysli vyvolávalo obrazy a fantazie, jak se dotýká celého jejího těla. Loren tyto 
pohledy vycítila, v tu chvíli se na jejích tvářích objevil ruměnec a sklopila hlavu, 
aby Pier nezpozoroval její rozpaky. Piera ta hra bavila a využil každé příležitosti, 
aby Loren projevil svou náklonnost. 

Blížil se konec žní, úroda byla dobrá, a to byl pro celou vesnici čas oslav a veselí. 
Vesničané se scházeli v místním hostinci a to nejen uvnitř, ale i venku postavili 
stoly a lavice, vše vyzdobili, ženy navařily jídlo pro všechny, muži vynesli sudy 
s vínem a jedlo se, pilo, hodovalo a tančilo. Loren se s radostí připravovala na tu 
slávu. Upravila si svoje staré šaty a přizdobila je pentlemi. Sukně byla z pěkného 
modrobílého plátna a spodnička byla ozdobena bílou krajkou. Také kulatý výstřih 
a krátké rukávky zdobila krajka. Loren si šaty oblékla, upravila, pohlédla letmo  
do okenní tabule na svůj vzhled a byla spokojena. Slavnosti všeho druhu měla ráda, 
lidé se tam dobře bavili, byli veselí, tančili a radovali se. Pier čekal na Loren před 
statkem než se oblékne, a když Loren otevřela dveře, užasle na ni zíral a úplně ztratil 
řeč. „Tak jdeme!“, pronesla Loren pyšná na sebe i na Piera, kterému to také velmi 
slušelo. Neopomněl si uvázat okolo krku barevný šátek, byla to vlastně šála uvázaná 
na uzel, jakou mladí muži v tom kraji nosili na slavnostní události a do kostela. 
„Tobě to sluší!“, řekli oba naráz a chvilku se se zájmem prohlíželi, potom vzal Pier 
Loren za ramena a vyrazili na slavnost. Pier mohl na Loren oči nechat a byl velmi 
vnitřně rozrušen, když jiný mládenec o ni projevil zájem, nebo když v kole tančili 
v kruhu a někdo jiný se jí dotýkal. Nejraději by ji měl jen sám pro sebe a tušil, že 
žár uvnitř jeho těla potřebuje ven, nebo se z toho zblázní. I Loren sledovala vše 
co Pier dělá a každý okamžik, který mohla, věnovala jemu. Nakonec usedli vedle 
sebe, drželi se za ruce a lidé kolem jakoby pro ně přestali existovat. Všichni již 
byli z vína v lehkém opojení a tak ani nepostřehli, že se jim mladá dvojice ztratila 
z očí. Rodiče Piera věděli o jejich náklonnosti a nijak by nebránili jejich vztahu, 
neboť byl pro ně důležitý statek a ten by zůstal v rodinných rukách. Vztahy mezi 
sestřenicemi a bratranci nebyly ničím zvláštním, neboť rodiny v malých vesnicích 
byly z velké části k sobě příbuzní. Bylo zde ale ještě něco a bylo to pouto, které 
Loren a Piera spojovalo, které v sobě od dětství pociťovali a tato jejich příbuznost 
měla být naplněna ještě něčím vyšším, co mělo spojit jejich životy. 

Pier i Loren ten večer zcela ztratili hlavu a jejich těla se spojila v jeden celek.  
Do statku jít nemohli a tak Pier navrhl, aby vlezli do seníku, kde má svůj oblíbený 
kout, v němž rád trávil chvíle samoty a snil o chvíli, kdy sem Loren vstoupí. Loren se 
jeho nápadu jen zasmála a vylezla po žebříku do uchystaného „hnízda lásky“. Pier ji 
pomohl vytáhnout se nahoru a jakmile udělala poslední krok a vstoupila na dřevěnou 
podlahu seníku, přitáhl ji svou pevnou rukou kolem pasu a spočinuli ve vášnivém 
objetí. „Konečně jsi moje!“, téměř vykřikl Pier a povalil Loren na obrovskou kupu 
sena, kterou překryl hnědou dekou, kterou neopomněl donést,  aby se jim na seně 
co nejpohodlněji leželo. Loren v tu chvíli zapomněla na celý svět a vnímala jen tu 
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chvíli naprosté blízkosti a oddanosti jeden druhému. Ta noc byla pro ně skutečně 
dlouhá a to, co by mohl někdo zahlédnout byla jen jejích bílá těla, která se odrážela 
v měsíčním svitu a dosáhla spojení muže a ženy.

