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Vyšetrovanie Apollo

Stanley Kubrick a Apollo: Druhá časť
Významné stopy zakódované vo filmoch Stanleyho Kubricka?

Ako a kde bolo pristátie Apolla na Mesiaci pravdepodobne vymyslené
Stanley Kubrick a Apollo: Prvá časť
Stanley Kubrick a Apollo: Tretia časť

"Stanley dohliada na najmenšie detaily svojich filmov, až po prvky, ktoré sa na plátne objavia tak letmo, že si ich nevšimne
ani jeden človek z tisícky."
Arthur C. Clarke o spolupráci s režisérom Stanleym Kubrickom New York magazine, 8. apríla 1968

Úvod
Existuje množstvo vizuálnych dôkazov o tom, že záznam z Apolla bol vytvorený/vyrobený vopred. V rámci tohto
vyšetrovania bola nájdená a vyhodnotená dokumentácia poukazujúca na skutočnosť, že dosiahnutie Mesiaca a zostup na
jeho povrch s kozmickou loďou s posádkou sa považovali v 60. rokoch 20. storočia za presahujúce technické možnosti, preto
bola zvolená stratégia poslednej možnosti - projekt simulácie Apollo (ASP) - otrávené jablko.
Ďalej sa predpokladá, že v 60. rokoch 20. storočia sa zistilo, že cestovanie vo vesmíre - dokonca aj tesne nad atmosférou spôsobuje nepredvídané zaťaženie ľudského tela, takže tieto fyzické obmedzenia spôsobili, že bolo prijateľné a účelné
vytvoriť snímky z misie Apollo vrátane EVA na povrchu Mesiaca tu na Zemi, v prísne utajených podmienkach

Okrem toho vtedajšia politická a hospodárska situácia (na medzinárodnej úrovni aj v USA) bola dostatočnou motiváciou na
poskytnutie neobmedzených finančných prostriedkov potrebných na takýto projekt. A vďaka všetkým skúsenostiam
získaným v rámci hollywoodskej filmovej továrne ako propagandistickej mašinérie počas druhej svetovej vojny existovala
dostatočná dôvera, že na realizáciu projektu simulácie stačí špecializovaný tím špičkových ľudí. Pozrime sa teda, kam nás
takýto scenár zavedie.

Kde by sa takýto projekt mohol uskutočniť?
Ideálne miesto pre bezpečné, vzdialené zariadenie by muselo byť niekde inde ako v Hollywoode a jeho okolí, pretože
filmové mesto je príliš spoločenské na to, aby sa tam takýto veľký projekt dal bezpečne uzavrieť. Jeden z kandidátov, prísne
tajné americké vládne produkčné štúdiá a postprodukčné zariadenia, napríklad v laboratóriách Lookout Mountain v
kalifornskom Laurel Canyone, kde v rokoch 1947 - 1969 sídlila 1352. filmová letka ASAF, by nemohli poskytnúť výšku a
veľkosť štúdia potrebnú na takýto podnik. Niektorí ľudia, ktorí študovali záznamy o programe Apollo, naznačili, že
filmovanie a fotografovanie sa mohlo uskutočniť v púšťach USA, ale málokto uvažoval o pravdepodobnosti, že projekt bol
iniciovaný mimo Spojených štátov.

Obr. 1. Laboratóriá Lookout Mountain 1947-69, Laurel Canyon, USA, archív

Podľa nášho názoru v spoločnosti Aulis bola jedným z nevyhnutných faktorov úspešného zvládnutia tohto veľkého podniku
dvojstrannáoperácia Nácviky EVA astronautov prebiehali pred očami pozorovateľov a médií v USA. Zatiaľ čo skutočný
vopred nahraný materiál pre prvé lunárne misie Apollo sa tajne fotografoval na veľkom, vysoko zabezpečenom mieste v
Spojenom kráľovstve.

A teraz ideálny profil osoby, ktorá je potrebná na koncipovanie a réžiu celého tohto audiovizuálneho materiálu. Výskum a
rozhodovanie o najlepšom spôsobe, ako tento rozsiahly projekt preniesť na plátno, by si vyžadovali prvotriedny mozog.
Tento podnik bolo potrebné koordinovať a realizovať podľa diktátu najlepšieho dostupného fotografa/kameramana a
režiséra. Ideálna osoba by tiež musela mať jednoduchý a diskrétny prístup do vybraného objektu, kde sa takéto natáčanie
malo uskutočniť - a to nás privádza k bezpečnostným požiadavkám.

Ak by sa nedal presvedčiť z politických dôvodov a ak by sa previerka najvyššej bezpečnosti nepovažovala za dostatočne
záväznú, potom by takáto osoba musela byť motivovaná inak. Tým naznačujeme, že podobne ako v prípade slávnej vety,
ktorú vyslovil Krstný otec Corleone v rovnomennom filme z roku 1969, by predpokladaný riaditeľ dostal "ponuku, ktorú
nemôže odmietnuť". Vivian Kubricková sa svojho otca v tejto súvislosti zastala a v roku 2016 uviedla: "To, že sa môj otec
sprisahal s vládou USA, aby 'sfalšoval pristátie na Mesiaci' - je zjavná groteskná lož." (Názor, s ktorým bezvýhradne
súhlasíme.) Pre človeka Kubrickovho charakteru by nešlo o dobrovoľné sprisahanie, bolo by to niečo, čomu sa absolútne
nemohol vyhnúť. A jediná možnosť, ako udržať seba a svojich blízkych v bezpečí, by znamenala nehovoriť o tejto prísne
tajnej práci vôbec nikomu. Navždy a naveky a naveky.

Bola na takúto úlohu potrebná nejaká jedinečná technická kvalifikácia? Áno, boli. Z podstaty projektu vyplývalo, že ho bolo
potrebné realizovať za dverami, ale keďže išlo o zobrazenie okolia a povrchu Mesiaca jedinečne osvetleného slnečným
svetlom bez atmosférického filtra, práca si vyžadovala výnimočné znalosti umelého osvetlenia potrebného za takýchto
okolností.
Aj keď mnohé Kubrickove životopisy1 jasne ukazujú, že mal všetky potrebné schopnosti
na splnenie týchto kritérií, stále nie je jasné, do akej miery a ako presne sa mohol do
takéhoto projektu zapojiť. Bol technickým konzultantom bez toho, aby musel byť vždy
na scéne? Alebo bol požiadaný, aby istý čas konzultoval určité aspekty natáčania
otvoreného a veľmi oficiálneho záznamu Apolla, a podobne ako Jack v hoteli Overlook,
mal potom príliš veľa batožiny investovanej do jedného projektu - a keďže vedel príliš
veľa, ocitol sa vplyvom okolností v pasci utajeného, ale rovnako oficiálneho ASP?
V súčasnosti je známe, že samotný program Apollo bol zásterkou pre vybudovanie a
vypustenie špionážnych satelitov CORONA (ktoré prevádzkovala CIA spolu s americkým
letectvom) - takže toto skrývanie jedného programu na očiach bolo dobre využitým
trikom.

Americký vesmírny program s ľudskou posádkou sa začal v roku 1958 a v rokoch 1958 až
1961 bol známy pod názvom Mercury. Potom Gemini od roku 1961 do roku 1966, zatiaľ
čo Apollo prebiehalo paralelne od roku 1961 do roku 1972 a potom až do roku 1975, keď sa uzavrelo podaním ruky
Apollo-Sojuz na LEO. Niekde na tejto ceste sa musel dať do pohybu plán na osvojenie si zručností, ktoré získali hollywoodski
filmári na propagáciu vesmírneho programu a/alebo na krytie tajných aktivít pilotovaného vesmírneho programu. Vesmírni
historici by poznamenali, že atentát na prezidenta Kennedyho 22. novembra 1963 bol jedným z takýchto zlomových bodov v
časovej osi NASA.
Filmoví fanúšikovia by si mali všimnúť, že tento dátum bol len štyri mesiace pred začiatkom predprodukcie filmu 2001:
Vesmírna odysea. Takže by sa dalo začať otázkou, či sa nakrúcanie filmu 2001 nepoužilo ako zásterka pre projekt ASP bez
vedomia režiséra? Inými slovami, bol Kubrick od začiatku v hre s NASA a spol.

Obr. 3. Loew's Capitol Cinerama Theatre, NY 6. apríla 1968, archív

Film stál 10,5 milióna dolárov a dodnes neprekonaný rekord - od predprodukcie v roku 1964 až po prvé verejné premietanie v
roku 1968, keď mal 6. apríla premiéru v newyorskom kine Cinerama. Ale ak bol tento film pôvodne objednaný ako zásterka
pre iné vylomeniny v rámci oficiálneho programu Apollo, tieto nákladné výdavky boli pre tých, ktorí platili účty, úplne
prijateľné a dlhý časový plán bol pre tých, ktorí program riadili, nevyhnutnou požiadavkou.

Všetky tieto hypotézy o tom, ako sa na tom mohol podieľať Stanley Kubrick, majú svoju opodstatnenosť. Keď však vizuálne
stopy odkazujúce na konkrétne kroky, ktoré Kubrick podnikol v rámci svojich vlastných filmov, vidíme aj na záberoch
tvoriacich samotný fotografický záznam Apolla - ako sme videli v prvej častiStanley Kubrick a Apollo, potom sa môžeme
pýtať, či bol jednoducho konzultantom, ktorý vytušil viac, než sa od neho očakávalo, alebo sa dostal do pasce nemožnej
situácie, či Kubrick využil celkovú tvorivú trajektóriu svojich filmov - spolu s obsahom a svojou konkrétnou metodikou
nakrúcania - na to, aby pozorného diváka nenápadne upozornil na skutočnosť, ktorá sa skrýva za záznamom Apolla.
Pre tých, ktorí majú oči na to, aby videli, a ako odpoveď na Vivianinu otázku: "Ako môže niekto veriť, že jeden z najväčších
obrancov ľudstva by spáchal takýto zradný čin?" - by sme odpovedali: "Neurobil to. Pod veľkým nátlakom využil médium
filmu, aby nám všetkým presne povedal, kto v skutočnosti boli zradcovia jeho aj našej dôvery". S odstupom času sa ukazuje,
že korene tejto situácie siahajú oveľa hlbšie do minulosti a osobné memoáre, ktoré sa teraz zverejňujú, odhaľujú, že s
nakrúcaním filmu 2001 boli spojené aj iné ako Kubrickove zámery. Film, ktorý Kubrick odmietol kritikom vysvetliť,
jednoducho uviedol, že hoci si každý človek sám urobí názor na to, čo mu zážitok z jeho sledovania prinesie, filmové médium
je vhodnejšie pre podvedomie.

Tak to bolo aj v prípade jeho ďalších filmov, z ktorých všetky obsahujú odkazy, ktoré možno chápať ako odkazy na okolnosti
misií Apollo. Otázka teda znie: Zasvätil Stanley Kubrick svoje celoživotné dielo tomu, aby vizuálne odhalil to, o čom sa nedá
hovoriť - nikdy? Vivian Kubricková povedala: "Umelecké diela môjho otca sú jeho nedotknuteľnou obhajobou!" Opäť s tým z
celého srdca súhlasíme, a aby sme to mohli bližšie preskúmať, musíme zrekonštruovať časť Kubrickovho filmárskeho
zázemia vo Veľkej Británii.

Filmová produkcia v Spojenom kráľovstve
Prvým filmom, ktorý nakrútil v Británii (s Petrom Sellersom vo viacerých úlohách), bola Lolita. Film bol uvedený v roku
1962, Kubrick sa rozišiel so svojím producentom Jamesom B. Harrisom a pokračoval v nakrúcaní filmu Dr. Divnoláska, resp:
Ako som sa naučil prestať sa obávať a milovať bombu v Spojenom kráľovstve. Zaujímavosťou je, že využitie Petra Sellersa vo
viacerých úlohách bolo podmienkou zmluvy s Columbia Pictures.

22. novembra 1963 bol film Dr.S pripravený na skúšobnú projekciu pred jeho vydaním o niekoľko týždňov neskôr. Atentát na
JFK však posunul dátum premiéry až na 29. januára 1964, keď sa Kubrick po kúpe penthousu v blízkosti Central Parku vrátil
do New Yorku a pracoval v kanceláriách svojej spoločnosti Polaris Production.
Kubric sa úplne nepáčil ministerstvu obrany USA a ani Peter Seller, ktorý stvárnil Wernhera von Brauna ako šialeného vedca,
sa NASA nepáčil. Ak je pomsta pokrm, ktorý sa najlepšie podáva studený, potom film o studenej vojne Dr. Divnoláska bol
určite spúšťačom akýchkoľvek takýchto nálad, najmä ak pôvodný koncept založený na knihe RedAlert

bol zamýšľaný ako propagandistické posolstvo maskované za hollywoodsku zábavu. Kubrickovo spracovanie úplne vyvrátilo
akúkoľvek predstavu o tom, že Spojené štáty sú poprednou jadrovou mocnosťou, pričom príliš dlhý názov nepochybne príliš
nenadchol PR oddelenie spoločnosti Columbia. Pre Dr.S to bol istý Roger Caras, a bol by to práve Caras, ktorý sa poznal s
Arthurom C. Clarkeom od roku 1959, kto by pripravil zoznámenie, ktoré by viedlo k vzniku filmu 2001.
31. marca 1964 napísal Kubrick Clarkovi o svojej túžbe natočiť "povestný skutočne dobrý
sci-fi film". Kubrick vymenoval tri oblasti širokého záujmu. Prvé dve boli "preskúmať
dôvody, prečo veriť v existenciu inteligentného mimozemského života" a "vplyv (a v
niektorých kruhoch možno aj nedostatok vplyvu), ktorý by takýto objav mal na Zem v
blízkej budúcnosti".

Zaujímavé je, že v treťom bode uviedol planéty, na ktorých chce, aby jeho sonda pristála
a preskúmala ich, ale nespomína Jupiter a Saturn, veľké plynné planéty vonkajšej
slnečnej sústavy, ktoré sa nakoniec stali miestom vzniku ETI vo filme, resp. v knihe.
Kubrickom uvedené planéty boli Mesiac a Mars. Presne tie dve planetárne telesá
vnútornej slnečnej sústavy, ktoré najviac zaujímali NASA a jej raketára Wernhera von
Brauna.
Preto neprekvapuje, že následné Kubrickove biografie2 odhalili, že tento film bol
pôvodne zamýšľaný NASA ako vzdelávací nástroj pre verejnosť o prítomnosti ETI v
našom okolí. Keď sa však nakoniec premietal, Kubrick na veľkú nevôľu NASA a jej
predstaviteľov odstránil všetky očakávané "vzdelávacie" dialógy a nechal na každom
divákovi, aby si urobil vlastný názor na obsah jeho filmu a jeho dôsledky.

