(ne)obyčejná žena
Manažerka a úspěšná golfistka
Anna Dzurenda (54) letos
pod pseudonymem
Annie D. Fox vydala knihu
Pohádky mého života.
Píše v ní o svých zážitcích
a setkáních se zajímavými
lidmi. K těm jistě patří
i návštěva tibetského
kláštera, kde se
potkala s lámou
Erangem rinpočhe.

V tibetských horách na každého
dýchne magické kouzlo

Láma Erang rinpočhe
přijal pozvání do Prahy

Díky prodejní výstavě
fotografií se podařilo
finančně podpořit
školu v Tibetu
Setkání s buddhistickým lámou
Erangem rinpočhe patří
k nejúžasnějším zážitkům
Annina života

Anna Dzurenda:

„Jsem otevřená světu
a všemu, co mi nabízí...“
Pohádky máme většinou
spojené s dětstvím. Bylo to
vaše pohádkové?

Moc ne. Rodiče se rozvedli,
když jsem byla ještě malá. Moje
maminka mě vychovávala velmi přísně a důsledně, což jsem
tehdy považovala za bolestivé,
ale nyní to vidím jako velké pozitivum. Vytvořila jsem si díky
její tvrdé výchově spoustu dobrých návyků. Tatínek si žil svůj
vlastní život, viděla jsem ho jen
Anna Dzurenda
sepsala své
„pohádky“
do knihy

párkrát za rok, ale každé léto mě
bral na tři týdny k moři pod stan,
a to bylo obrovským přínosem
pro mé zdraví.

Strávili jsme spolu jen pár minut, vyfotili jsme se a on mi podal vizitku, na které byly čínské
znaky a duhová mandala.

Dělala jsem léta gymnastiku
a ovlivnila mě právě ruská gymnastka Ludmila Turiščeva. Ve své
knize Pohádky mého života píšu
jednu neuvěřitelnou povídku
o našem „náhodném“ setkání.
To souvisí s mottem, které jsem
si už jako holka vylepila nad
postel: „Hledej příčiny špatného
cvičení v sobě, ne ve věcech a lidech kolem.“ Tímto citátem se
řídím dodnes i ve svém soukromém životě.

Jen na čas. Po dvou letech jsem
se díky studiu astrologie setkala
s buddhistickou mniškou, a ta mě
šokovala prohlášením: „Je to váš
učitel, musíte za ním jet.“ Zprostředkovala mi přeložení vizitky,
a já se dozvěděla adresu kláštera
a telefonní číslo. Později jsem
ovšem zjistila, že čísla nefungují. Tehdy jsem byla v rozpacích,
přišlo mi jako bláznivý nápad vydat se do buddhistického kláštera
jen kvůli tomu, že mi neznámý
mnich dal vizitku. Ale něco mi
stále říkalo, že bych tam jet měla.

Kdo vás v dětství nejvíce
ovlivnil?

Nejsilnějším impulzem
k napsání knihy bylo ale jiné
setkání. Jaké?

Během golfového zájezdu
do Číny jsem se nečekaně setkala s buddhistickým lámou
Erangem rinpočhe. Jakmile jsem
ho uviděla, měla jsme vnitřní potřebu ho obejmout. Připadalo mi,
že se už dávno známe. On si mě
také všiml, podal mi ruku a já
v tu chvíli cítila absolutní štěstí.
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vždy jsem věřila, že je to ten
„pravý“. Věci, vztahy, lásku prožívám naplno a opravdově. Bývala jsem ubrečená, litovala jsem
se, chovala se jako oběť. Dneska
už vše, čím jsem si prošla, považuji za příležitost a dar a vím, že
každý vztah, ať už dopadl jakkoli,
mě posílil.

A tím to skončilo?

Takže jste odjela. Neměla jste
strach?

Mám silnou víru, jakýsi vnitřní
pocit, že jsem „čímsi“ chráněna
a že se mi děje přesně to, co se
mi dít má. Ovšem nebylo to vůbec snadné, netušila jsem totiž,
kde ten klášter přesně je. Nakonec mi pomohla cestovní kancelář přímo v Číně. Zjistila jsem,
že jde o klášter ve východní čás-

ti Tibetu ve výšce pět tisíc metrů
nad mořem. Cestovka mi tam
zajistila dopravu, ovšem nahoru
jsem musela po svých. Vystoupat do té ohromné výšky trvalo
týden. Já a další dva lidé, kteří
se k nám přidali, jsme byli první Evropané v těchto končinách.
Trochu mě znervózňovalo, že se
mě průvodce pořád ptal: „A vědí
o vás v klášteře?“ A já popravdě
odpovídala, že nevědí.
Přijal vás láma?

Když jsme přijeli do kláštera,
láma tam vůbec nepobýval.
A klášter byl zavřený. Přemýšlela jsem, proč jsem se tam vůbec
vydala a zda na tuhle prekérní situaci platí moudrost, že samotná
cesta je cíl.
Co jste dělala pak?

Přímo pod klášterem je malá
vesnice. Vydala jsem se tam
s fotkou lámy, kterou jsem měla
u sebe, a ptala se místních, jestli ho neznají. A oni ho poznali! Zavedli mě k lámovu domu,
kde v tu dobu pobývala jen jeho
manželka. Připadala mi jako indiánka z Peru, nádherně barevně
oblečená, v kloboučku, s náhr-

A jak dopadl váš vztah
s lámou Erangem?