Ráno Piera a Loren probudily sluneční paprsky a tím jak otevřeli oči rychle 
pochopili, že jejich sen skončil a musí vstát do nového dne a dát se do práce. Tiše 
se vplížili do domu. Nikdo ze statku nepostřehl, že dnešní noc nespali ve svých 
postelích. 

Seník se stal útočištěm jejich milostných hrátek. Jakmile bylo po večeři a práce 
na statku ustala, běželi oba opět na místo, kde prožili minulou noc a oddali se jeden 
druhému. 

Takto uběhla řádka dní, ve kterých prožívali svou lásku a užívali si chvíle 
poznávání tajů tělesných rozkoší. 

Pier pracoval na statku, tak jak to vyžadoval jeho otec. Práce s koňmi se mu 
líbila, ale neskrýval, že se mu také líbí dragounští vojáci, kteří jsou na svých koních 
skutečnými pány a na přehlídkách jdou vždy v prvé řadě. Jejich uniformy jsou 
skutečně krásné, červené jezdecké kalhoty a modré kabátce se zlatými knoflíky  
a zlatými šňůrami působí honosně a jsou skutečným snem mnohých chlapců. Pierovi 
něco uvnitř něho říkalo, že to co dělá není vše, co by ho v životě naplňovalo, byl 
mladý a chtěl poznávat nové věci a trochu se ve světě „blýsknout“. Loren nechtěla 
slyšet o těchto jeho snech, neboť dobře věděla, co by to v jejich vztahu znamenalo 
a na to nechtěla ani pomyslet. Vysnila si již jejich společný život, ale mužské plány 
jsou často mnohem silnější než přání žen. 

Minul rok a Pier již nehovořil o svatbě s Loren. Občas byl návštěvníkem místního 
hostince, kde muži tlachali o všem možném a také o francouzském vojsku, které 
bude muset jít do války s Napoleonem. Po vesnicích teď jezdí verbíři a lákají mladé 
hochy, slibují jim dobré postavení a odměny za to, že se k vojsku přidají. Těm 
chudým často nic jiného nezbývá, neboť jejich majetky jsou ubohé a než pracovat na 
panském, tak se raději odevzdají verbířům. Pier nebyl tak chudý, byla to však jeho 
ctižádost dosáhnout sám nějakého úspěchu či poct, a ani jeho láska k Loren nestačila 
na to být tím nejsilnějším poutem k domovu. Udělal rozhodnutí za oba a upsal své 
tělo i duši dragounům. 

Po návratu z hostince, kde toto rozhodnutí bujaře zapíjel s dalšími kumpány, kteří 
se měli stát jeho společníky v následujících událostech života, ještě dobře nevěděl, 
jak toto své rozhodnutí oznámí rodině a hlavně Loren. 

Ta na něho čekala v kuchyni a cítila neklid ve svém srdci. Jakmile se Pier objevil 
ve dveřích, jeho oči ji minuly a tak věděla, že jí chce říci něco vážného. „Dal jsem 
se na vojnu!“ pronesl bez okolků Pier. „To nemyslíš vážně!“, odvětila Loren se 
vztekem. „Co naše láska, už ti nic neříká?, tolik jsi mi toho sliboval. Náš společný 
život a všechno ostatní. Nemůžeš mne tu nechat samotnou. Taková zoufalost, co 
když tě zabijí?“, vzlykala Loren. „Neboj se o mne, přežiju to ve zdraví a potom  
pro tebe přijedu a dovezu si tě k oltáři!“ „To jsou jen řeči, neumíš si představit, jaký 
je život vojáka a co z něho zbude“, snažila se obhájit Loren“. „Ničeho se neboj, jsem 
si jistý, že to dopadne dobře a opět se setkáme.“ Loren pochopila, že zde nemá smysl 
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něco Pierovi vysvětlovat, že jeho přesvědčení je konečné a uchýlila se do svého 
pokoje, kde proplakala celou noc. 

Pier ráno vstal brzy a počal přípravy na odchod z domu, sbalil si pár svých 
nejnutnějších věcí, rozloučil se s otcem a plačící matkou. Otec nerad viděl, jaké 
rozhodnutí syn udělal, ale věděl, že je již dospělý a nemá takovou sílu určovat 
jeho cestu. Pier se dostavil na shromaždiště vojenských nováčků, převzal uniformu  
po které tak toužil, oblékl se do ní, na hlavu si nasadil parádní vysokou černou 
čapku a vyšvihl se na bělouše, který se stal tím okamžikem jeho stálým průvodcem  
na cestách a vojenských taženích. 