Vzhľadom na jeho zaobchádzanie s doktorom S by sa dalo povedať, že Kubrick mal formu na podvracanie vládnych zámerov,
a preto mali byť kompetentní (MGM pre Hollywood, NASA pre vládu USA) upozornení na možnosť ďalšieho chaosu. Ale
potreby musia a po takmer ročnej predprodukcii 17. februára 1965 MGM oznámila pripravovanú Kubrickovu produkciu pod
názvom Journey Beyond the Stars (Cesta za hviezdy) s predpokladaným dátumom premiéry okolo roku 1966. Clarke to videl
inak a povedal: "Vedeli sme, že film bude uvedený, keď človek dosiahne Mesiac, alebo sa mu ho nepodarí dosiahnuť - každý z
týchto scenárov by mohol ovplyvniť prijatie filmu."
Keďže zložka vesmírneho programu Gemini mala trvať až do roku 1966, Clarkeova poznámka veľmi naznačuje, že si už od
začiatku bol prinajmenšom vedomý, že výroba filmu musí držať krok s fázou pilotovaného vesmírneho programu Apollo.

Koncom júla 1965 sa Stanley Kubrick s rodinou presťahoval do londýnskeho hotela Dorchester, aby sa pripravil na
nakrúcanie filmu v Spojenom kráľovstve. Prvým dňom hlavného natáčania bol 30. december 1965. A možno je predzvesťou,
že práve prvý týždeň natáčania bol tým, keď americkí astronauti objavili mesačný monolit. To sa uskutočnilo v štúdiách
Shepperton Studios neďaleko Londýna. Sheppertonské pódium H bolo označované za najväčšie zvukové pódium v
Spojenom kráľovstve, ktoré bolo v tom čase k dispozícii, s plochou 30 000 štvorcových stôp, čo ho robilo mimoriadne
vhodným na nakrúcanie kulís mesačného monolitu, ktoré navrhol Kubrick.
Zostup do "vyhĺbenej jamy" nakrútil 31. decembra sám majster. Nesie ťažkú kameru Mitchell a s podporou technikov je vidieť
jeho odraz v prilbe Heywooda Floyda, ako sa pohybuje po rampe. Na okraj treba dodať, že červený alarm v tejto konkrétnej
scéne týkajúcej sa pískania ošiaľu Apollo spočíva v tom, že astronauti reagovali, akoby skutočne počuli prenikavý zvuk
vydávaný z monolitu. Podľa chápania verejnosti v 60. rokoch minulého storočia absencia atmosféry na Mesiaci vylučovala
možnosť vôbec niečo skutočne počuť. Ako vedci neustále opakovali: vo vesmíre vás nikto nemôže počuť kričať. Z
umeleckého hľadiska možno túto scénu interpretovať buď ako básnickú licenciu, alebo ako prikývnutie na vedecké poznatky,
ktoré neboli dostupné širokej verejnosti (pozri prílohu 1).

Obr. 4. Trasy medzi MGM Borehamwood, Kubrickovým domom (Abbots Mead) a Shepperton Studios, mapové podklady Google
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7. januára sa začalo nakrúcanie v Borehamwoode neďaleko Londýna, kde sa využívalo sedem zvukových scén britských
štúdií Borehamwood spoločnosti MGM. MGM nakoniec prenajala Kubrickovi celý komplex štúdií - čo bolo v histórii filmovej
tvorby nevídané, znamenalo to, že Stanley mal nakoniec výhradné právo využívať všetkých desať zvukových scén, ako aj
kulisy a sprievodné dielne.

Ako sa uvádza v mnohých záznamoch,3 tento projekt plne podporovala a riadila NASA spolu s jej sprievodnými
organizáciami a personálom. Koncepcie skafandrov, expertízy lunárneho terénu, odborní modelári, miniatúrni modelári,
animátori, špecialisti na figuríny, špičkoví odborníci na osvetlenie a talentovaní ľudia na špeciálne efekty. Všetko bolo
Kubrickovi k dispozícii.

Frederick Ordway II z NASA bol na mieste v Spojenom kráľovstve. Ordway bol v 50. rokoch 20. storočia spravodajským

dôstojníkom USAF so špecializovanými znalosťami v oblasti raketovej techniky, ktorý udržiaval kontakty so sovietskymi
dôstojníkmi a poskytoval tieto informácie FBI. A v roku 1956 alebo 1959, v závislosti od toho, ktorú stranu jeho autobiografie
ste čítali, bol styčným dôstojníkom raketového špecialistu Wernhera von Brauna v Huntsville Army Ballistic Missile Agency
(ABMA) v Texase. Podľa autora Michaela Bensona4 Ordway ako technický konzultant výroby prehováral letecké a technické
korporácie vrátane NASA, IBM, Honeywell, Boeing, Bell Telephone, RCA, General Dynamics, Chrysler a General Electric, aby
sa zapojili do jeho projektu z roku 2001. K Ordwayovi sa pridal jeho kolega Helmut (Harry) Lange. (Po rokovaniach v roku
1959 bola skupina WvB nakoniec v roku 1960 začlenená do NASA.)
Lange (tiež príslušník USAF) bol vtedy poverený spoluprácou s Wernherom von Braunom ako vedúci budúcich projektov,
ktorý propagoval vesmírne programy NASA vo Washingtone DC, aby získal finančné prostriedky, a vo svete na mediálne
účely. Lange sa mal stať produkčným dizajnérom. K týmto dvom mužom z NASA sa pripojil kalifornský Douglas Trumbull a
jeho šéf Con Pederson z Graphic Films v Los Angeles.

Všetci títo ľudia sa podieľali na výrobe modelov, špeciálnych efektov a produkčnom dizajne. Pálku filmového sveta nájdeme
u Rogera Carasa, ktorý sa z Columbie presunul do Kubrickovej produkčnej kancelárie Polaris a na pozíciu viceprezidenta. 5
Caras pracoval z Londýna a New Yorku aj na produkcii filmu 2001 Hawk. Niekde uprostred toho všetkého bol jeho priateľ
Arthur C. Clarke. A ako to už býva, Clarke, dlhoročný priateľ Ordwaya aj Wernhera von Brauna, bol človekom zodpovedným
za zorganizovanie stretnutia Ordwaya a Langeho s Kubrickom.
Ešte pred začatím hlavného natáčania navštívil v sobotu 18. septembra 1965 ateliéry v Borehamwoode administrátor NASA
George Mueller spolu s Deke Slaytonom, v tom čase astronautom-študentom. Keď Mueller videl množstvo údajov a
zariadení vytvorených NASA v produkčných kanceláriách, nazval ich "NASA East". Zatiaľ čo produkčný štáb nazval svoje
modelárske dielne nachádzajúce sa v prednej časti štúdiového komplexu MGM "Santovou dielňou".

Dá sa povedať, že kancelária Stanleyho Kubricka a celá zostava zachovávali tajomstvo veľkej spravodajskej agentúry. Mnohí
členovia britského štábu si totiž mysleli, že Ordway sa správa, akoby bol zo CIA, a rozhodne sa Ordwayov skutočný status
neobjasnil ani verejnosti, ani autorovi Michaelovi Bensonovi. A v ďalšom rozprávaní o nakrúcaní filmu 2001 Ordway ignoruje
tvrdenia produkčného štábu o jeho vlastných väzbách na CIA, pričom ponúka, že Lange mohol vyžadovať, aby niektoré jeho
návrhy boli schválené CIA. Uvádza tiež, že on aj Lange boli zamestnancami NASA a že on osobne nemal problémy so
získaním materiálov od NASA. 6

Zmena bydliska
V tom istom roku 1965 si Kubrick našiel čas presťahovať sa z hotela do nového domu. "Výhodne" sa nachádzal len 2,5 míle
od štúdiového komplexu MGM Borehamwood. Zaujímavosťou je, že v thrilleri Zajtra o desiatej, ktorý sa nakrúcal v roku 1962
v štúdiách MGM a na mieste, sa Kubrickov budúci dom použil ako nepoužívaný dom, v ktorom bolo uväznené unesené dieťa
spolu s golierom, v ktorom bola ukrytá bomba. Pri pohľade na golliwoga ležiaceho na podlahe v coloradskej hale, zatiaľ čo
Jack hádže tenisovú loptičku, si mnohí fanúšikovia Osvietenia túto scénu vyložili skôr ako súvislosť s aspektmi rasizmu než s
čímkoľvek iným, na čo by režisér mohol týmto prikývnutím na tento film s tematikou únosu a na toto konkrétne miesto
narážať. 7

Obr. 6. Príjazdová cesta a vchodové dvere do Abbots Mead, Barnet Lane, Borehamwood, Spojené kráľovstvo, foto DSP. Objekt je obklopený

Friars Mead na západe a The Chantry na východe, ako naznačujú ich názvy, tieto tri veľmi významné nehnuteľnosti z prelomu 19. a 20.
storočia boli postavené na pozemkoch, ktoré predtým obývali mnísi.

Do roku 1962 však Abbots Mead a jeho veľmi rozsiahly areál chátrali. Kúpil ho developer Eric Cowell (otec hudobného
producenta Simona Cowella), ktorý v tom istom areáli postavil ďalší dom Abbots Lodge a pustil sa do obnovy Abbots Mead.
Stavbu dokončil v roku 1965 a potom oba domy predal samostatným majiteľom, pričom sa za získané peniaze presťahoval
do neďalekej uzavretej komunity. A tak sa Abbots Mead stal rodinným sídlom Stanleyho Kubricka a jeho tvorivým centrom.
A Simon Cowell sa neskôr stal pomocníkom pri natáčaní filmu Osvietenie.

Obr. 7. Táto modrá tabuľa označuje obdobie od filmu 2001: Vesmírna odysea až po Osvietenie foto DSP

Pôvodný systém modrých plakiet vytvorila vláda Spojeného kráľovstva a v súčasnosti ho spravuje English Heritage. Tento
orgán udeľuje pamätnú tabuľu minimálne 20 rokov po úmrtí obyvateľa, ktorého väčšina členov jeho profesie považuje za
významného a/alebo za toho, kto sa mimoriadne zaslúžil o blaho alebo šťastie ľudí. Tento systém kopírujú aj iné organizácie
a v každom prípade sa názov udeľujúceho orgánu nachádza niekde na obvode plakety. Táto konkrétna modrá plaketa je viac
ako zaujímavá, pretože neexistuje žiaden takýto udeľujúci orgán. Zhodou okolností sa v Londýne nachádza ďalšia
pozoruhodná neoznačená modrá plaketa - na stene domu spojeného s americkým prezidentom Johnom F. Kennedym. 8

Obr. 8. Pamätná tabuľa na budove č. 14 Prince's Gate London, foto Spudgun67, CC BY SA 4.0

Práve v Abbots Mead Kubrick nasledujúcich štrnásť rokov plánoval, postprodukoval a riadil všetky aspekty svojich filmových
projektov. Ako Kubrick povedal v rozhovore s Vicentem Molinom Foixom v roku 1980:

Ak sa chystáte nakrúcať filmy v angličtine, existujú tri miesta, ktoré sú produkčnými centrami: Los Angeles, New York a

Londýn, a keďže trávim veľa času prípravami a strihaním filmu, musím žiť v jednom z týchto produkčných centier, inak by
som nikdy nebol doma, stále by som bol preč.
Z tohto veľmi stručného prehľadu zostavy, ktorej predbežné plánovanie muselo trvať niekoľko rokov, vyplýva, že fotograf,
ktorý je zároveň vynikajúcim filmovým režisérom, sa nachádza v blízkosti štúdií, nad ktorými má úplnú kontrolu, pričom mu
výrazne "pomáhajú" pracovníci NASA a americkej vlády. Prinajmenšom by sa dalo povedať, že film 2001 mal svoj pôvod v
iniciatíve vlády USA, ktorá chcela vzdelávať verejnosť v mimozemských záležitostiach a zároveň propagovať aktivity vlastnej
vesmírnej agentúry. A ak by to bolo všetko, potom je to v poriadku! Ako sme však už uviedli, práve Kubrickova tvorba takéto
jednoduché vysvetlenie popiera, keďže sa zdá, že množstvo indícií týkajúcich sa programu Apollo je zakódovaných vo
všetkých jeho ďalších dielach. Ostatní bádatelia sa veľmi zamerali na film Osvietenie (1980) a práve návrat k tomuto filmu,
ale pohľad naň vlastnými očami, viedol k nasledujúcim objavom.

Vstúpte ako kolega výskumník a priateľ
Po prečítaní prvej časti Stanley Kubrick a Apollo sa čitateľ a priateľ z Francúzska, ktorý je tu označený ako LDS, skontaktoval
s Davidom S. Percym (DSP) v Aulis. LDS našiel niekoľko ďalších potenciálnych stôp naznačujúcich súvislosti s Apollom, ktoré
boli prítomné v sekvenciách filmu The Shining (Osvietenie) týkajúcich sa záverečného dňa a ďalších scén. Spoločne sme ich
prediskutovali a preskúmali a začali sme scénou v kuchynskom priestore hotela Overlook a chladiarňami C3 a C4, kde sa
skladujú potraviny.

Obr. 9. The Shining clapperboard, október 1979 - foto DSP, Kubrickova výstava.

Spočiatku sa Dick Hallorann nakláňa k dverám do chladiarne C4, ktoré sú zavesené tak, že Dick ľavou rukou uchopí kľučku.

Obr. 10. The Shining on Closing Day - Dick Hallorann ukazuje Wendy a Dannymu dvere do C4, chladiarne vedľa kancelárie šéfkuchára.

Nikdy nevidíme vnútro C4, pretože v ďalšom zábere je Dick na druhej strane chodby a pravou rukou otvára dvere chladiarne
C3, pretože dvere sú zavesené na opačnej strane záberu.

LDS mala podozrenie, že presné množstvá rôznych položiek v chladiarenskom sklade C3 určenom na mäso by mohli byť
dôležitým druhom kódovania. Taktiež si myslel, že v súvislosti s týmito číslami môžu byť dôležité rôzne faktory - faktory ako
inverzia alebo reverzia.

Obr. 11. Hallorann je teraz vo vnútri chladiacej miestnosti C3, zatiaľ čo Wendy a Danny stoja na ľadovom prahu.

Analytička Juli Kearnsová dospela k podobnému záveru, pokiaľ ide o zvraty. Taktiež si všimla tento strih z C4 do C3 spolu so
skutočnosťou, že kamera ukazuje pohľad zvnútra chladiarne C3, kde je teraz kuchár Dick vo vnútri chladiarne a pozerá sa na
Wendy a Dannyho, ktorí stoja len na prahu. Kubrickov strih nám stroho oznamuje, že C3 a C4 sú nejakým spôsobom
prepojené. Kearns sa domnieva, že "to možno považovať za druh zdvojenia alebo zrkadlenia. Keď diváci pochopia, že sa
nachádzajú v C3 a nie v C4, uvedomia si, že je to jeden zo zvláštnych a zjavných zvratov".

