Erickson
Všechno to začalo, když se malý Erickson narodil. Ze začátku to bylo obyčejné
dítě s milující úplnou rodinou která ho milovala.Byl to jediné dítě svých
rodičů.Na základní škole to nebyl žádný Genius ,který by se výrazně v něčem
prosadil a trpěl mírnou obezitou.Někteří se mu za to i smáli,avšak s těmi si
hravě poradil ,když je chytl kolem krku a jednoduše s nimi praštil o zem.Nebyl
to žádný násilník,ale taky si nenechal jen tak něco líbit ,až jednou dostal
poznámku.Ono nebyl by to problém kdyby to byla obyčejná poznámka ,protože
těch měl v celku dost ,ať už za rušení v hodině nebo nenosení potřeb.Jenomže
tahle poznámka mu změnila celý život a zformovala jeho charakter ,až do
smrti. Byla to poznámka za rvačku při ,které se pobil s jedním hochem ,který byl
známý tím ,že rád bonzuje.A tak si to mladý Erickson pěkně slíznul doma. Otec
na něj byl pyšný ,že jeho syn není žádná srágora ,ale jeho matka na něj za to
byla naštvaná a vyřkla mu proč se bije a proč se nechává vyprovokovávat ke
zbytečným konfliktům. Mladý Erickson vzhledem k tomu ,že byl vnímavý si
z toho vzal ponaučení,že je lepší střetům se vyhýbat, než je zbytečně vyvolávat
nebo se do nich nechávat zatahovat.

Počátek
Když bylo Ericksonovi 27 let a měl doktorát z psychologie a tak chtěl začít
pracovat jako psycholog.Jenomže neměl praxi a ani dostatek financí na to ,aby
rozjel soukromou karieru jako psycholog.Avšak jednoho dne se na něj ne že
usmálo štěstí ,ale přímo ho obdarovalo největším úsměvem jaké mělo.
Byl deštivý den a Erickson ležel zrovna na svém gauči ve svém bytě který měl
v pronájmu.Platil za to sice malé peníze ,ale sám málo vydělával ,protože spořil
si na soukromou ordinaci a všechno vybavení do ní.Takže jezdil na kole do
práce a více méně všude kam chtěl jít a bylo to dále.Obědy se mu většinou
skládaly z polotovarů,které by nežral ani pes.Večer si chodil zaběhat a
zaposilovat,avšak ne do fitka,protože ani na to neměl jak tak škudlil.

Když v tom jak poslouchal radio zaslechl ,že je ve sportce rekordní suma
peněz,která převýšila dosavadní maxima a tak si řekl ,že si půjde vsadit ,ale
ještě předtím se pokusil promluvit k bohu s těmito slovy.Bože vždycky jsem si
přál jen ať držíš ochranou ruku nad mou rodinou a mými blízkými.Já vím,že ani
do kostela nechodím a že už jsem se ani dlouho nemodlil jenomže teď tě chci o
něco požádat.Chtěl bych vyhrát peníze ve sportce.Nemusí to být žádná
závratná suma jen kdybych aspoň něco vyhrál.Pokud se tak stane budu do
smrti tvým dlužníkem a slibuji ,že budu chodit do kostela o nedělích.S těmito
slovy Erickson skončil svojí promluvu k Bohu a šel si vsadit.
K večeru poslouchal rádio a nemohl uvěřit svým uším.Dokonce si myslel ,že
stále spí ,ale když se kousl do prstu tak cítil bolest a věděl ,že se mu to nezdá.A
o co vlastně šlo? Šlo o sumu 350 miliónů korun,kterou právě obdržel na svůj
účet.Na druhý den ráno si šel peníze vyzvednou a ještě jednou si teda ověřit
jestli slyšel správně a právě v téhle chvíli to všechno začalo.Celý jeho život se
měl změnit v tomto okamžiku a on si to jisto jistě uvědomoval.Jenomže tuhle
změnu která měla přijít jisto jistě nečekal.
Erickson si pořídil vilu se vším všudy na okraji Prahy,jedno auto značky BMW
s plnou výbavou a soukromou ordinaci po které vždycky tolik toužil.Zbylo mu
okolo 320 miliónu ,když v tom si vzpomněl na svůj slib,který dal Bohu.Takže si
nechal 70 miliónů na účtě a zbytek daroval na konto charitě jménem“ Pro
dobro všech“.A i po tom všem mu stále něco chybělo v životě.A to byla láska
ženy kterou už dlouho necítil.
O rok později ,když už mu ordinace šlapala jak měla tak si řekl,že se koukne kde
peníze pomáhají a zašel se zeptat přímo do charity kde peníze daroval zda by se
mohl kouknout na děti ,kterým pomohl.Ukázali mu pár děti,které vypadali
štastně a měli dostatek všeho ,avšak ho napadlo kde vlastně je těch 250
miliónů.Jen přece je rád,že tyto děti si užívají luxusu ,ale přišlo mu to málo na
tolik peněz.
Začal pátrat a vyptávat se.Musel kvůli toho zrušit i soukromou ordinaci a
vzhledem k tomu,že byl ve svém oboru jeden z nejlepších ne-li nejlepší tak to
dost lidí pohoršilo sic to byl jeho život a jeho práce ,které nechal.Poté co začal
své pátrání po penězích se všechno začínalo ke zlému obracet a to když se ho
poprvé chtěli zbavit.