Vojsko se pomalu připravovalo k odjezdu. Loren byla nešťastná a tak přemluvila 
kočího, aby zapřáhl jejich koně do žebřiňáku, se kterým jezdili do města prodávat 
úrodu a zpět vozili to co sami na statku nevypěstovali. Loren vyskočila na vůz  
a pokynula kočímu, aby jel. Dorazili na rozcestí, kde Pier slíbil, že se s Loren ještě 
naposledy rozloučí. Loren už viděla z dálky svého milého na koni a po jejích tvářích 
stékaly proudy slz, které nemohla zadržet. Pier se k nim přiblížil, zamával Loren  
na rozloučenou, otočil koně a pobídl ho ke klusu (obr. 14 Loren). Loren sledovala 
jen Pierovu mizející postavu. Kočí otočil koně a vraceli se zpět na statek, kde Loren 
a Pier prožili svou lásku. 

Loren žila na statku celý život a stále doufala, že se jednoho dne Pier objeví 
ve vratech jejich společného domova a splní svůj slib, který jí dal. Nikdy se tak 
nestalo. Loren dožila svůj život v osamění, v malé místnosti, kde měla dřevěnou 

14. Loren
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postel s modrobíle pruhovanými peřinami. Statek již před mnoha lety převzaly děti 
sestry její matky a starou ženu umístily na vejminek. Život ji naučil skromnosti 
a dožívala své poslední dny v klidu. Jejím přítelem byl pes, vlčák Pier, který ji 
svou oddaností a věrností nahrazoval lásku lidí, která se pro ni v tomto světě někam 
ztratila. Život ji naučil být silnou a tak neočekávala od lidí nějaký soucit. Jednoho 
dne ulehla do své postele a najednou jakoby usnula. Její duše se odpoutala od těla  
a ona uviděla, jak v posteli leží její bezvládné tělo. „Co bude s mým psem?“, zeptala 
se duše v obavách o svého věrného zvířecího přítele. Její ruka sklouzla z okraje 
postele dolů, v tom se škvírou otevřených dveří protáhl její vlčák Pier, došel k posteli 
a olízl její bezvládnou ruku. 

Jsem v současném životě, vcházím do podchodu stanice metra Náměstí republiky 
a vidím Jeho. Ještě nevím, že je to Pier, moje láska z francouzského venkova. Nyní 
se jmenuje Jiří a bydlí na Vinohradech. Poznám to až později. Scházím po schodech 
a ihned mne upoutal jeho světle pískový oblek. Nevím, co si mám myslet, zdá se mi 
v něm trochu starší než ve skutečnosti je. „Konečně jsme se sešli!“, vítá mne Jiří 
a moje obavy se rozplynuly. „Zajdeme na víno?“, ptám se, neboť mi to připadá jako 
nejlepší možnost trochu se seznámit. „To je dobrý nápad!“, nadšeně souhlasí Jiří, 
neboť červené víno prý má rád. Tak začíná náš první společný večer. Červené víno 
vykoná své a naše duše si hned  rozumějí. Po opuštění vinného sklípku jdeme městem 
a objímáme se. „Pojď ke mně!“, svádí mne Jiří. Nakonec souhlasím. Jsem dovedena 
do jeho bytu v pavlačovém domě bez výtahu, kráčíme po tmavých schodech. Otevřel 
svůj byt, trochu holý a nezařízený. Trochu mne vyděsilo, kde to jsem? To jsem ještě 
netušila, jak to bylo s Pierem a Loren na seníku. Ale zvládli jsme to. Naše duše si 
jsou si podobné a putují spolu. Často se nám stává, že oba myslíme na stejnou věc. 
Dnes je to můj manžel a jsme spolu více jak dvacet let. Víno již nepijeme. V mém 
posledním předchozím životě z minulých byl mým synem Míšou. Jak to tehdy bylo? 