No, nie je to až také samozrejmé, pretože na to, aby sme si všimli tieto Kubrickove malé dômyselné dotyky, potrebujeme
desaťročia. Tieto čísla 4:3 sa budú ešte opakovať a je v nich ukrytých niekoľko možných kódovaní, ktoré podrobnejšie
preskúmame v tretej časti tohto vyšetrovania. Tu len poznamenávame, že pomer televíznych obrazoviek bol v tom čase 4:3
a že po mnohých diskusiách sme sa rozhodli urobiť prvé dekódovanie sekvencie kuchyňa C3 studená miestnosť na základe
Kubrickom zaznamenaných reverzných vzorcov.
Hallorann stojí vo vnútri C3 a hovorí Wendy a Dannymu: "Tu máme všetko naše mäso." Hrajúc sa s inverziou LDS povedal, že
"mäso" sa stáva "tímom" (a tiež znie ako "stretnutie") - a to mení C3 na akúsi chladnú konferenčnú miestnosť. Hallorann
potom vymenúva obsah (pozri aj prílohu 2) tejto chladnej miestnosti:
Máte 15 pečených rebier, 30 desaťkilových vriec hamburgerov, 12 moriek, asi 40 kurčiat, 50 steakov zo sviečkovej, 2 tucty

bravčových pečení, 20 jahňacích stehien. Máte rád jahňacie, doktor?
(Túto otázku kladie Dannymu, ktorý odpovedá, že nemá rád jahňacinu. A pre tých, ktorí nepoznajú anglický systém
počítania, tucet je 12 položiek, takže máme spolu 24 bravčových pečienok.)
Okrem asociatívnych a Apollónových spojení uvedených v prílohe LDS vyslovila domnienku, že konkrétne čísla jednotlivých
kategórií v chladiarni C3 by mohli byť kódovaním zemepisných súradníc. Domnieval sa, že by mohlo byť potrebné obrátiť
niektoré číslice, a uvažoval v zmysle pozemských súradníc. Avšak uvažovanie o Osvietení ako o odkaze na Apollo aj na rok
2001 a ponechanie čísel tak, ako boli uvedené, vedie trochu iným smerom - na Mesiac.

Prvá skupina z 15.30.12 nachádza mesačnú dĺžku blízko stredu mesačného krátera Clavius. (V roku 2001 sa v kráteri Clavius
nachádzala mesačná základňa). V druhej skupine 40.50.24.20 sa nachádza lunárna šírka, ktorá slúžila ako súradnica polohy
sondy NASA vypustenej na Mesiac 7. januára 1968. Išlo o sondu s príznačným názvom Surveyor 7, ktorá pristála na
vonkajšom okraji krátera Tycho. (Miesto, kde sa v roku 2001 nachádzal mesačný monolit.)

Obr. 12. Model Surveyor 7 odfotografovaný tu na Zemi. Na Google Moon je toto miesto znázornené stožiarom s vlajkou USA.

To všetko nás priviedlo k tomu, aby sme si opäť spomenuli na konferenčnú miestnosť Clavius, v ktorej Heywood Floyd
organizuje stretnutie týkajúce sa Tychovho monolitu. Pri prejave k zhromaždenej skupine vidíme Floyda, ako prednáša svoju
prezentáciu stojac medzi americkou vlajkou s hviezdami a pruhmi na pravej ruke a na ľavej strane fialovou vlajkou s dizajnom
trochu pripomínajúcim logo NATO.

Obr. 13. Konferenčná miestnosť Clavius - dve vlajky umiestnené na konci miestnosti na prezentáciu ( pozri aj prvú časť).

LDS si túto podobnosť všimol, keďže začiatkom roka 2019 povedal: "Mám podozrenie, že SK narážal na NATO, keď počas
prezentácie Dr. Heywooda R. Floyda vo filme 2001: Vesmírna odysea predstavil v zasadačke na Mesiaci vlajku veľmi podobnú
vlajke NATO."
Avšak už v máji 2005 si výskumník James Dignan všimol, že južné rameno tejto hviezdy je dlhšie ako ostatné ramená, a
povedal, že: "Domnievam sa, že [vlajka] má v strede jednu bielu štvorcípu hviezdu, pričom spodný cíp hviezdy je dlhší ako
ostatné..." Súhlasíme, skutočne to tak vyzerá - ale v poradí táto filmová vlajka "NATO" s predĺženým južným ramenom sa
veľmi podobá aj na schému Veľkej pyramídy od stavebného inžiniera Davida Davidsona. Všeobecne sa traduje, že súčet
štyroch základných strán Veľkej pyramídy vraj predstavuje obvod Zeme na rovníku. Tento diagram bol prvýkrát uverejnený v
roku 1924 a znázorňoval odrazy slnečného svetla, ktoré na zem vrhá vysoko leštený povrch pyramídy. Dlhšie južné rameno
predstavuje svetlo na poludnie počas letného slnovratu.
Davidsonov diagram bol znovu vydaný v roku 1940 a približne v tom čase USAF vytvorilo azimutálnu mapu sveta so stredom
v blízkosti Káhiry, t. j. Veľkej pyramídy. 8'1 Oveľa neskôr, v roku 1982, títo samozvaní obrancovia Zeme, Vesmírne veliteľstvo
amerického letectva, začlenili do svojho znaku presne tú istú podlhovastú hviezdu s južným ramenom spolu s prvkom, ktorý
sa neskôr objavil v televíznom seriáli Star Trek z roku 1966. Toto preberanie filmových motívov do vesmírnych projektov je
tradíciou americkej armády, ktorá pretrváva dodnes. Dňa 18. decembra 2020 bolo oznámené, že personál vesmírneho
veliteľstva bude odteraz známy ako "Strážcovia" - pravdepodobne Galaxie. Ani tento odkaz na marvelovský vesmír
spoločnosti Disney nie je na škodu, v priebehu rokov štúdio Disney navrhlo mnoho insígnií pre armádu.

zväčšiť

Obr. 14. Zľava doprava: vlajka pripomínajúca NATO v konferenčnej miestnosti mesačnej základne Clavius v roku 2001; skutočná vlajka NATO
a ilustrácia (podľa Davidsona) Veľkej pyramídy s odrazmi slnečného svetla vrhaného na poludnie počas letného slnovratu.

V reálnom svete Vesmírne veliteľstvo USAF tvrdí, že ich insígnie obsahujú glóbus znázorňujúci Zem pri pohľade z vesmíru,
pričom čiary zemepisnej šírky a dĺžky zdôrazňujú globálny charakter vesmírnych operácií vzdušných síl. "Zem, ktorá je
východiskovým a zároveň kontrolným bodom pre všetky satelity, je tu symbolicky znázornená ako dve štvorcípe hviezdy.
Sklon obežnej dráhy 30 stupňov a symetricky protiľahlé rozmiestnenie satelitov naznačuje celosvetové pokrytie, ktoré
satelity vzdušných síl zabezpečujú pri plnení vesmírnych pozorovacích, navigačných, meteorologických, výstražných a
komunikačných misií. Mierne zúženie orbitálnych elips predstavuje charakteristický pohyb [týchto satelitov na ich obežnej
dráhe] smerom na východ."

Obr. 14a. Vľavo: vlajka konferenčnej miestnosti Clavius s dlhším južným ramenom (podľa Jamesa Dignana) a vpravo: odznak AFSC z roku

1982 so žltými satelitnými symbolmi.

Je vidieť, že tieto dva žlté "satelity" boli umiestnené oproti sebe na severných pologuliach svojich príslušných eliptických
dráh, čo jasne súvisí s Veľkou pyramídou, a to nielen kvôli mapovaciemu projektu USAF zo 40. rokov, ale aj preto, že Veľká
pyramída sa nachádza prakticky 30° severne od rovníka. Pokiaľ ide o znak Hviezdnej flotily z kultového televízneho seriálu
sci-fl, ktorý dominuje tomuto odznaku AFSC, dozvedáme sa, že symbolizoval "vzostupný ťah vzdušných síl do vesmíru aj
nosné rakety potrebné na umiestnenie všetkých satelitov na obežnú dráhu". [zvýraznenie pridané], zatiaľ čo "výrazné
tmavomodré tónovanie pozadia a malý glóbus a hviezdy symbolizujú vesmírne prostredie".

Hovorca amerických vesmírnych síl to vidí z historickejšej perspektívy:
"Symbol delty, ktorý je ústredným dizajnovým prvkom pečate, bol prvýkrát použitý už v
roku 1942 v americkom armádnom letectve a bol použitý v prvých emblémoch
vesmírnych organizácií vzdušných síl z roku 1961. Odvtedy je symbol delty významným
prvkom v emblémoch vojenských vesmírnych organizácií."

Hovorca nepredložil žiadny takýto dôkaz o predchádzajúcom používaní symbolu delta.
To všetko je skôr faloš. Je pravda, že USAAF bolo armádou aj letectvom až do svojho
rozdelenia v roku 1947, že rané vesmírne organizácie a komunita letectva sa odvíjajú od
éry Apollo v 60. rokoch a že Vesmírne veliteľstvo vo svojej súčasnej inkarnácii je stále
súčasťou USAF. A tí "strážcovia" od Disneyho, naozaj? Tento názov bol jednoducho
prevzatý zo starého motta Vesmírneho veliteľstva vzdušných síl z roku 1983: "Strážcovia
vysokej hranice".
Mnohí poznajú rok 1983 ako rok, keď úradujúci prezident Reagan inicioval strategickú
obrannú iniciatívu, alias Hviezdne vojny. Takže sa vrátime do sveta fllmov. Zaujímavé je,
že veľkou zmenou oproti obrázkom z Apolla vo vesmíre je v tlačovej správe "Guardians" z
18. decembra logo na čiernom pozadí plnom hviezd, ako ho vidíme z nízkej obežnej
dráhy Zeme, zatiaľ čo obiehajúca družica pripomína obrázky z roku 2001.

Obrázok 14b. Inkarnácia loga Vesmírneho veliteľstva z decembra 2020, ktorá sa (neúspešne) pokúšala vyvrátiť posmešné komentáre, ktoré
jej insígnie Hviezdnej flotily vyvolali v septembri 2019. Star Trek je teraz vizuálne spojený s odkazmi na rok 2001, zatiaľ čo pridanie slova
kultúra na tento plagát hovorí za všetko.

Ale čo to má spoločné s Kubrickovým použitím symbolu satelitu USAF v konferenčnej miestnosti základne Clavius? Je
dôležité, že:

• Najnovšou inkarnáciou Veliteľstva vesmírnych síl USAF (SFC) je označenie jeho personálu ako "strážcovia" z 18. decembra
2020.
• Uvádza sa, že vesmírne veliteľstvo sa "menej zaoberá výskumom vesmíru, než jeho kontrolou a ochranou amerických aktív,
ako sú satelity".
• Napriek tomu sa logo Guardian zbavilo symbolu satelitu a namiesto neho sa v strede nachádza štvorramenná hviezda v
štýle NATO. Tá je umiestnená v logu delty, o ktorom sa všetci snažia predstierať, že nemá nič spoločné so Star Trekom a
znakom Hviezdnej flotily.
• Táto štvorcípa hviezda má symbolizovať Polárku, inak známu ako Severka, základné hodnoty a vodiace svetlo organizácie.
• NATO opisuje svoj vlastný štvorcípy ukazovateľ ako morálny kompas, "štvorcípa hviezda predstavuje kompas, ktorý nás drží
na správnej ceste, na ceste mieru, a kruh predstavuje jednotu, ktorá spája 14 krajín NATO."
• Produkčné kancelárie Stanleyho Kubricka sa volali Polaris.
Dá sa povedať, že ak armáda svojimi obrazmi odkazovala na svoje vlastné snahy vo vesmíre, nevšimla si, že v roku 2001
Kubrickova produkcia Hawk tiež sledovala svoje snahy vo vesmíre spolu s organizáciami, ktoré sú s týmito snahami spojené,
ako zistíme. Pre starých Egypťanov boli Horus starší a Horus mladší aspektmi slnečného boha, ktorého v prírodnom svete
reprezentoval jastrab. Tento vták má päťkrát silnejší zrak ako človek, oko so superzoomom, ktoré mu umožňuje vidieť korisť
z veľkej vzdialenosti - a vidí do ultrafialovej oblasti, ktorá je pre naše oči neviditeľná.

Cenné ukazovatele
Keď sme všetky vyššie uvedené informácie, v neposlednom rade aj o misiách Apollo, považovali za určitú nápovedu, v
duchu sme vlajku USA v konferenčnej miestnosti Clavius priradili k lunárnej lokalite Surveyor 7 Tycho. Tiež sme uvažovali, či
nám prostredníctvom fialového farebného kódovania vlajky "NATO", spojeného s Kubrickovým výberom názvu produkcie
pre 2001, neukazuje záležitosti, ktoré sú inak pred očami verejnosti skryté. Keď sme sa vrátili k tým súradniciam
zakódovaným v množstvách mäsa v chladiarni C3, tiež sme uvažovali - celkom okrem filmových miest na Mesiaci 2001 -, či
sa vzťahuje na samotný severný Atlantický oceán, kde sa rozplývajú kozmické lode NASA obiehajúce na LEO, alebo či je v
niektorom z týchto čísel skutočne zakódované skutočné miesto na pevnine.
Keď som si spomenul na konkrétnu otázku šéfkuchára Halloranna Dannymu o jeho záľube v jahňacine, DSP sa zamyslel nad
systémom, ktorý sa používa v Anglicku na váženie vlny. Známy ako Avoirdupois wool libra a definovaný kameňom vlny s
hmotnosťou 14 libier8'2 bol vždy a stále je silne spojený s britskou vládou, ktorá používa symbol plného vlneného vreca s
hmotnosťou 364 libier, (veľký štvorcový červený vankúš naplnený vlnou) ako sídlo lorda predsedu v Snemovni lordov.
Odhliadnuc od toho a od skutočnosti, že v bloku NATO je 14 krajín, DSP zaujala polovičná miera tohto systému. Táto
7-librová váha, nazývaná Clove, sa používala na váženie zväzku niekoľkých rún, známeho ako vlnený klip, a videl v nej
britskú analógiu k filmovému klipu: krátky úryvok z filmu.
Pripomeňme si: "Máte 15 pečených rebier, 30 desaťkilových vriec hamburgerov, 12 moriek, asi 40 kurčiat, 50 steakov zo
sviečkovej, 2 tucty bravčových pečení, 20 jahňacích stehien. Máte rád jahňacinu, doktor? ”

Keď sme sa zamysleli nad takmer 30 stupňovou zemepisnou šírkou Veľkej pyramídy a jej chýbajúcim geometrickým
vrcholom, údajne zo zlata, vrátili sme sa k tomuto zlatému, dlhému južnému ozbrojenému symbolu hviezdy - satelitu,
pretože sme si tiež všimli, že v staroveku sa ovčie rúno používalo na zachytávanie nugetov zlata v korytách rýchlo tečúcich
potokov a toto veľmi praktické použitie ovčieho alebo jahňacieho rúna sa tiež používalo ako metafora na znázornenie
zachytávania múdrosti a vedomostí v rýchlo tečúcich systémoch, podobne ako satelity dnes. Okrem toho jedinečne presné

zarovnanie Veľkej pyramídy na svetové strany nás priviedlo k štvorcípej hviezde NATO, keďže Polárka je v súčasnosti našou
severnou hviezdou.