Napadlo mě ukázat lidem fotky z místa, o kterém se dočtou
v mojí knize. Je unikátní vysokohorskou polohou, zelenými
kopci posetými květy. Konzultovala jsem to s ním a pozvala ho
do Prahy na zahájení výstavy.
To bylo letos v lednu. Přes různé obtíže láma do Prahy skutečně přijel a v lednu v Tibet Open
House zahájil výstavu. Chtěla
jsem prodejem fotografií finančně podpořit školu, kterou láma
v horských podmínkách vybudoval. Nebýt této školy, děti z okolí
160 km by vyrůstaly jako pastevci bez vzdělání.
Prý plánujete další knihu.
O čem bude?

Cestování
a golf jsou
její velké
lásky

delníkem a náušnicemi. Zastává velice významné postavení,
s lámou má syna. Ten dnes žije
v Indii a také nese titul rinpočhe
(v překladu znamená ctihodný,
pozn. redakce). Ta žena mě ubytovala u nich v domě a druhý
den už přijel i Rinpočhe. Spali
jsme v malé komůrce, kde není
elektřina ani voda. Musím říct,
že prožitky spojené s pobytem
naprosto převyšovaly jakýkoli
nekomfort, který jsem zažívala.
Vzpomněl si láma, že vás zná?
Věděl, že za ním přijedete?

Nevěděl, ale prý mě očekával.
Naše setkání bylo opět neskutečně silným zážitkem. Úplně přirozeně jsem se sklonila a on mi
položil ruce na spánky, čelo opřel
o moje čelo, a tak mi požehnal.
A pak prohlásil: „Dáme si čaj.“
Na nic se mě nevyptával. Celý
pobyt byl fascinující a plný mimořádných prožitků, o kterých se
můžete dočíst právě v mé knize.
Vybavíte si nějaký hodně silný
zážitek?

Asi po týdnu pobytu jsme seděli s lámou po snídani, když
jsme uslyšeli na silnici hřmot
džípů. Po chvilce přivedla služebná do místnosti několik policistů. Jejich šéf si k lámovi
sedl a o něčem hovořili. Láma
mluvil klidným hlasem a mile se
na velitele usmíval, ten se tvářil
přísně. Pak se ke mně láma obrátil s tím, abych přinesla naše
pasy. Šlo o nás! Tep jsem měla
asi dvě stě, potilo se mi čelo
a skoro jsem nemohla dýchat.
Když jsme pasy přinesli, velitel
v nich začal hledat naše víza.
Vytáhl z kapsy malý notýsek
a obkresloval do něj naše jména, protože latinku nezná. Pak se
nás ptal na důvod pobytu. Byla
jsem v šoku. Tihle muži zákona
nás snad podezřívali, že chystáme nějaký převrat. Na to velitel
vykráčel ven, zatímco další policisté jeden po druhém přicházeli k lámovi, ten bral jejich hlavu do dlaní a přiložil si čelo na
jejich čelo. Bylo to dojemné,
měla jsem slzy v očích a na hrudi jsem cítila veliké pohnutí.
Úplně spontánně jsem sepjala
ruce, tiše se modlila a děkovala
tomu, co nás chrání, že se nám
nic nestalo.

Připravila: Šárka Jansová Foto: archiv Anny Dzurendy

Takže láma vás přiměl k napsání knihy Pohádky mého
života o vašich setkáních?

Láma ne, to spíše lidé, kterým
jsem své životní zážitky vyprávěla. Během svého života jsem
se setkávala s tím, podobně jako
každý z nás, že mě lidé nějakým
způsobem nespravedlivě zraňovali. Stejně tak jsem se setkávala
s nevraživostí lidí, když se jim
rozpadly vztahy. Ani já se s tím
neuměla vyrovnat, ale pak jsem
pochopila, že není důležité, co
se nám děje, ale jak na to reagujeme. Je to dlouhodobý proces,
a to všechno je v mé knize. Psát
ji bylo další dobrodružství, postupně jsem objevovala svůj styl
a učila se psát. Pak jsem v audio
studiu celou knihu sama namluvila i do audioverze.
Kdo byl vaším kritikem
a rádcem?

Mám čtyřiadvacetiletého syna
a patnáctiletou dceru, a ti se
mnou celé to dobrodružství, kdy
jsem se stávala spisovatelkou,
prožívali a zdravě komentovali.
Zmínila jste vztahy. Jak jste
na tom s láskou vy?

Do každého vztahu s mužem
jsem šla s tím, že s ním budu
do konce života. Žádné zkoušky,

Mám v plánu knihy dvě. Ráda
bych lidem přiblížila svět golfu.
Mrzí mě, že spousta lidí si myslí,
že se jen tak procházíte po trávníku a hrajete si. Pro mě je golf
činnost, kde poznáte sami sebe
a máte jedinečnou příležitost
na sobě pracovat. No a druhá
kniha by měla být na téma, jak
se projevují prožitky z dětství
v dospělosti. O tom, že traumata,
která si v sobě nosíme, vytvářejí
naše přesvědčení i vzorce jednání, a dle toho reagujeme na věci
v našich životech.
Vidíte, na golf jsme skoro zapomněli. Prozradíte nám něco
o ženském seniorském týmu?

Před čtyřmi lety jsme společně s Českou golfovou federací vytvořili nominační kritéria
a seniorský žebříček k určení
šestičlenného týmu, který reprezentuje ČR na Mistrovství Evropy. Poprvé jsme se v roce 2014
umístili na 15. místě, vloni již
na 12. místě. Já se účastnila Mistrovství Evropy seniorek v roce
2017 a skončila jsem nadšená
na 12. místě. Všechny jsme zapálené pro to, co děláme, chceme se dále i po padesátce zlepšovat. Od spoluhráček z jiných
států se nám dostává zaslouženého obdivu. Je krásné žít to, co
vás baví!
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