Miriam alias Lívie

Miriam míří k přístavu, kam ji veze řidič v černém automobilu a zadním okénkem 
sleduje život na pevnině, který nyní opouští a zanedlouho dorazí do přístavu 
kontinentu, který se má stát jejím novým domovem, uprchlickým příbytkem. Vedle 
ní ve voze sedí její synek a svýma velkýma očima se tázavě ptá, co se to děje a co je 
čeká. Tiskne se ke své matce, neboť touží po bezpečí a její lásce. Ve chvíli, kdy uvidí 
v přístavu velkou loď se jeho oči rozzáří. „My pojedeme takovou velkou lodí!?“, 
málem vykřikne překvapením. „Ano, miláčku“, opoví matka, „loď je již připravena 
a za několik hodin vyrazíme“. „Čeká tě krásná země, kde je slunce a teplo, věřím, že 
se ti tam bude líbit“. „A přijede za námi tatíček?“ „Má mnoho povinností, nemůže 
jet s námi, ale jistě na nás myslí a jakmile bude moci, tak přijede“, slibovala Miriam 
ale sama příliš nevěřila, že bude jejímu manželovi povolen odjezd ze země a ani  
to příliš nezatěžovalo její mysl, stejně již byli dlouho odloučeni a jejich původ  
i náhled na svět je hodně rozdělil. Měla zde svého synka a její úsilí směřovalo 
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k jejich záchraně. Ještě stále myslela na to, co jejich odjezdu předcházelo a v její 
hlavě se stále objevovaly obrazy té noci, kterou musela obětovat pro svou záchranu 
a záchranu sebe a svého syna. Stále má v hlavě obraz toho muže, který jí zajistil 
doklady nutné pro jejich odjezd. Situace v zemi se stále zhoršuje. Úřady jsou 
obsazeny německými vojáky a důstojníky, kteří rozhodují o osudech lidí, sloužíce 
přitom prospěchu velkého Německa. 

Před několika dny vstoupila Miriam do místnosti tohoto muže velmi opatrně.  
Za stolem uviděla sedícího důstojníka ve vojenské uniformě, který jakmile ji uviděl, 
rychle vstal od stolu a vykročil vstříc, přivítat se s ní. „Tak vy chcete co nejdříve 
odcestovat za moře?“, přešel rovnou k věci tento vysoký, štíhlý muž a zadíval se 
s velkým zájmem na Miriamin obličej a siluetu jejího těla. Nebyl to jen obyčejný 
zájem o nově příchozího, ale zájem muže, který hodnotí kvality ženy. „Ráda bych 
odjela“, odpověděla. „Možná, že by to bylo možné!?“, odvětil muž a jeho ruka si 
s gustem zatočila knír nahoru. Miriam vycítila jeho zájem o ni jako o ženu a trochu 
ji to zneklidnilo. Domnívala se, že jednání proběhne bez problémů a doporučení, 
které dostala od svých přátel již předem znamená, že věc bude rychle vyřízena. To 
se ale trochu přepočítala. Tento muž zběhlý ve svém jednání v takových případech  
a využívajíc příležitostí, které se mu nabízely, bez váhání využil své možnosti nového 
„úlovku“ a neváhal zeptat se: „A nemohli bychom spolu strávit noc?“ Miriam 
nebyla na takové přivítání připravena a v tu chvíli jí projela hlavou smršť myšlenek, 
obrazů a obav. „Co s ní bude, když tohoto muže odmítne? Bude mít ještě nějakou 
možnost se zachránit?“ Chtěla získat nějaký čas na rozmyšlenou, ale její tazatel byl 
neúprosný. „Snad byste nezaváhala, tento obchod je pro vás dost výhodný, jinak se 
k potřebným papírům nedostanete!“, řekl výhružně muž. Miriam si uvědomila, že je 
zahnána do kouta a nemá příliš na výběr. Pokud rychle neodcestuje, bude vystavena 
pronásledování a bylo jí jasné, co ji může v blízké budoucnosti čekat. „Dobře tedy“, 
souhlasila Miriam, „ jak si to představujete? A jak si mohu být jistá, že potom mou 
věc bez problémů vyřídíte?“ „Nemějte obavy, všechno bude jak chcete, zítra se 
sejdeme v kavárně Slávie, budu tam na vás čekat.“ Miriam se ještě zeptala na čas, 
kdy má být připravena na jejich setkání. Trochu se jí z toho točila hlava, ale byla 
připravena podstoupit vše. Nemůže zde již zůstat a s touto myšlenkou opouštěla 
budovu, v níž se v tuto chvíli rozhoduje o jejím dalším osudu. 