Keď sme sa teda na to všetko pozreli, LDS prišla so svojím ďalším zvratom, keď sme sa opäť pozreli na zoznam položiek
chladiarne C3. Všimol si, že z obrátených 15 sa stalo 51 stupňov; že uhol sklonu Veľkej pyramídy obsahuje tento počet
stupňov, rovnako ako zemepisná šírka Londýna. Toto mesto sa teda stalo stredobodom našej pozornosti.

Potom sme zistili, že keď sme vzali tieto tri čísla lunárnej dĺžky (zakódované ako 15 rebier, 30 vriec hamburgerového mäsa a
12 moriek), obrátili sme prvé číslo, k druhému číslu 30 sme pripočítali číslo 7 z vlnenej spony a posledné číslo 12 sme
ponechali, získali sme zemepisnú šírku 51 stupňov, 37 oblúkových minút a 12 oblúkových sekúnd.
LDS si tiež myslela, že tak ako desať vreciek hamburgeru naznačuje skrytý ukazovateľ zemskej šírky, v druhej sade čísel
lunárnej šírky bude skrytý ukazovateľ poludníka: 40.50.24.20, a skutočne tam je, v tých dvoch tuctoch bravčových
pečienok (12 x 2 = 24). Je jasné, že by to muselo ísť s londýnskou zemepisnou šírkou, takže sme vedeli, že nemôže ísť o
jednoduchý výklad týchto čísel.
Našli sme tu ďalší zvrat. Od posledného čísla sme teda postupovali smerom dozadu a zostavili sme číslo 02.42.05.04. Pri
spomienke na Kubrickove metódy sa zdalo byť zrejmé, že (rovnako ako pri písmenovom kódovaní HAL/IBM) je tu potrebný
posun o jedno desatinné miesto. Vzniklo tak 0°, 24 minút, ale zostala skupina čísel 20.50.4 - príliš veľa číslic na to, aby sa z
nich stali oblúkové sekundy. Keďže posledná položka v tejto skupine sa týka kurčiat a keďže to bola jediná skupina s
približným číslom, použili sme staré príslovie "nepočítaj kurčatá..." doslova a boli vyradené. Zostali čísla 20 a 50 pre
oblúkové sekundy. Vieme, že miestnosť 237 bola priemerom vzdialeností obežných dráh Mesiaca, takže tu sme použili
priemerovanie na tieto dve čísla: 20 a 50 = 35, čím sme získali celkovú dĺžku 0 stupňov, 24 oblúkových minút a 35 oblúkových
sekúnd.

Od vlajky NATO z roku 2001 sme sa cez Veľkú pyramídu dostali k súradniciam Spojeného kráľovstva, ale hlavné sídlo NATO
sa nachádza v Bruseli v Belgicku - je vôbec v Spojenom kráľovstve základňa NATO? Áno, je.
Pri použití týchto súradníc 51°37'12 "N 0°24'35 "W sme pristáli na Northwoode, mieste základne NATO Spojeného
kráľovstva, a tento poludník prechádzal cez modernú budovu, ktorá sa dotýkala miesta vzniku základne - starého sídla
Eastbury. Navyše, keď sme videli, že ten istý poludník po predĺžení na sever vlastne pretína ďalšie miesto, ktoré má pre naše
vyšetrovanie rovnaký význam (ktorému sa budeme venovať o chvíľu), vedeli sme, že sme na správnej ceste.
A tu je dôležité zdôrazniť, že nič z toho nebolo dodatočnou úpravou zo strany LDS a DSP - vzniklo to tak, ako bolo opísané,
sledovaním scenára a zaznamenávaním anomálií, ktoré sme videli v akciách - umiestnenie predmetov, kódovanie a metódy,
ktoré nám ukázal geniálny filmový režisér Kubrick.

zväčšiť

Obr. 15. 51°37'12 "N 0°24'35 "W Northwood Headquarters označený ružovou farbou, súradnice nachádzajú veľkú budovu (tmavšia sivá) v
blízkosti vstupnej brány. Táto budova susedila so starým veľkolepým sídlom Eastbury Mansion, ktoré sa pri výstavbe základne

zachovalo na mieste. Všimnite si názvy ciest Aquarius Way (severný sektor) a Apollo Avenue (južný sektor), OpenStreetMap s
poznámkami.

Obr. 16a. Kaštieľ Eastbury postavený pre Davida Carnegieho v roku 1858. Eastbury Estate bol v roku 1887 predaný Frankovi Murrayovi MH

Carewovi. Ten investoval do okolia Northwoodu, profitoval z výnosov panstva, ale sám v dome nikdy nebýval. 9 Carew je pomerne
známy/známy a mnohé miestne cesty sú pomenované v súvislosti s jeho životom), archívna snímka.

Obr. 16b. Eastbury Mansion v 20. rokoch 20. storočia, keď sa z neho stal Chateau de Madrid Hotel and Country Club, archívna snímka. V roku

1939 bol predaný RAF a slúžil ako ich dôstojnícka jedáleň. Dňa 20. februára 1969 ho zničil požiar a ešte v tom istom roku pobrežné
veliteľstvo RAF presťahovalo svoje veliteľstvo zo základne.

Northwood vznikol po tom, ako pobrežné veliteľstvo RAF v roku 1939 kúpilo pozemky patriace k Eastbury Estate. V roku
1941 RAF premenilo starý dom/Chateau de Madrid na svoju dôstojnícku jedáleň a začalo budovať podzemné bunkre a
chodby komplexu Northwood, ktoré sa v priebehu rokov rozširovali, takže do roku 1980 tu bolo šesť podzemných budov.

Prítomnosť NATO v Northwoode sa datuje od roku 1953, teda len štyri roky po vzniku Aliancie. (V roku 1960 zriadil v
Northwoode svoje veliteľstvo hlavný veliteľ východoatlantickej oblasti NATO, ktorý bol zároveň hlavným veliteľom domácej
flotily.
Významne: V roku 1969 RAF toto miesto úplne opustilo. NATO potom malo výhradnú okupáciu základne až do
septembra 1971, keď sa do Northwoodu vrátilo britské kráľovské námorníctvo.

Na tejto základni NATO v súčasnosti sídli veliteľstvo strategického velenia, veliteľstvo stálych spoločných síl, stále spoločné
veliteľstvo, veliteľ spojeneckého námorného veliteľstva (jeden z troch hlavných veliteľov NATO) a námorné operačné
centrum kráľovského námorníctva. Na základni pracuje približne 2 000 ľudí, z ktorých 1 000 sú vysokopostavení vojaci
Spojeného kráľovstva z armády, námorníctva a letectva. Ďalších 300 sú vojenské hodnosti z 30 rôznych krajín. 10

Základňa Northwood je veľmi blízko miesta, kde Kubrick žil a pracoval, len 18 minút jazdy autom od Abbots Mead. Zatiaľ čo
štúdiový komplex MGM Borehamwood bol vzdialený len 25 minút jazdy autom od základne NATO.

Obr. 19. Britské štúdiá MGM Borehamwood v 60. rokoch 20. storočia, archív

Podobne ako na základni mimo planéty Clavius by tajné miesto vo vysoko zabezpečenom vojenskom zariadení poskytlo
ideálne miesto na stretnutia s najvyššími predstaviteľmi v súvislosti s akýmkoľvek projektom vo fáze plánovania a
prebiehajúcim súčasne s rokom 2001. Northwoodské veliteľstvo mohlo byť v centre plánovania, navrhovania a koncipovania
snímok Apolla, samozrejme vrátane televízneho spravodajstva. Je zrejmé, že základňa Northwood mohla poskytovať aj
všetky požadované formy bezpečného komunikačného spojenia cez Atlantik - absolútna nevyhnutnosť.
Produkcia v MGM Borehamwood známa ako "NASA East" bola, samozrejme, projektom, o ktorý mala vláda USA veľký
záujem, pretože NASA sa zúfalo snažila propagovať myšlienku cestovania ľudí do vesmíru - najmä vzhľadom na očakávané
pristátie Apolla na Mesiaci. Ale realizácia projektu 2001 v Spojenom kráľovstve slúžila aj iným cieľom. Umožnilo takzvanému
oficiálnemu programu Apollo získať materiály na "umelecké účely", ktoré nemohol získať v USA bez toho, aby si nespôsobil
politické problémy. Získanie fotografií mesačného povrchu od Sovietov, deklarovaných nepriateľov v studenej vojne, je
príkladom 11.

Tieto materiály, ktoré sú údajne potrebné pre filmové kulisy z roku 2001, by mohli rovnako dobre poslúžiť pre oficiálny výcvik
Apolla, ktorý sa koná v USA. A sprievodné výmeny tam a späť tiež umožnili sovietskym úradníkom v Londýne komunikovať s
americkými úradníkmi bez kontroly. V skutočnosti všetky tieto scenáre výroby filmu 2001 uľahčovali vytváranie paralelných
projektov, ktoré boli viditeľné aj neviditeľné. Je teda celkom možné, že Northwoodské veliteľstvo NATO využívali všetky
zúčastnené agentúry, najmä preto, že vojenská základňa mimo Londýna zabraňuje akýmkoľvek potenciálnym
diplomatickým problémom pre centrálne umiestnené veľvyslanectvo a konzulát USA v Londýne.
Tento neviditeľný paralelný projekt Apollo by si vyžadoval početné stretnutia s tými, ktorí podporujú utajovanú výrobu. A
nepochybne by sa uskutočnili podrobné diskusie, aby sa stanovilo, čo budú môcť televízni diváci vidieť na obrazovke, ako aj
to, ako vopred nahrať všetky vizuálne zábery misií. Odtiaľ je jasné, že zapojenie Kubricka akýmikoľvek prostriedkami by bolo
samozrejmosťou. Bol na mieste a zjavne jednou z najlepších, ak nie úplne najlepšou možnou osobou na poradenstvo a
realizáciu tejto veľmi detailnej úlohy.

Teraz sa vraciame na začiatok a k hypotéze, prečo by sa Kubrick vôbec mal podriadiť takémuto plánu. Ku ktorej teraz
môžeme pridať niekoľko ďalších vizuálnych indícií. Je celkom možné, že Kubrick už mal prístup na túto základňu NATO a už v
čase nakrúcania Dr. S. bol pod tlakom obmedzení, ktoré mu ukladali americké a britské agentúry. postava RAF, ktorú hrá
Peter Sellers, naznačuje britské spojenie s Northwoodom a jeho dôstojníckou jedálňou v starom dome/zámku.

Scéna z filmu Dr. Divnoláska, kde sa do automatu na Coca-Colu vláme americký plukovník "Netopier" Guano, keď hľadá
drobné na telefonát, ktorý musí Sellers uskutočniť s americkým prezidentom (aby sa vyhol jadrovej katastrofe), sa opakuje
vo filme Osvietenie, kde sa nachádza [vojnová] "herňa" s nápadne umiestnenou telefónnou búdkou. (V televíznom zábere z
EVA Apolla 11, ktorý si pozreli v západnej Austrálii, bol krátky záber na fľašu Coca-Coly, ktorá sa kotúľala cez záber anomáliu, ktorú si všimlo niekoľko Austrálčanov. 12)

Obr. 20. Herňa s telefónnou búdkou US Bell a americkými elektrickými zásuvkami. Všimnite si však začlenenie britského pripojenia: v stene
napravo od niektorých amerických zásuviek je veľmi nápadne umiestnená aj zatúlaná britská bielo-strieborná elektrická zásuvka, ktorá

ladí s hlavným rozvodom tak, že je prakticky nepostrehnuteľná. Ide o významnú technickú vychytávku, pretože britské zásuvky by sa v
žiadnom americkom hoteli nenachádzali. Hoci skutočnosť, že americké zásuvky sú farebne zladené s bledozelenou farbou krytu, v ktorom sa
nachádzajú

sú ďalšími náznakmi maskovaných a skrytých mocenských prepojení medzi USA a Spojeným kráľovstvom.

Scéna v Dr.S nachádza ďalšie ozveny na základni NATO v Northwoode pod zemou, kde sa na chodbe pri jadrovom bunkri
nachádza veľký automat na Coca-Colu - ktorého dvere majú rovnakú bledozelenú farbu ako kufor v herni The Shining a
Jackovo tričko Stovington, o ktorom budeme tiež hovoriť neskôr.

Obr. 21. Päťdielne koleso na dverách, ktoré otvárajú jadrový bunker v Northwoode, s automatom na Coca-Colu na chodbe, foto Zed Nelson.
Vložená scéna s Coca-Colou z filmu Dr. Divnoláska, kde plukovník "Netopier" Guano dostane pokyn "odstreliť z nej zámok".

A keďže Northwood opäť súvisí s filmom Osvietenie a chodbou na poschodí hotela Overlook, vidíme (okrem nespočetných
indícií na tomto mieste), že staromódne kvetované tapety pripomínajú staromódne Eastwoodovo sídlo spolu s jeho
svietidlami vo veľmi starom štýle. Na strope sa údajne odráža tieň jedného z týchto tienidiel - ale jeho dokonale okrúhly
päťsegmentový tvar nemôže byť tvarom zvlneného dizajnu tohto tienidla. V skutočnosti premietaný tvar vyzerá presne ako
tieň päťsegmentového kolesa, ktoré otvára jadrový bunker v Northwoode.

Obr. 22. Horná chodba vo filme The Shining, ktorá je ozvenou päťsegmentového kolesa, ktoré otvára jadrový bunker v Northwoode. Tu je tieň
v pravom popredí tieňom bunkrového kolesa, ktorý je preložený na porovnanie. Ide o typ chodby, ktorý by sa dal očakávať na najvyššom alebo
podkrovnom poschodí vyhradenom pre služobníctvo vo veľkolepom starom britskom dome, akým je Eastbury Mansion. (O ďalších
významných pozorovaniach týkajúcich sa stropných tieňov sa zmienime v tretej časti).

Predpokladajme, že Kubrickova rada bola potrebná a že utajenie bolo životne dôležité. Aj keď sa Kubrick hrdil tým

, že ho človek na ulici nespozná - v tých časoch sa mohol po St. Albans pohybovať nepoznaný, ale armáda nefunguje
rovnako. Pre civilného filmového režiséra by bolo príliš veľkým rizikom, keby ho videli vchádzať a vychádzať cez stráženú
hlavnú bránu veliteľstva Northwood.

Vzhľadom na túto skutočnosť a na to, že RAF vybudovalo mnoho podzemných bunkrov a chodieb a že staršie časti
podzemného komplexu zo 40. rokov 20. storočia majú tmavožlté steny, zatiaľ čo chodby vybudované nedávno v 80. rokoch
20. storočia majú tyrkysové steny. 10 K prelínaniu minulosti a budúcnosti sa vraciame, keď si všimneme, že Kubrick použil žlté
pruhy na stenách spálne, ktorú označil ako izbu 237 filmu The Shining, a že v priľahlej kúpeľni použil rovnaké bledozelené
steny a vybavenie, aké použil vo svojom návrhu filmu 2001 pre kúpeľňu "za hviezdnou bránou".