Druhý den byla Miriam již od rána hodně nervózní a obávala se chování muže, 
s nímž má dnes odpoledne tu pro ni nešťastnou schůzku. Jeho postavu hned uviděla 
u vchodu kavárny, když stoupala po schodech vzhůru. V obličeji muže se zrcadlilo 
nadšení a s Miriam se radostně vítal. „Trochu popijeme, a potom můžeme jít nahoru, 
máme zamluvený hotel a diskrétní pokoj“. Muž působil dojmem světáka a znalce. 
Miriam se alkoholu nebránila, i když nebyla příliš zvyklá pít, ale chtěla si ulehčit 
tuto situaci, ve které se tak nečekaně ocitla. Chtěla to mít vše již za sebou. Nechtěla 
rozvíjet nějaké dlouhé hovory a tak se po chvíli vypravili do místa, kde si měl tento 
příslušník německé armády vybrat svoji daň. Pro Miriam to bylo o to těžší, že se 
musela tvářit příjemně k někomu, koho vlastně z duše nenávidí. Ne snad pro jeho 
osobu, ale pro to komu slouží a pro to, co Němci dělají a jak se chovají k Židům. 
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Noc Miriam přežila s přáním, aby již skončila a s vědomím, že odevzdala svoje 
tělo tomuto muži pro dobrou věc. Byla rozhodnuta, že si nechce uzavřít cestu  
a opustit nadějnou budoucnost, která znamenala být v bezpečí. 

Ráno ještě ležela v posteli, když důstojník vklouzl do své uniformy. Miriam se  
na něho dívala, jak si natahuje na své ruce černé rukavice a s pocitem dobře vykonané 
práce pronesl: „Dopoledne si přijďte pro nové doklady.“ Rychle se rozloučil  
a Miriam jen zahlédla, jak se za ním zabouchly dveře. V tu chvíli ucítila radost. Bude 
moci odjet se svým Míšou! „ Jsme zachráněni!“, zajásala, rychle se oblékla, vyběhla 
ven a zamířila k domovu sbalit nejpotřebnější věci k odjezdu. Od zítřejšího dne bude 
podle nových dokladů Lívie.

Nástup na zámořskou loď proběhl bez problémů. Loď je luxusně zařízena  
a během cesty čeká pasažéry bohatý program. Lívie cestuje se svým malým synkem  
a většinu času tráví spolu. „Pojedeme daleko, maminko?“ „Ničeho se neboj, Míšánku, 
uvidíš palmy a bude tam plno slunce.“ „ A budu mít nové kamarády?“ „To nevím“, 
řekla Lívie, „budou mluvit jiným jazykem, budeme se učit spolu jim rozumět. Je to  
pro nás dobré a až bude po válce, vrátíme se zpět“.

Cestou si Lívie užívala možností zábavy na lodi a občasného koupání v moři. 
Loď se zastavila a pasažérům bylo povoleno nasednout na malý člun, který byl 
spuštěn na moře v místech, kde bylo moře klidné a mohli si užívat plavání. Lívie 
se také rozhodla trochu si plavání užít a nastoupila ještě s několika dalšími lidmi 
do člunu. Měla tmavě modré, jednodílné plavky a na hlavě světlou koupací čepici, 
kterou nosily ženy té doby, aby si neponičily své účesy. Livie vyskočila z loďky  
a odplavala kousek od ní. Splynula s vodou a dívala se pod vodu, kde byly úžasné 
rostliny a mezi nimi se míhaly malé rybky. Najednou její tělo ztuhlo a plavalo jako 
ležící mrtvola na vodě s obličejem ponořeným do vody. Muž, který v člunu vesloval 
spatřil její tělo plovoucí na hladině, rychle se k ní přiblížil a vytál ji ještě s jedním 
mužem do loďky. Začali s ní třepat a oživovat ji, až Lívie otevřela oči a počala se 
probírat z bezvědomí. Člun doplul zpět k lodi a byl vytažen silnými lany nahoru.  
Ze člunu byla Lívie vynesena a položena na dřevnou palubu. Slunce pálilo na její 
tělo a to začalo osychat. „Tys nám ale dala!“, prohlásil někdo. Lívie se posadila  
a začala vnímat co se vlastně stalo. Litovala, že ostatním způsobila nepříjemnost. 
„To nevadí, hlavně žes to přežila!“, byla uklidňována. Bylo to takové varování 
v jejím osudu. 