Obr. 23. Spálňa Shining 237 so žltými stenami...

Obr. 24. . vedúci do kúpeľne so zelenými stenami a apartmánom. Existuje ešte jedna indícia, ktorá naznačuje, že sme tu v Európe na filmovom
plátne, a nie v skutočnosti na Mesiaci alebo v USA, keď v kúpeľni v izbe 237 vidíme niečo, čo niektorí americkí výskumníci nazvali druhou
toaletou, tu viditeľnou v ľavej dolnej časti záberu. Bidet v kúpeľni prevláda v Európe a v niektorých domoch vo Veľkej Británii - ale v amerických

hoteloch sa nenachádza.

Návšteva centrály spoločnosti Northwood
Ako zdôraznila LDS, "tajný vstup na základňu NATO by bol oveľa diskrétnejší ako vstup cez hlavnú vstupnú bránu". Čo ak sa
dom susediaci s Northwoodovou centrálou používal ako krytie pre osoby zapojené do tohto paralelného projektu, aby mohli
prichádzať a odchádzať bez toho, aby o tom zvedavci vedeli? A ďalej, čo ak takýto dom mal tajný prístup do Northwoodskej
centrály, ktorý by umožnil cudziemu človeku vstúpiť a vyjsť nepozorovane pre prípadných pozorovateľov? "Mám podozrenie,
že tento dom používal Kubrick ako súkromnú, pravidelnú základňu počas svojej práce v Northwoodskom ústredí," dodal
LDS. Na prvý pohľad to bol dosť bláznivý, aj keď inšpiratívny nápad. Napriek tomu sa DSP rozhodol nadviazať naň návštevou
Northwoodu a prechádzkou po obvode základne.

Dňa 20. augusta 2019 o 10.30 hod. sa DSP vydal na prechádzku. Dôkladná rekognoskácia po impozantnom obvode
základne potvrdila, že Sandy Lane je najpravdepodobnejšou civilnou cestou, ktorá ukrýva takýto majetok. Domy boli
nielenže dobre odsadené od cesty, ale boli aj architektonicky staršie ako ostatné stavby v okolí základne. Kráčajúc po Sandy
Lane, pričom napoly očakával, že ho každú chvíľu napadnú za potulovanie sa alebo dokonca len za to, že tam je, našiel
skupinu domov susediacich so základňou - a jeden z nich, Milverton Lodge, bol mimoriadne dobre strážený kamerami a
bezpečnostnými systémami na vstupných bránach.

Obr. 25. Predný vchod do Milverton Lodge, foto DSP

DSP pripravil odporúčací list, aby sa dohodol na návšteve, a mal v úmysle poslať ho cez poštovú schránku domu, o ktorom si
myslel, že by mohol zodpovedať hypotéze LDS. Keď však videl, že pri hlavnej bráne je aj komunikačná pošta, rozhodol sa
skúsiť šťastie, stlačil tlačidlo - a bolo odpovedané.
DSP vysvetlil, že si želá dohodnúť stretnutie, na ktorom by prediskutovali históriu domu. Po krátkej úvahe ho pozvali ďalej.
Hlavná brána sa otvorila na diaľku a privítal ho elegantne predstavený člen ochranky, ktorý sa volal "Robert" (meno bolo z
bezpečnostných dôvodov zmenené). Predtucha LDS bola správna, Robert bol z veliteľstva MARCOM Northwood - a dom,
ktorý teraz obývali námorní admiráli (národnosť nešpecifikovaná), bol majetkom britského ministerstva obrany.

Obrázky 26 a 27. Brána Milverton Lodge sa otvára a blíži sa k domu, fotografie DSP

Robert vysvetlil, že pôvodne boli Milverton Lodge a priľahlý dom (nazývaný Mapesbury) prepojené, pretože ich postavili a
vlastnili dve sestry. Keď to počul, DSP sa v myšlienkach okamžite vrátil k obrazom z filmu Osvietenie, kde dve dievčatá v
modrých večierkových šatách žiadajú Dannyho, aby sa "prišiel s nami hrať na veky vekov".

Keď požiadal Roberta o povolenie odfotiť exteriér, DSP bol trochu prekvapený, keď napriek všetkým bezpečnostným
systémom povolenie dostal. Bolo mu dovolené prejsť sa po pozemku, preskúmať formálne záhrady za domom a
fotografovať.

Obr. 28. Pohľad zozadu, Milverton Lodge. Spodná hnedá škridlová strecha vľavo od rámu ukazuje spojovaciu budovu s Mapesbury. Hoci nie
je známe, či majú tieto dve budovy stále spoločný prístup, foto DSP

Obr. 29. Ďalší zadný pohľad na Milverton Lodge s rozsiahlou formálnou záhradou, foto DSP

V sprievode Roberta sa DSP podarilo poprechádzať sa trochu ďalej a celý čas sa rozprávali, prešli cez formálnu záhradu do
zadnej časti pozemku a tam, na južnej strane pozemku, ktorá bola najbližšie k základni, a presne ako predpokladala LDS,
viedol chodník cez zalesnenú časť záhrady k zadnému hraničnému plotu.

Obr. 30. Zalesnený chodník Milverton Lodge vedúci na vzdialený koniec záhrady, foto DSP

A na konci chodníka v juhozápadnom rohu záhrady ukázal DSP nenápadnú záhradnú bránu, ktorá na jeho absolútny údiv a
opäť presne tak, ako LDS tušila, skutočne poskytuje diskrétny, vysoko zabezpečený prístup do Northwoodského veliteľstva
Spojeneckého námorného veliteľstva NATO.

Obr. 31. Skrytá brána zo záhrady vedúca na vojenskú základňu za ňou. Za touto drevenou bránou sa týči plne alarmovaný 12 stôp vysoký plot

citlivý na vibrácie, zakončený žiletkovým drôtom a osadený kamerami, foto DSP

Tesne pred touto drevenou bránou sa v zemi nachádzal vyvýšený kryt fìat, ktorý Robert nekomentoval. Hoci to vyzeralo
strašne podobne ako padacie dvere, ako hosťujúci historik architektúry DSP sa rozhodol nepokúšať šťastie. Najmä preto, že
Robert ho zastavil práve v mieste, kde vznikla táto fotografia, a povedal: "Nechoď nikam blízko k tej bráne, lebo to spustí
alarm a svetlá a ochranka tu bude v okamihu!"

Samozrejme, že v 60. rokoch 20. storočia bola bezpečnosť pravdepodobne trochu iná ako dnes, ale táto brána je určite
súkromným prístupom na základňu. Naozaj to vyzerá tak, že medzi LDS a DSP našli silného kandidáta na miesto stretnutia,
ktoré by umožnilo civilnému filmovému režisérovi a podobným osobám stretnúť sa v určitom súkromí s vysokopostavenými
úradníkmi na vypracovanie podstatných detailov paralelného projektu Apollo.

Obr. 32. Nákres znázorňujúci blízkosť veliteľstva Northwood, umiestnenie Milverton Lodge a polohu skrytej, bezpečnej brány do základne.

Mapa tiež potvrdzuje, že Milverton a Mapesbury sú stále pripojené.

Máme tu teda dôkaz o tom, že po filme Dr. Divnoláska a súbežne s filmom 2001 existoval ďalší projekt, ktorý sa tiež týkal
vesmírneho cestovania a NASA a na ktorom sa mohol podieľať Kubrick? - a ak áno, kto stál za ASP a plánovacími
stretnutiami?

V knihe The Shining Gold Room sa Jack pýta barmana Lloyda, ktorý mu kupuje Bourbon... "bremeno bieleho muža"... a na
Lloydovu odpoveď má Jack ďalšie dve poznámky: . "No Charge?" hovorí Jack... "Objednávky z domu? ... Ja som ten typ
človeka, ktorý rád vie, kto si kupuje nápoje, Lloyd." Výmena názorov, ktorá by mohla naznačovať, že Kubrick ako správca
mimo sezóny nikdy nepoznal vyššie postavené osoby, ktoré ho v skutočnosti zamestnali a ktoré dohliadali na projekt
simulácie Apollo.

Príbeh štúdií MGM
Počas druhej svetovej vojny britská vláda zrekvírovala štúdiá Amalgamated v Borehamwoode. Na ploche približne 120
akrov sa rozprestieralo jedno z najväčších zariadení v Európe. V roku 1948 štúdio získala spoločnosť Metro-Goldwyn-Mayer,
ktorá odkúpila aj priľahlú farmu, čo umožnilo rozšíriť zadný pozemok štúdia. Skúmanie politicko-ekonomického využitia
tohto štúdia a miestnych domov, vrátane niektorých domov v Barnet Lane, americkou spoločnosťou presahuje rámec tohto
výskumu, ale je pozoruhodné, že jedným z posledných filmov nakrútených v MGM Borehamwood bol 2001: Vesmírna
odysea Vďaka tomu, že Kubrickova produkcia nakoniec zabrala celé štúdio na takmer dva roky, sa jeho film uvádza ako
jedna z hlavných príčin zatvorenia štúdia v roku 1970.

Obr. 33. Štúdiá MGM British Borehamwood a pohľad na ne zo vzduchu koncom 50. rokov 20. storočia. Štúdiá sa rozprestierali na ploche 114

akrov, čo bol v tom čase najväčší štúdiový komplex v Spojenom kráľovstve, archív

Muselo však ísť o úplne iné tajné štúdio, ktoré sa používalo na filmovanie a fotografovanie vyrobených snímok povrchu
Mesiaca a televízneho spravodajstva - prinajmenšom až do misie Apollo 13 vrátane.
Ako sme už spomínali, podľa nášho názoru všetky potrebné informácie zakódoval Kubrick vo svojich príslušných filmoch a
pravdepodobnú polohu tohto tajného miesta sme rozlúštili na základe indícií v Osvietení. Preto teraz obrátime pozornosť na
ďalšie kľúčové scény filmu - najmä tie, ktoré sú súčasťou tajomnej a veľkolepej Zlatej izby.

Zlatá izba má najneobvyklejší strop, najmä pokiaľ ide o dlhé trasy svetelných zdrojov a rôzne úrovne. DSP už nejaký čas
zaujímal tvar miestnosti. Pripomínal mu interiér obrovských dlhých hangárov, ktoré boli postavené na stavbu vzducholodí
počas druhej svetovej vojny. Vzducholoď alebo dirigible je typ aerostatu alebo plavidla ľahšieho ako vzduch. Tak sa stalo, že
DSP predtým skúmal túto tému pre dokumentárny film o Londýne, ktorý natočil v roku 2012 pod názvom The Belsize Story,
pretože jedna z týchto vzducholodí sa nachádzala veľmi blízko miesta, kde počas vojny býval.
Táto myšlienka nás privádza k histórii dvoch hangárov Cardington v Bedfordshire v Spojenom kráľovstve. Jeden z nich
bol postavený na letisku Cardington v 20. rokoch 20. storočia. A hangár č. 2 bol dovezený z RNAS Pulham v Norfolku v roku
1928 a znovu postavený v Cardingtone spolu s jeho partnerom. Tieto dva hangáre boli mimoriadne veľké stavby, ktoré boli
postavené špeciálne na výrobu vzducholodí, slávnych R100 a R101, a vojnových balónov.

Obr. 34. Interiér hangáru Balloon Training Unit, Cardington, október 1940 - archív. Tieto vojnové vzducholode pomohli zachrániť mnohé časti
hlavného mesta tým, že zabránili nemeckým lietadlám bombardovať oblasti, kde boli ukotvené vzducholode. Na vrchole svojej činnosti

Cardington vyrábal približne 26 balónov týždenne.

Pre vzducholode aj pre zátarasové balóny vyrábala spoločnosť Cardington vlastný vodík. Ten sa vyrábal v plynovej továrni
metódou parného reformingu. Pri parnom reformingu sa v endotermickom procese ako oxidačné činidlo používa čistá vodná
para. Endotermické reakcie si vyžadujú vonkajšiu energiu, zvyčajne vo forme tepla, aby reakcia mohla prebiehať. Keďže
endotermické reakcie čerpajú teplo z okolia, majú tendenciu spôsobovať ochladzovanie svojho prostredia. Plynáreň
fungovala do roku 1955, keď sa z nej stala 217. údržbová jednotka.

Obr. 35.
Výstavná tabuľa v žiarivej studenej (zlatej) izbe.LDS si všimla, že dizajn iniciály

názvu miestnosti pripomína skôr písmeno "C" ako "G

Od roku 1943 do roku 1967 bol Cardington aj sídlom výcvikovej jednotky RAF pre meteorologický výskum balónov, ktorá sa
zaoberala vývojom a skladovaním. Balónová jednotka zostala aktívna a v RAF Cardington sa školili muži, ktorí boli s balónmi
vysielaní do zahraničia, pričom experimenty pokračovali aspoň v jednom z hangárov až do 31. októbra 1966, keď bola
jednotka premiestnená do Hullavingtonu v grófstve Wiltshire.

Stovington a orol
V januári 2020 LDS uviedol, že má podozrenie, že ďalšia dôležitá stopa sa nachádza v scéne zo spálne vo filme Osvietenie,
kde Wendy prináša Jackovi raňajky do postele. V tejto scéne vidíme orla na Jackovom stovingtonskom tričku v dvoch
variantoch, cez zrkadlo a priamo.
LDS si myslela, že farba Jackovho trička je podobná farbe dverí jadrového bunkra a hangárov v Cardingtone a tričko by
mohlo byť aj odkazom na 217. jednotku údržby v tábore RAF v Cardingtone. A keďže skutočný Cardington bol výcvikovým
strediskom a v poviedke The Shining sa v Stovingtone nachádzala vermontská súkromná škola, kde Jack učil pred
presťahovaním sa do Boulderu a získaním práce v Overlooku, porovnanie bolo na mieste. Rovnako ako skutočnosť, že orol je
okrem iného národným vtákom Spojených štátov.

Obr. 36. Tu vidíme Jackovo tričko, ako sa odráža v zrkadle v spálni. Je na ňom obrátený nápis Stovington plus obrázok orla, ktorý v tomto

zrkadlovom obrate pripomína amerického orla na nášivke posádky Apolla 11.

Obr. 37. Jackovo tričko Stovington - ako ho teraz nosí Jack, pripomína znaky britskej RAF, ktoré bolo možné vidieť v Cardingtone.

Obr. 38. V roku 1955 sa z Plynárne stala Údržbová jednotka 217. Vľavo: Tabuľa s názvom v tábore RAF v Cardingtone - nad nápisom je znak

RAF. Vpravo: Orol a koruna RAF zblízka. Motto Kráľovského letectva znamená "Cez nepriazeň osudu ku hviezdam".

DSP si všimol príliš veľkú náhodu - 217 bolo číslo hotelovej izby v románe Stephena Kinga Osvietenie, ktoré Kubrick zmenil na
237. Číslo, ktoré zhodou okolností práve odrážalo približnú priemernú vzdialenosť 237 227 kilometrov Mesiaca od Zeme v
roku 1969.12.1 Toto číslo 237 však mohlo mať pre Kubricka aj oveľa hlbší význam, o ktorom budeme hovoriť v neskoršej štúdii
na túto tému. DSP ďalej poznamenal, že Jackovo tričko tiež evokuje farby kúpeľní vo filme Osvietenie aj vo filme 2001 a farbu
kufra v miestnosti [vojnových] hier.

Obr. 39. Obrovské hangáre Cardingtonu v roku 2020 pri pohľade od hlavnej brány, foto DSP. Hangár č. 1 vľavo od záberu je pôvodný hangár,
zatiaľ čo hangár č. 2 vpravo je import z Norfolku. Vpravo bol kvôli mierke pridaný typický dvojposchodový dom. Tieto dva hangáre, zdanlivo

veľmi podobné svojou formou, sa mierne líšia vďaka veľmi zvláštnemu usporiadaniu okien hangáru č. 2 ("tak ako sa mierne líšili aj sestry v
Osvietení"),

Ak vezmeme Studenú/zlatú miestnosť ako kódovanie aktivít v Cardingtone, je predsa zrejmé, že aj zvonku pripomínajú
hangáre v Cardingtone podobu Zlatej miestnosti a LDS túto podobnosť označuje ako "Cardingtonskú hypotézu",

DSP, tu je ďalšia stopa pre vašu Cardingtonovu hypotézu," povedal. "Je to v dialógu s Lloydom, barmanom v bare Gold
Room. Ako určite vieš, slovné spojenie 'odtiaľto do Timbuktu' sa bežne používa na označenie nejakého vzdialeného, ťažko
dostupného miesta, cieľa, do ktorého sa človeku s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí skutočne dostať.

Obr. 40. Návšteva zlatej izby v deň ukončenia výstavy. Stuart Ullman vedie Wendy a Jacka do Zlatej miestnosti a za nimi Bill Watson.
Poznámka: Červené stoličky a pohovka sú vo farbách tých, ktoré boli na vesmírnej stanici V v roku 2001. Zatiaľ čo zelená farba okrúhlych
stolov pripomína štvorcové kartové stoly v herni.

LDS navrhol, že ako sme videli Kubricka používať inverznú hru so slovami na zakódovanie informácií pri mnohých
predchádzajúcich príležitostiach, keď Jack v bare hovorí: "Mám ťa rád, Lloyd. Vždy si sa mi páčil. Vždy si bol z nich najlepší.
Najlepší prekliaty barman od Timbuktu až po Portland v štáte Maine, respektíve Portland v Oregone."

Máme tu ďalšiu dvojitú inverziu slov Timbuktu a Portland. Timbuktu = ďaleká cesta. Opakom slova ďaleko je blízko alebo tu.
A inverzia slova Port-Land je Land-Port. Kubrick používa tú istú jednoduchú metódu inverzie slov/slovies/obrazov, aby
povedal - TU je ZEMNÝ PORT - ďalší moment NASA Západ-Východ. Cardington bol nielen továrňou na výrobu vzducholodí,
ale mal aj pozemný prístav pre vzducholode. A skutočnosť, že Jack má toto pozorovanie v Zlatej izbe/Kardingtonskom
hangári, túto hypotézu pevne posilňuje.

Obr. 41. R100 na kotviacom stožiari v pozemnom prístave Cardington, archívna snímka. Obrat PORT LAND, LAND PORT pre britské
vzducholode postavené v priľahlých hangároch. Táto veža bola postavená v roku 1926 a zbúraná v roku 1943, aby pomohla
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vojnové úsilie.

Po matematike
Niekedy v povojnovom období (zdroje sa rozchádzajú v presných dátumoch) boli hangáre v Cardingtone oddelené od
tábora RAF v Cardingtone úpravou hraničného plota. V oficiálnej histórii sa uvádza, že hangáre boli v 70. rokoch 20. storočia
poskytnuté "na iné účely". Táto časová os nie je úplne presná, keďže RAF využívalo minimálne jeden hangár až do roku 1966
a v 60. rokoch 20. storočia sú zaznamenané veľké štúdiá, ktoré využívali Cardington. V roku 1964 sa v Cardingtone natáčali
scény pre film Tí úžasní muži vo svojich lietajúcich strojoch. A neskôr v roku 1968 si tento objekt prenajal film Chitty Chitty
Bang Bang - zo všetkých získaných informácií je však celkom zrejmé, že na účely natáčania sa používal hangár č. 2, import z
Norfolku.

Hangár č. 2 je taký veľký priestor, že z jeho interiéru je možné vytvoriť štyri masívne zvukové scény spolu so všetkými
potrebnými podpornými zariadeniami (príloha 3). V 60. rokoch 20. storočia to však bol jeden obrovský prázdny priestor,
preto sa teraz pozrime bližšie na interiér tohto hangáru a na paralely so Zlatou miestnosťou Shinings, ktorej názov je čoraz
výstižnejší, keď sa pozrieme na osvetlenie tejto miestnosti.

zväčšiť
Obr. 42. Horný obrázok: Interiér hangáru Cardington v roku 1927, jeho najvyšší bod v strede. Tento bývalý hangár pre vzducholode je jedným

z najväčších vnútorných priestorov v Európe - 180 stôp vysoký bez prekážajúcich nosníkov. Spodný snímok: scéna zo Zlatej miestnosti v deň
ukončenia prevádzky.

Zlatá izba bola úžasná scéna - a umiestnenie a charakter svetelných zdrojov v zlatej izbe boli obzvlášť zvláštne. John Alcott,
kameraman BSC, v článku, ktorý pôvodne vyšiel v časopise American Cinematographer v auguste 1980, o stropných svetlách
povedal: "Na oboch stranách tanečnej sály boli tri žľaby a v každej žľabe bolo 150 100-wattových domácich žiaroviek."

Veľmi výrazným prvkom miestnosti bol bar Gold Room, ktorý bol osvetlený veľmi odlišne. Barový pult mal pod osvetlením
úzky pás, prerušený výraznou medzerou.

Obr. 43. Charakteristický bar v izbe The Shining Gold Room.

V roku 1968 John Alcott spomínal: "Bar bol z priesvitného skla a zadná časť baru bola osvetlená 100-wattovými žiarovkami,
ktoré boli rozmiestnené po 25 na každom paneli... Integrované osvetlenie baru dodáva scéne éterický dojem. Keby tam bar
vôbec nebol, pôsobilo by to fádne a nezaujímavo. Potreboval ten kontrast v popredí, aby získal hĺbku, ktorú mal."

Obr. 44. Bar v zlatej izbe pod osvetlením v úzkom páse s výraznou medzerou.

Iní výskumníci si všimli, že úzke svetelné záblesky sa objavujú aj v sekvencii Jupiter a za hviezdnou bránou z roku 2001.
Objavujú sa v dolnej aj hornej časti záberu.

Obr. 45. Snímky zo sekvencie Hviezdna brána v roku 2001.

Doteraz si však nikto nevšimol, že existuje výrazná podobnosť medzi úzkym osvetlením barového pultu v Zlatej izbe vo
filme Osvietenie, efektom podobným pruhu, ktorý sme videli v roku 2001, a podobným úzkym pruhom (pripomínajúcim skôr
písmeno "i"), ktorý sa nachádza aj v oblasti čiernej oblohy na niektorých snímkach Apolla 11 a Apolla 12.
Pozrite sa pozorne na túto fotografiu Apolla.

•br. 46. AS12-48 7084 (so zvýšeným kontrastom) so šmuhovitým jasným úzkym "i" svetelným efektom v hornej časti "oblohy".

Obr. 47. Slnečné svetlo vrhá svetelné pruhy kvôli dlhým, úzkym oknám v hangári Cardington.

V januári 2020 LDS uviedla: "Rovnaké vysvetlenie platí aj pre snímku Apollo AS12-48-7099. Lineárnu svetelnú stopu v hornej
časti fotografie možno vysvetliť svetlom z vonkajšieho prostredia, ktoré prechádza cez horizontálny rad okien

Cardingtonov hangár."
Túto anomáliu ilustruje ďalšia fotografia z programu Apollo, AS12-48-7099.

Obr. 48. Horná časť: Cardingtonský hangár č. 2. Dolný: AS12-48-7099 (so zvýšeným kontrastom) Surveyor 3 a LM. Efekt úzkych svetelných
pruhov - podobný tomu na obrázku 46 - pravdepodobne vytvorený niektorými oknami Cardingtonu zodpovedá oknám viditeľným na snímkach

Apolla.

Slnečné svetlo prechádzajúce cez zatemňovaciu látku v hornej časti hangáru, ktorá mala reprodukovať čiernu mesačnú
"oblohu", by vytvorilo svetelné pruhy viditeľné v oblasti "oblohy" na snímkach Apolla. Niekedy bolo slnečné svetlo
presvitajúce cez zatemnené okná dostatočne jasné na to, aby sa skutočne zaznamenalo na filmovej emulzii.

Tento efekt by však bol známy len niektorým členom fotografického tímu. Keďže je veľmi nepravdepodobné, že by bol
nejakým spôsobom náhodný, mohlo sa stať, že po tom, čo sa objavili na filme zhotovenom počas skúšobných záberov, boli
tieto pruhy ponechané nedotknuté ako ďalšia úmyselná píšťalka - aj keď táto anomália je príliš zrejmá len pri zosvetlení
čiernej oblasti "oblohy".
Preto mi napadá dôležitá myšlienka. Ak bol efekt svetelného pruhu "i" známy Kubrickovi a bol zakomponovaný do filmu
2001, svetlo z okien hangáru sa muselo na filme objaviť v tmavých oblastiach ešte pred tým, ako bola navrhnutá sekvencia
Hviezdnej brány. Je preto možné, že prípravy na natáčanie v Cardingtone spolu s testovacími zábermi na tomto mieste sa
skutočne uskutočnili veľmi skoro.
Ďalší náznak, že "i" svetlo je tu posolstvom, pochádza zo záverečných titulkov filmu 2001, kde si Kubrick na počudovanie
Douga Trumbulla pripísal zásluhy za túto sekvenciu Hviezdnej brány. Ale potom sa rozpráva, že Kubrick
prvýkrátexperimentoval s

filmovými efektmi už v roku 1964 v predprodukčnom režime v New Yorku.

Opakovanie efektu úzkeho zábleskového pruhu v Zlatej izbe z filmu Osvietenie bolo zrejme zakomponované tak, aby okrem
generovania obrazu Apollo pripomínalo podobný efekt z roku 2001. Ako sme už poznamenali: redundancia zakódovanej
správy.

Izba príbehov a zjavenia
Dick Hallorann hovorí o sklade ako o "miestnosti s príbehom" a vzhľadom na Kubrickov dôkladný zmysel pre detail a
množstvo záberov, ktoré nakrútil, to nebola náhoda. Tento údajný prešľap naznačuje, že na tomto mieste je k dispozícii
príbeh alebo informácie.

Obr. 49. Danny v "miestnosti s príbehmi". Ďalší bádatelia vrátane Jaya Weidnera a Owena Harrisa našli v sklade rôzne zakódované

predmety, napríklad si všimli, že nápisy "Golden Rey" na krabiciach by mohli odkazovať na Apolóna, boha Slnka ("Rey" je v španielčine

"kráľ").

LDS si všimla, že čísla na niektorých škatuliach v sklade sú označené významnými číslicami. Okrem toho ho zaujalo slovo
"willpoint", hoci znie ako "will appoint" alebo "will point", ktoré upozornilo na čísla 00170 a 11260. Tieto čísla zodpovedajú
(inverzným spôsobom) fotografiám Apolla 11 a 12 opísaným v tomto dokumente, konkrétne AS12-48-7100 a AS11-42-6211.
Tieto čísla potom podnietili LDS k preskúmaniu týchto snímok Apolla - jednej z nich sa budeme venovať teraz a druhej
neskôr. Najskôr AS12-48-7100.

Obr. 50. AS12-48-7100 - niečo na fotografii sa zhoduje so scénou z filmu Osvietenie.

Tento obraz po otočení alebo zrkadlení pripomína osvetlenie v inej scéne filmu Osvietenie, na ktorú mnohí nikdy nezabudnú.
Zakrvavené sestry ležia na podlahe s tromi výraznými odrazmi svetla. Tieto svetelné odrazy, ktoré nie sú celkom v jednej
línii, tvoria horný o niečo väčší, jasnejší nad dvoma menšími odrazmi. Všetky tieto jasné svetelné odrazy sú viditeľné cez
okennú záclonu.
LDS sa rozhodla zmapovať polohy týchto troch odrazov a porovnať ich s tromi vertikálne uloženými prachovými alebo
špinavými škvrnami, ktoré sú viditeľné v AS12-48-7100. Táto fotografia má na negatíve a čiernobielej tlači zrejme
prirodzene sa vyskytujúce biele škvrny prachu alebo nečistôt. Ako ukážeme, toto konkrétne usporiadanie svetelných
škvŕn v čiernej oblasti "oblohy" zodpovedá svetlám odrážajúcim sa v okne cez záclonu v scéne sestier a sekery vo filme
Osvietenie. Tieto stopy sa zhodujú dokonale. Náhoda? Náhodná? - Alebo dokonca zámer? Pozrime sa.
Všimli si tieto tri stopy prachu na negatíve AS12-48 7100 a potom ich prijali ako informáciu? Keď sa obrázok otočí
horizontálne, zľava doprava, zdá sa, že bol použitý ako referencia pre umiestnenie troch odrazených svetiel viditeľných cez
bielu záclonu zakrývajúcu okno za dievčatami vo filme Osvietenie.

Obr. 51. AS12-48-7100 prevrátený, zľava doprava. Tri svetlé body vertikálne nad LM sú žlto zakrúžkované.

Obr. 52. Prachové škvrny na negatíve Apollo zodpovedajú trom svetlám odrazeným na okne - aj pri pohľade cez bielu okennú záclonu. (Je

dokonca možné, že jedna sestra má predstavovať LM a druhá Surveyor 3 v popredí).

Okrem toho, ako pôvodne upozornila Juli Kearnsová, na podlahe pri sekere sú biele škvrny. Keď DSP skúmal tieto nápadné
čiastočky "prachu" na koberci, najmä skupina troch vyzerala dosť povedome. V skutočnosti sú prakticky v rovnakej
konfigurácii ako odrazy svetla v okne za sestrami.
Podľa názoru DSP a LDS boli stopy prachu/špiny na AS12-48 7100 nepochybne použité ako pomôcka na umiestnenie
svetelných odrazov v scéne The Shining - v nádeji, že si to jedného dňa niekto všimne a nájde súvislosť. No, všimli si to.

Obr. 53. Tri výrazné biele škvrny prachu/špiny v popredí pri sekere, červený obdĺžnik.