Když Lívie se synem dorazili do místa a na určenou adresu, přivítalo je 
služebnictvo a ubytovalo v připravených pokojích. Město bylo skutečně krásné  
a exotické , ale podnebí bylo velmi rozdílné od podnebí evropského a Lívie si musela 
zvyknout na tu změnu, stejně jako její malý synek, kterého představila jako Rodriga. 
Toto nové jméno pro něho vybral jeho otec jako vzpomínku na dobu, kterou v mládí 
strávil se svými rodiči právě v Brazílii. Lívie se od Rodriga nevzdálila ani na chvilku  
a všechen volný čas, který měla trávila s ním. Sama Rodriga vyučovala a dohlížela 
na jeho pokroky v psaní a čtení, neboť Rodrigovi již táhlo na sedmý rok a v rodné 
zemi měl být vyučován vlastním učitelem, kterého pro něho otec zajistil před jejich 
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odjezdem.Teď se vše změnilo, ale i zde dostal Rodrigo svůj vlastní psací stolek s židlí 
velikosti odpovídající jeho věku. Usedal za tento stolek a matka mlčky dohlížela, 
zda Rodrigo správně opisuje písmena a slova. Měla ze svého synka radost a čas 
s ním jí od jeho narození nahrazoval zprvu nepřítomnost a později lhostejnost jejího 
manžela, pro kterého nic neexistovalo, než jeho kariéra. Pro peníze byl schopen 
udělat vše a Lívia trpěla touto jeho posedlostí. 

Teď se ale nacházela v cizím městě a byla nucena se přizpůsobit tamnímu životu. 
Lidé zde byli klidní a vstřícní, ale i sem docházely zprávy o Hitlerově rozpínavosti. 
Řada lidí, zvláště bohatých, podporovala fašizmus a i zde byli vysocí činitelé  
a obchodníci spojeni s Němci a snažili se vydělat na obchodních transakcích s nimi 
uzavíraných. Nešlo jim o nějakou genocidu jako Hitlerovi, ale využívali svého 
postavení k upevnění své moci. Ricardo de Pasco nebyl nějaký přívrženec Židů, 
ale vážil si svých přátel a byl jim ochoten pomoci v jejich svízelných situacích. 
Zprvu se zdálo, že Lívie bude pod jeho ochrannou rukou v bezpečí a nikdo ji nebude 
v těchto končinách hledat, dalo by se říci, že „pod sluncem největší tma“. Po nějaké 
době se stalo, že byl Ricardo nucen změnit své rozhodnutí, neboť došel k závěru, že 
situace je pro něho neudržitelná a schovávat zde Lívii znamená ohrožovat vlastní 
postavení. Proto si Lívii zavolal k sobě, aby tento případ dořešil a Lívii přesunul 
zpět do Evropy. 

Lívie vstoupila do jeho velké pracovny a její pohled spočinul na obraze na stěně 
a poté padl na dva černé kalamáře s perem, pravděpodobně dost drahé, nacházející 
se na velkém, širokém stole. Za stolem stojí muž v černé uniformě, ozdobené 
zlatými šňůrami se střapci, jako představitel brazilského fašistického hnutí a je 
silně rozrušen. Křičí na před ním stojící ženu: „Musíte se ihned vrátit do Paříže, 
situace je neudržitelná! Nemůžete zde zůstat ani chvilku!“ Lívie si je vědoma toho, 
že je na útěku před svým vlastním mužem, kterého ohrožuje její původ stejně tak 
jako ji samotnou.“ Do Brazílie se dostala díky manželovým přátelům, kteří ji měli 
ochránit před šířícím se fašismem v Evropě a nyní si uvědomuje, že její a synovo 
bezpečí zde v Brazílii končí. Tento muž, Ricardo de Pasco, je vlivným mužem  
a zastáncem fašistických myšlenek a s touto ženou již nechce mít nic společného. 
Nechce riskovat své vlastní postavení proto, aby ji ukrýval. Lívie se provdala  
za bohatého továrníka, který se za války rozhodl sloužit nacistickému Německu  
a původ jeho ženy, která byla Židovkou mu začal působit problémy. Prohlásil 
svou ženu za nezvěstnou a nechal ji do Brazílie „uklidit“. Lívie pocházející 
z Čech pro něho byla dobrou partií jako dcera bohatých majitelů několika domů 
v Praze. Se svým mužem hodně cestovala a nějaký čas žili také v Paříži. Manžel 
Jürgen, původem Němec, investoval do zbrojního průmyslu a na něm zbohatnul. 
Lívie neměla starost o své živobytí a byla zvyklá žít v přepychu a hojnosti. Ženy 
se v té době seznamovaly se svými nastávajícími muži prostřednictvím svých 
rodin a sňatky byly uzavírány ve „vyšších kruzích“ spíše z rozumu, byly předem 
dohodnuté a tak to bylo i s Miriam a Jürgenem. Jürgenovi se zpočátku hodily 
peníze, které jeho žena, nyní Lívie, donesla do jejich manželství, avšak netušil,  
že po vypuknutí fašismu v Německu, který mu sice přinese zisk, se jeho žena stane 
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pro něho hrozbou. Z toho důvodu Jürgen zakoupil pro Lívii jízdenku na parník 
plující na jihoamerický kontinent a tak se ocitla v Brazílii, ale ani zde to již pro ni 
není bezpečné místo, není zde vítaná. 