Pri opätovnom pohľade na sestry na vyššie uvedenom obrázku môžete vidieť "prachové" škvrny v popredí. Porovnajte tieto
prachové škvrny s odrazmi svetla na okne. Potom si pozrite prachové škvrny z filmu The Shining a tie na lietadle AS12- 48
7100 a potom na zarovnaniach okien hangáru Cardington, akoje to nižšie na obrázku 58. Sú to úžasné zhody.

Obr. 54. PR NASA pre Apollo 12 sa týkalo presného pristátia LM Intrepid Apolla 12 vedľa sondy Surveyor 3. Sú to prachové škvrny alebo

svetelné body? Žltý obdĺžnik: prachové škvrny na AS12-48 7100. Červený obdĺžnik: prachové škvrny pri sekere zakrvavených sestier
otočené o 90° (význam tohto otočenia o 90° nájdete v prvej časti).

Rôzni Kubrickovi kolegovia sa vyjadrili, že režisér venoval mimoriadnu pozornosť presnému usporiadaniu týchto troch
odrazových lámp. Nepochybujeme o tom, že Kubrick tu zdôrazňuje dôležitosť usporiadania troch škvŕn zobrazených na
troch miestach - z ktorých jedno je fotografia Apolla 12. Trojnásobná redundancia. A tým sa dostávame do tej chodby na
poschodí, kde vidíme sestry.

Obr. 55. Na tomto skoršom zábere tejto chodby sa v okne odrážajú len dve lampy. V skutočnosti je to správne, pretože v tejto chodbe sú len

dve svietidlá.

Obr. 55a. Pred zábermi zabitých dievčat (snímky 1 a 2), keď Danny zatáča za roh na svojom veľkom kolese, sa však odrazy v oknách v

jednotlivých záberoch výrazne líšia. (Snímky 3 a 4 nasledujú po záberoch zabitých dievčat.)

Tretia, spodná lampa, ktorá sa odráža v okne dievčenskej chodby a ktorú vidíme na obrázku 55a, rám 1, sa v skutočnosti
nachádza na strope inej chodby za rohom. V skutočnosti teda nemôže byť ani viditeľná, ani sa odrážať v okne chodby
dievčaťa. Kubrick sa však rozhodol odrážať v tomto okne až tri svetlá a spájať ich s duchmi dvoch zabitých správcových dcér,
takže minimálne kóduje 90° rotáciu. A potom, keďže tieň na strope pripomína koleso riadiace jadrový bunker na základni
NATO Northwood, ktorý sme videli na obrázku 22, mohli by tieto dvojičky sestier predstavovať aj skutočnosť, že nielen
misie Apollo, ale dokonca aj Gemini mali problémy kvôli nebezpečnej úrovni radiácie prítomnej vo vesmíre?

Obr. 56. Poloha tejto tretej lampy náhodnému pozorovateľovi naznačuje, že je v jednej línii s chodbou dievčaťa. V skutočnosti je lampa hneď

za rohom, mierne posunutá od 90° zákruty, rovnako ako tretie svetlo odrážajúce sa v okne je tiež mierne posunuté od ostatných dvoch. Šípky
smerujú k oknu na konci dievčenskej chodby.

Silné slnečné svetlo?
Otočenie týchto dvoch chodieb do tvaru písmena L možno opísať aj tak, že dve lampy v dievčenskej chodbe sú kolmé na
lampu v chodbe, ktorú vidíme na obrázku 56 - a to nás privádza k preskúmaniu relevantného aspektu slnečného svetla vo
vzťahu k hangáru Cardington č. 2 na konci 60. rokov 20. storočia. Je prekvapujúce, že tieto tri odrazy svetla a stopy prachu
zodpovedajú aj zarovnaniu okien hangáru Cardington č. 2.

Obr. 57. Vľavo nákres usporiadania okien v hangári v Cardingtone spolu s fotografiou v mierke, vpravo.

Porovnajte a) Cardingtonove okná s b) odrazmi svetla/prachovými škvrnami od sekery a c) prachovými škvrnami na Apolle
AS12-48 7100.

Obr. 58. Priečny rez hangárom Cardington so slnečným svetlom vstupujúcim pod uhlom 25°. 'A' je zmenšený obdĺžnik prachových značiek na

Apollo AS12-48 7100. 'B' je orez prachových stôp na kobercovej ploche pred sekerou zakrvavenými sestrami vo filme Osvietenie, ktorý
zodpovedá trom svetelným odrazom v okne za sestrami.

Stopy prachu na AS12-48-7100 sa zhodujú s príslušnými stopami prachu na podlahe pri sekere a s tromi svetelnými nárazmi
vo filme Osvietenie, ako aj s pomermi medzi oknami Cardingtonského hangáru č. 2 - všetky sa zhodujú a sú v jednej línii.
Toto zarovnanie v hangári môže nastať, keď sú slnečné lúče ortonormálne k stene hangára. Tieto zhody pravdepodobne NIE
sú náhoda - všetky ich vyvolalo číslo krabice s kukuričnými lupienkami v "miestnosti s príbehom".

V januári 2020 LDS dospela k záveru, že hypotéza o prestupe slnečného svetla cez čierny podkladový záves je veľmi
pravdepodobná. Časť slnečného žiarenia, neviditeľného ľudským okom, pravdepodobne dokázala prejsť cez vláknovú
bariéru čiernej látky a zaregistrovať sa na filmovej emulzii. Svetelné škvrny a stopy sa preto pozorovateľovi objavili až po
vyvolaní negatívov.

Obr. 59. Smer slnka ortonormálny k oknám hangáru a uhol azimutu slnka približne 135° (ortonormálny znamená kolmý aj normalizovaný).

Googlemapping plc s poznámkami.

Obr. 60. Uhol slnka približne 25° zodpovedá sklonu bočnej steny hangáru vzhľadom na zvislicu.

Za predpokladu, že intenzívne slnečné žiarenie pri fotografovaní AS12-48-7100 (obrázky 50 - 54) zodpovedá smeru slnka
ortonormálnemu k rovinnému povrchu okien Cardingtonovho hangáru č. 2, LDS vypočítala, že je možné odvodiť azimutálny
uhol a výškový uhol slnka, a teda najpravdepodobnejšiu hodinu v dni a najpravdepodobnejší dátum (deň, mesiac) v roku,
kedy bola táto fotografia zhotovená. Na výpočet týchto údajov bol použitý tento bezplatný softvér.
Smer slnka je ortonormálny k oknám pre uhol azimutu slnka približne 135° a výškový uhol slnka približne 25° (zodpovedá
sklonu bočnej steny hangáru vzhľadom na zvislú rovinu).
Výpočtom týchto dvoch údajov v programe Sunpath chart možno určiť približný dátum a čas 2. októbra 1969 o 09:10 hod.
Tak sa stalo, že október 1969 bol najteplejším októbrom v celom Spojenom kráľovstve až do októbra 2001. Inými slovami,
Slnko malo v októbri 1969 výnimočnú radiačnú aktivitu. To by mohlo vysvetliť

opakované zdôrazňovanie troch bodov jasu.

RESULT :
PICTURE AS12-48-7100 MADE X
ON THE 2nd OF OCTOBER 1969
IN THE MORNING (09:10 AM)
ONE MONTH AND HALF
BEFORE THE APOLLO 12 MISSION
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Obr. 61. Obrazovka zachytená systémom LDS. Poznámka: dátum 2020 zobrazený softvérom je normálny. Softvér uvádza výsledok len pre
aktuálny rok, pretože denná expozícia Zeme voči Slnku je v posledných desaťročiach prakticky rovnaká.

AS12-48-7100 (Surveyor 3 a LM) bol pravdepodobne vytvorený v hangári Cardington 2. októbra 1969, krátko pred
očakávaným návratom misie Apollo 12 24. novembra 1969. Táto realizácia LDS ponúkla ďalšie dôležité poznatky. Vyplýva z
neho, že predmetné snímky boli vytvorené len krátko pred vytvorením filmového zvitku pre zásobník 48 Apolla 12.

Okrem toho, keďže počas letu Apollo 12 nebol k dispozícii žiadny televízny prenos z prieskumu povrchu Mesiaca, a to z
dôvodu indukovaného "zlyhania" televíznej kamery na začiatku EVA (pozri Čo sa stalo na Mesiaci ). Prakticky celý vizuálny
záznam z letu Apolla 12 na povrch Mesiaca pozostáva len zo statických fotografií. A tento stav mohol uľahčiť ďalší súbor
okolností. LDS uviedla, že spolu s ďalšími podobnými zábermi,
Niektoré indície naznačujú, že AS12-48-7100 pravdepodobne obsahuje zmenšený model lietadla Apollo 12 LM a Surveyor 3.
Tieto scény mohli byť odfotografované širokouhlým objektívom, aby sa vytvoril dojem väčšej hĺbky (t. j. väčšej vzdialenosti
medzi nimi). Hangár č. 2 totiž nie je dostatočne široký (83,8 m) na to, aby mohol v plnej mierke simulovať uvedenú
vzdialenosť medzi Apollom 12 LM a Surveyorom 3 - konkrétne 155 m podľa údajov NASA.

Obr. 62. Schéma NASA umiestnenia Apolla 12 a Surveyoru 3, reprodukovaná z publikácie Paving the Way for Apolo 11, David M. Harland

2009, Praxis Publishing.

Obr. 63. AS12-48 7133 - je pravdepodobné, že diskutované obrázky boli vytvorené pomocou zmenšených modelov v hangári v Cardingtone.

Zobrazovací tím pracujúci v Cardingtone by preto musel použiť zmenšené modely (a tiež figurínu astronauta, ako je vidieť
na iných fotografiách Apolla 12 od AS12-48 7132 po AS12-48 7136). Na týchto piatich snímkach

figurína s váhou je podopretá uchopením teleskopického ramena geodeta 3.

Obr. 64. Detail AS12-48 7133.

Hypotéza o zmenšenom modeli tiež vysvetľuje, prečo sa na obrázku 58 zdá, že spodný svetelný bod, ktorý zodpovedá
najnižšiemu oknu umiestnenému 8 m (26,25 stôp) na stene hangáru, sa na fotografii nachádza oveľa vyššie nad zmenšeným
modelom LM Apolla 12.

Bez prístupu k priamym dôkazom LDS nemohol určiť presné meradlo, ale urobil vypočítaný predpoklad, že namiesto NASA
udávanej výšky dvanásť metrov mohol byť zmenšený model LM umiestnený v približnej výške troch metrov nad miestom
Surveyor 3, čo naznačuje zmenšenú mierku 1/4 (3 m/12 m). To by znamenalo, že zmenšená vzdialenosť od Surveyoru k LM
by bola dlhá približne 155/4 = 38,75 m - hoci o tom nemá žiadne pevné dôkazy, je zaujímavé, že toto zmenšenie nás vracia k
tým číslam 3 a 4, ktoré boli spomenuté na začiatku tejto druhej časti a o ktorých LDS nebol informovaný, keď robil túto
štúdiu.

LDS tiež dospela k záveru, že je viac ako pravdepodobné, že tím, ktorý snímal, použil pri práci na tomto zmenšenom modeli
širokouhlé objektívy. Použitie takýchto objektívov malo tiež za následok priblíženie troch svetelných bodov k sebe, čím sa
dosiahla pôsobivejšia vzdialenosť. Hoci v tomto momente už bola LDS presvedčená, že existuje dostatok údajov na
preukázanie platnosti našej hypotézy o Cardingtone, existujú ešte ďalšie indície, že snímky Apolla vznikli v Cardingtone.

Ďalšie dôkazy
Teraz sa dostávame k AS11-42 6211, druhému obrázku dekódovanému z čísla zvýrazneného v "miestnosti s príbehom".
Všimnite si biely obdĺžnik v hornej časti tejto fotografie oblasti Mesiaca z programu Apollo 11. Tento biely rámček
ohraničuje tmavý vnútorný tvar, ktorý, ako uvidíme, zhodou okolností presne zodpovedá typickému oknu Cardingtonského
hangáru č. 2.

Obr. 65. AS11-42 6211 je snímka pripisovaná CSM Columbia z Apolla 11 počas letu po takmer kruhovej rovníkovej dráhe Mesiaca.

Obrys tmavého tvaru zodpovedá typickému oknu hangáru Cardington č. 2 (obrázok 66). Zvýšením kontrastu čiernej oblasti
"oblohy" sa odhalí viac detailov. LDS poznamenala, že "sklon svetlého obdĺžnika na ASH- 42 6211 vzhľadom na vertikálu sa
približuje sklonu rámu okna hangáru". Skutočne to tak je.

Obr. 66. Časť AS11-42 6211 s vloženým typickým oknom hangáru Cardington č. 2. Pri zvýšenom kontraste v čiernej oblasti "oblohy" je možné
vidieť, že v obdĺžnikovom bielom tvare sú zreteľné zárezy, ktoré zodpovedajú vlnovkám na oknách hangáru.

Na vyššie uvedenom obrázku je jasne viditeľných 7 zárezov v hornej a dolnej časti bieleho obdĺžnika v oblasti "oblohy" v
AS11-42-6211. Porovnajte ich s príslušnými vlnovkami typických okien Cardington na obrázku nižšie.

Obr. 67. Vlnenie na oknách hangáru Cardington č. 2 pri pohľade zvonku, ktoré je veľmi podobné anomálnemu obdĺžnikovému tvaru

viditeľnému na obr. 66. Nebolo možné získať prístup do interiéru ani detailný záber na okná na pravej strane, takže toto je pohľad na okná na
ľavej strane hangáru.

Každé okno na hangári Cardington má tieto vlnovky. Zdá sa, že jedno z týchto okien skutočne vidíme na snímke Mesiaca z
Apolla 11. To naznačuje, že sa musíme pozerať na veľmi detailný model Mesiaca odfotografovaný v ateliéri. Kde sme o tom
už počuli? Jack White, BA a mnohí ďalší v priebehu rokov naznačili, že je to tak. Opäť sme sa vrátili k modelom a
miniatúram.

Ďalšie stopy
Ďalšie spomienky na Cardingtonský hangár sa nachádzajú vo filme Osvietenie. Spomienka na tapetu v spálni izby 237 je
pruhovaná spôsobom, ktorý pripomína zvlnenie okien okien cardingtonského hangáru a spodné vertikálne steny.

Obr. 68. Izba 237: pruhované tapety v spálni Mesačnej izby pripomínajú spodné vertikálne steny hangáru Cardington. Všimnite si rozostupy
kovových pásov na skrini vľavo, vertikálne rebrá radiátora vpravo a zelenú farbu, ktorú práve vidno cez dvere kúpeľne.

Obr. 69. Cardingtonský hangár č. 2, východná strana. Zvislú vonkajšiu stenu možno vidieť ako pomerne malú časť strany hangáru.

Obr. 70. Radiátor v miestnosti 237 pripomína aj nezvyčajné riešenie okien v hangári č. 2. Každé okno pozostáva z rebier z priehľadného

materiálu. Tento opis pripomína tie rebrované pece v chladiarni C3, foto DSP

Obr. 71. Cardingtonský hangár č. 2, západná strana, foto DSP. Vodorovné kovové pásy na malej skrinke v miestnosti 237 pripomínajú

rozmiestnenie okien hangáru - obrátené. Zelená farba priľahlej kúpeľne v izbe 237 pripomína vonkajšiu farbu hangárov a Jackovo tričko
Stovington/US/RAF.