Nyní stála tváří v tvář osudu a vnímala slova muže, který pokračoval: „Musíte 
ihned odjet!“, pronesl důrazně. Lívie cítila, že nechce přijmout takové rozhodnutí 
a domnívala se, že se situace může ještě nějak změnit, ale Ricardo byl neústupný: 
„Nasednete zítra na loď a tou se dostanete do Francie. V Paříži je pro vás přichystaný 
byt, ale snažte se s nikým nekontaktovat, situace je velmi vážná!“ Lívia odcházela 
s obavou, co ji v příštích dnech čeká. Sbalila své věci do dvou lodních kufrů  
a nezbylo jí nic jiného, než uposlechnout příkazy Ricarda a vydat se zpět na evropský 
kontinent. Výhledy německých fašistů na vítězství se sice pomalu ztenčovaly, ale  
o to víc se někteří stali nebezpečnější. Jediná útěcha pro Lívii byla, že snad válka 
brzy skončí a bude již lépe. Po příjezdu do Paříže se ubytovala v bytě jejich známého 

15. Lívie
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doktora práv, který byl ochoten jí pomoci, nechtěl ale, aby o její přítomnosti někdo 
v domě věděl, a tak byla Lívie odsouzena přebývat zde bez kontaktu s lidmi. Jediným 
spojením byla pro ni doktorova rodina, srozuměná s tím, že se Lívie u nich bude  
po nějaký čas skrývat. 

Situace se skutečně postupně obracela k lepšímu a Němci byli nuceni ustupovat 
ze svých pozic. Spřátelená vojska však začala napadat strategická místa jako 
továrny a jiné objekty, aby ochromila výrobu zbraní a dalších produkovaných potřeb  
pro válečné účely. Letecké bombardéry neminuly ani Paříž. Lívie sledovala 
s obavami zprávy o přeletech smrtících letadel. V ten osudový den seděla se svým 
malým synem v obývací místnosti v prostorné, kožené sedačce a dívala se velkým 
proskleným oknem na oblohu. Míša ležel s hlavou v jejím náručí, tak jak rád lehával 
a cítil se být v bezpečí. Najednou Lívie uviděla skrze okno blížící se letadla (obr.15 
Lívie). Uběhla jen malá chvilka, než Lívie spatřila, že se na její hlavu řítí padající 
strop. Dítě bylo mrtvé hned, ona ještě chvilku zápasila se životem v zavalených 
troskách domu. Její tělo se naštěstí rychle odpoutalo od těla a letělo směrem  
do „žlutého kotouče“. Letíc přímo do Světla, uviděla již z dálky tváře svých 
blízkých. Ohlédla se zpět a spatřila, jak za ní letí i její synek. Byla v naprostém 
šoku! Nemohla si vůbec ujasnit co se vlastně stalo, že jejich těla leží kdesi pod nimi 
zavalená a mrtvá. Oni ale stále žijí! Doletěla ještě zmatená ke svým příbuzným, kteří 
zde již na ní čekali a radostně se s ní vítali. Vložili  zpět do její  náruče synka Míšu 
a chválili, jaké je to hezké dítě. 

Být rád v mém náručí zůstalo mému Míšovi, dnes již manželovi Jiřímu, dodnes. 
Občas sedáváme v naší pohovce, kde si stejným způsobem složí svou hlavu  
do mého náručí a i já mám ráda ten pocit, že ho držím v objetí. Mám k němu i trochu 
mateřský vztah, což jsem k žádnému muži dosud neměla. Teď již vím proč. V tomto 
našem společném životě nic neřešíme. Učíme se od sebe dobrým vlastnostem 
toho druhého, já jeho trpělivosti a věrnosti, on ode mne smyslu pro humor a snad 
i trochu lehkosti bytí. Jsme spolu prostě rádi, tentokrát jsme spolu „za odměnu“  
a objevujeme spolu tajemství světa, lidského života a našich osudů.  

Olga

V současném životě, životě ženy Olgy doufám, že jsem již dokončila splácení 
starých dluhů ze života Tiona a opustila pouta viny a bolesti z nedořešených vztahů 
díky odpuštění sobě i druhým. Nyní se učím žít život přicházející nové, vodnářské 
doby. Objevuji v sobě světlo a navazuji na život Linde, která již došla ve svém životě 
k tomuto spojení a prožitku v klášterní kapli. Co bude dál? Můj současný život píše 
další příběh na cestě k Bohu - Tvůrci, na cestě návratu tam, odkud jsme vzešli  
a kam se opět krásnou i trnitou cestou vracíme. Kéž by naše cesty byly vědomější 
a lehčí! Přála bych všem lidem na naší planetě, aby již nemuseli prožívat utrpení  
a abychom všichni pochopili, že utrpení si nevědomě připravujeme jeden druhému 
a proto záleží jen na nás, kdy tuto hru ukončíme. Minulé životy nám mohou mnohé, 
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co se odehrává v našich současných životech objasnit. Na druhou stranu jsou zde 
rizika, která by nám mohla při našem pátrání uškodit. Je to naše velké já, které by 
mohlo vytvořit představu, že jsme byli v minulých životech kýmsi významným, nebo 
bychom naopak mohli ucítit komplex, že jsme nikým důležitým nebyli a také bychom 
mohli cítit vinu za špatné činy, které jsme vykonali, nebo bychom mohli začít vyčítat 
druhým, se kterými se v tomto životě znovu setkáváme, že nám nebo někomu jinému 
kdysi v minulosti ublížili. K tomu by toto poznání nemělo sloužit. Musíme k tomu 
přistupovat s odstupem a z důvodu, že chceme pochopit, proč se nám určité věci 
znovu a znovu dějí, co nám říkají, jak se máme z poznaného napravit a být lepší, být 
opravdově lidští. Všichni jsme na cestě vývoje našich duší chybovali a ještě budeme 
chybovat. Jde o to, aby chyb bylo co nejméně a všem se nám žilo lépe. K tomu je 
možné dojít jen vlastní změnou každého z nás. Jiná cesta není. Až se tyto změněné 
kapky slijí v jeden spolupracující celek bez nějakých příkazů a zákazů jen tím, že to 
jako lidé budeme chtít, budeme cítit a vědět, že jsme spojeni, bude možné myšlenku 
jednoty naplnit (obr. 16 Lidský vír). Věřím, že znalost minulých životů může přispět  
k poznání, že vývoj skutečně existuje, naše duše jím prochází, aby se zdokonalovala, 
a také k tomu, že nemusíme nikam spěchat, neboť času je dost a můžeme se rodit 
kamkoliv a ještě mnohokrát. Až dojdeme ve svém vývoji k bytostem, které se již 
nevtělují a stávají se vědomými pomocníky Boha -Tvůrce a jsou námi nazýváni 
„anděly“, budeme na historii, kterou jsme prošli pohlížet zcela jinak než jak na ni 

16. Lidský vír
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nahlížíme dnes. Každá bytost prožívá to co potřebuje ke svému růstu a nezávisle 
zhodnotit to, co prožíváme dnes, jsme schopni většinou až s odstupem času, nebo 
vůbec ne. Nezapomínejme ani na to, že jsme součástí zázraku života a jeho krásy. 
Zázraku toho, že jsme, že stromy rostou a dávají plody, květiny kvetou, zvířata nám 
způsobují radost, děti se rodí, lidé se milují a mohou tvořit. 

Všem, kdo čtou tyto řádky bych chtěla popřát, aby dokázali prožívat svůj život 
vědomě a nemuseli tolik trpět pro své špatné činy, které dříve vykonali, neboť zákon 
činu a následku je neúprosný pro každého z nás, pouze milost nás může vyvázat pokud 
prokážeme opravdovou touhu již nekonat zlo. S božími zákony se nedá smlouvat 
jako s lidskými a přelstít je. Zkusme mít toto na mysli, abychom v nadcházející době 
naplnili to, co se od nás očekává. Žijeme v době plné změn a ačkoliv se to tak 
někomu nemusí zdát, je nás zde na zemi v tuto chvíli tak velké množství lidí, protože 
naše duše touží zažít tuto dobu, která přináší možnost přechodu nás lidí k lidstvu 
skutečně lidskému a láskyplnému. Uvidíme, jak budou naše osudy pokračovat...