Všetky tieto príklady podporujú hypotézu, že predmetné zábery Apolla boli skutočne urobené v Cardingtone.Okrem toho,
keďže Cardington susedí s letiskom RAF, bol ľahko dostupný lietadlom alebo vrtuľníkom pre návštevy
vysokopostavenýchúradníkov zo zámoria, alebo pre dôležité osoby, ktoré sa ponáhľali z vedľajšej cesty, keďže hangár bol
vzdialený menej ako hodinu jazdy od štúdií v Borehamwoode.
Keď sme sa dostali až sem, narazili sme na dôležitú osobu, ktorá už bola na mieste.

Výpoveď svedka Cardingtona
Významný potvrdzujúci kúsok skladačky zapadá na svoje miesto. Je to svedectvo technika, ktorý bol v Cardingtone
zamestnaný v polovici až na konci 60. rokov minulého storočia a ktorý tvrdí, že v jednom z hangárov skutočne videl súpravu
Apollo 11 Moon. Tento nemenovaný zamestnanec podľa záznamov uviedol,
Raz som stretol Neila Armstronga! Spolu s Buzzom Aldrinom trénovali v Cardingtone pristátie na Mesiaci.
V tom čase som tam pracoval ako technik: hangáre sa používali na požiarne skúšky, stavbu vzducholodí a podobne. Postavili
fantasticky presný filmový model povrchu Mesiaca v plnom meradle - mal malé krátery, balvany, lunárny modul: všetko.
Armstrong a Aldrin ho používali na nácvik umiestňovania zariadení, nastupovania a vystupovania z modulu a podobne. Bolo
to veľmi realistické a úplne tiché 13 samozrejme.

"Hush-hush" je staromódny výraz pre prísne tajné informácie. Ale - ak to všetko bolo pripravené len na nácvik vstupu a
výstupu z LM, prečo, ach prečo to bolo potrebné robiť v Spojenom kráľovstve? Pretože to nebol len nácvik. LDS tiež
povedala, že vjanuári 2020,
Našiel som zaujímavú stopu, ktorá by mohla podporiť vašu hypotézu o Cardingtonovi. Počas misie Apollo 16 v roku 1972
John Young, astronaut poverený riadením lunárneho vozidla, ho nazval "Chitty Chitty Boeing Boeing", čo bola narážka na
film Chitty Chitty Bang Bang, ktorý bol uvedený štyri roky predtým v roku 1968.
Ako už bolo uvedené, niektoré scény z filmu Chitty Chitty Bang Bang sa natáčali v Cardingtone. DSP dodal: spoločnosť
Boeing bola hlavným dodávateľom konštrukcie lunárneho rovera LRV. A ak John Young pískal o magických vlastnostiach
LRV a časovej osi spojenej s temným umením v súvislosti s EVA Apollo, urobil to veľmi dobre. Film bol natočený podľa knihy
Chitty Chitty Bang Bang Magické auto od Iana Fleminga. Napísaná bola v roku 1961 a vydaná až v roku 1964 po Flemingovej
smrti. Hneď po vydaní ju získal Cubby Broccoli (producent filmov o Jamesovi Bondovi, Flemingovom majstrovi špiónov).
Časový rámec filmu pokrýval rovnaké obdobie výroby ako rok 2001. DSP tiež poznamenal, že ak dátum premiéry hotovej
produkcie bol 18. december 1968 (tri dni pred plánovaným štartom Apolla 8), hlavné fotografovanie pre CCBB sa začalo 17.
júla 1967, a preto by sa prieskum lokácií uskutočnil ešte predtým.

Okrem toho sa táto zložka záznamu Apolla mohla ľahko nakrútiť v Cardingtonskom hangári, keďže sa presvedčivo
preukázalo, že 16 mm záznam z kamery DAC, na ktorom sa rover zdanlivo pohybuje po Mesiaci, bol v skutočnosti nakrútený
pomocou zmenšeného modelu. A opäť, ako sme už poznamenali, produkcia Twentieth Century-Fox Those Magnificent Men
in their Flying Machines (snímaná na 65 mm Todd-AO a spočiatku premietaná v luxusných priestoroch Cinerama) sa tiež
natáčala v Cardingtone niekedy v priebehu roka 1964 - dokonca sa vo svojom scenári odvolávala na film Dr. Strangelove!
Lietajúce tituly týchto dvoch filmov sú dobrým vtipom pre zasvätených a je možné, že využívanie Cardingtonu "veľkým
Hollywoodom" bolo užitočným "plátnom" pre diskrétnejšie projekty simulácie Apolla.

Je jasné, že oficiálny príbeh Cardingtonu, podľa ktorého sa hangáre od roku 1970 prenajímali na iné účely, je úplne nepresný,
a preto sa natíska otázka, prečo by to tak malo byť. To nás privádza späť k svedkovi, ktorý tvrdil, že v roku 1968 videl v
jednom z hangárov v Cardingtone astronautov NASA. Táto udalosť sa spomína v knihe autora Davida Bryanta Náš zakázaný
Mesiac: Je vesmírny let ľudstvu odopretý. 13 a bola taká zaujímavá, že ju DSP sledovala a spojila sa s autorom.

David Bryant, ktorý žije v Norfolku v Anglicku, je bývalý námorný pilot, zberateľ vesmírnych suvenírov, a preto sa pozná s
mnohými astronautmi NASA. Jeho záujem o UFO a širšie aspekty vesmírneho cestovania pramení z jeho vlastných
skúseností, znalostí astronómie a z jeho podnikania v oblasti obchodovania s meteoritmi. Bryant má štyridsaťročné
skúsenosti s vyučovaním a prednášaním a práve počas jednej takejto prednášky pre Bedfordskú astronomickú spoločnosť
(BAS) sa "Cardingtonský komentár" dostal takpovediac na jeho prah.

BAS organizuje svoje stretnutia na pôde bedfordskej verejnej školy a v tom čase mal učiteľ chémie v škole na starosti
objednávanie hosťujúcich prednášateľov, ako bol napríklad David Bryant. V stredu 27. septembra 2006 sa Bryantova
prednáška dostala do prestávky, keď k nemu prišiel laborant pracujúci v škole a hovoril s ním o Apolle.
V tom čase Bryant, uprostred prednášky, nevenoval týmto poznámkam takú pozornosť, ako by inak mohol. Ani ho
nenapadlo spýtať sa na meno laboranta - ten si však z jeho návštevy urobil niekoľko poznámok a ako sa ukázalo, citát, ktorý
Bryant uverejnil vo svojej knihe, bol len polovicou. Tu je úplnejší opis kľúčovej časti rozhovoru, ktorý zrejme pokračoval
pomerne dlho:
Raz som sa stretol s Neilom Armstrongom, Buzzom Aldrinom a Michaelom Collinsom. Postavili fantasticky presný filmový
model povrchu Mesiaca - boli na ňom malé krátery, balvany, dva lunárne moduly, všetko. Jeden lunárny modul visel zo
strechy (a bol krásne osvetlený) - druhý bol na povrchu Mesiaca
Armstrong a Aldrin ho používali na nácvik umiestňovania zariadení, nastupovania a vystupovania z modulu a podobne. Bolo
to veľmi realistické - a samozrejme úplne utajené! [zvýraznenie pridané]

Obr. 72.

Jacka Whitea z obdobia okolo roku 2005, na ktorej je lietadlo Apollo 11 LM pravdepodobne zavesené vysoko v ateliéri - po

vylepšení je viditeľná hrubá retuš čiernej "oblohy".

Technik ďalej Bryantovi povedal, že si domyslel, že Cardington bol použitý preto, lebo to bolo veľké, tajné miesto. Bryantovi
tiež povedal, že má "veľa fotografií", a podrobne ich opísal. Potom sa ponúkol, že niektoré zo svojich fotografií vymení za
jeden z Bryantových mesačných meteoritov, a bolo dohodnuté, že práve takáto výmena sa uskutoční, keď bude mať Bryant
ďalšiu prednášku pre bedfordskú skupinu. Peter Hudson, súčasný predseda Bedfordskej astronomickej spoločnosti, potvrdil
Davidovi Bryantovi pravdivosť výpovede laboranta.
Keď sa Bryant neskôr vrátil do bedfordskej školy vyzbrojený meteoritom pre laboranta, v publiku ho nespozoroval, a tak sa o
prestávke spýtal učiteľa chémie, kde sa nachádza. Bolo mu povedané, že technik už v laboratóriu nepracuje. Keď počul tento
rozhovor, iný účastník sa prihlásil, že si skôr myslí, že bol účastníkom "autonehody alebo niečoho podobného". Čo je,
samozrejme, len z počutia.

Dá sa povedať, že výroky laboranta z bedfordskej školy vyvolávajú nepríjemné otázky. Pôvodne od roku 1916 počas prvej
svetovej vojny používali britské úrady a armáda výraz "Hush-Hush" na označenie oficiálnych, ale prísne tajných alebo
dôverných projektov, ktoré sa realizovali v zákulisí. A z hľadiska hush-hush je vo výpovedi zamestnanca Cardingtonu
niekoľko vecí, ktoré nie sú v poriadku. Vyvoláva otázku, ako taká tajná operácia umožňovala obyčajnému technikovi nielen
fotografovať, ale aj stretnúť sa s astronautmi. Vynára sa aj ďalšia otázka: čo robil pilot veliteľského modulu Michael Collins
v Cardingtone? Nezúčastňoval sa na EVA na povrchu Mesiaca.

Obr. 73. Pilot veliteľského modulu Michael Collins.

Ak Michael Collins nebol len na ceste, potom odpoveď na
"Collinsovu hádanku" musí mať niečo spoločné s touto
pozastavenou LM. A ten pohľad na Mesiac s oknom hangáru
Cardington v zábere (obrázok 65). Potreboval Michael Collins
na účely otázok a odpovedí médiám po Apolle 11, alebo aj na
účely kohokoľvek iného, kto o tom nevie, vidieť, ako bude LM
vyzerať a ako sa bude správať zavesený na pozadí čierneho
"vesmíru"? Ak áno, prečo to robil v Cardingtone? Alebo je tu
nejaká ďalšia stopa k prepojeniu medzi NORAD,
Cardingtonom a scenárom Apollo?

Collins ako vojak, ktorý bol údajne zaradený nad CDR
Armstronga (ktorý bol na účely NASA klasifikovaný ako
civilista), dohliadal na natáčanie Apolla 11?
A ako pekný vtip, pomenovanie veliteľského modulu Apolla
11 Columbia naozaj odkazovalo na hollywoodske filmové
štúdio zodpovedné za film Dr. Divnoláska, a nie na jeho deklarovaný historický pôvod? Čo je, samozrejme, čistá špekulácia.
Pokiaľ ide o privilegovaný prístup zamestnanca Cardingtonu k tomuto projektu, môže to znamenať len to, že nebol
bezvýznamným technikom, za akého sa Bryantovi vydával, ale že bol skôr nejakým spôsobom úzko zapojený. Ale prečo
zrazu považoval za správne zdieľať doteraz údajne utajované fotografie a hovoriť o tom verejne, zostáva záhadou. Okolnosti
zmiznutia tohto svedka z jeho laboratórnej práce v škole po jeho rozhovore s Bryantom o udalostiach, ktorých bol svedkom
v Cardingtone, spolu s nejasným vysvetlením o "autonehode alebo niečom podobnom" nie sú úplne uspokojivé. Takže zatiaľ
aj tieto okolnosti zostávajú záhadou. Možno mal tento svedok pocit, že v roku 2006, keď boli záznamy z Apolla otvorene
spochybnené a preukázateľne sfalšované, je už prijateľné a bezpečné otvorene hovoriť aj vo vedecky založenom pro-NASA,
pro-Apollo prostredí BAS. Čo je, samozrejme, ďalšia špekulácia.
Ak by to tak však bolo, predčasný odchod kontrolóra kvality spoločnosti North American Aviation Toma Barona by mu
mohol poradiť niečo iné. Baron zomrel spolu so svojou manželkou a nevlastnou dcérou za veľmi nejasných okolností pri
havárii vlaku a auta na železničnom priecestí na Floride 28. apríla 1967, len niekoľko dní po tom, ako bola jeho správa o
technických nedostatkoch programu Apollo predložená kongresovému výboru, ktorý vyšetroval NASA. A pre tých, ktorí sa
chcú dozvedieť viac, NASA nechtiac uverejňujeúvod a všeobecné poznámky z Baronovej správy pod nesprávne napísaným
menom Barron.

Začína byť zrejmé, že sme sa len poškriabali na povrchu možných súvislostí, ktoré sa dajú vyvodiť z podrobného štúdia
Kubrickových filmov. Mnohé ďalšie určite čakajú na svoje objavenie. Napríklad správa laboratórneho technika o LM
zavesenom vysoko na streche v Cardingtone len posilňuje naše predchádzajúce poznatky v otázke súprav Petra Pana a
lietania na drôte (pozri prvú časť, Lietanie na drôte). Ako uvádza Michael Benson,

O prácu s drôtom [v roku 2001] sa postaral Eugenov lietajúci balet pod dohľadom jeho vedúceho Erica Dunninga, ktorého
vycvičil Arthur Kirby, muž, ktorý túto techniku prvýkrát predviedol v senzačnom londýnskom predstavení Peter Pan v roku
1904.16

Obr. 79. Socha Petra Pana, Kensingtonské záhrady, Londýn,
foto DSP

Rovnako ako skutočnosť, že Peter Pan je typicky
britský. Všetky tieto súvislosti s Petrom Panom nás
vedú späť na začiatok tejto druhej časti: k anonymnej
modrej tabuli JFK umiestnenej na Prince's Gate v
Kensingtone a k skrytejším súvislostiam týkajúcim sa
programu podvodu Apollo a jeho príčinných faktorov.
(Pozri Operácia Peter Pan. 15)
Po prvé, v Kráľovskom parku Kensingtonského paláca
sa nachádza socha Petra Pana a po druhé, keď sa
preletíte cez dlhú vodu na druhú stranu Kráľovského
parku, ocitnete sa pri Prince's Gate č. 14. Podobne
ako Milverton Lodge a Mapesbury, aj tento dom bol
pôvodne nenápadne a v tomto prípade vnútorne
prepojený so svojím susedom č. 13.
V rokoch 1929-1955 slúžilo číslo 14 ako sídlo
amerických veľvyslancov a otec JFK bol v roku 1938
veľvyslancom USA na dvore svätého Jakuba. Joseph
Kennedy, prinajmenšom kontroverzná osoba, mal
silné väzby na Hollywood a podsvetie amerického
biznisu. Jeho politické názory týkajúce sa
nacistického Nemecka a appeasementu ho viedli k
tomu, že už po 28 mesiacoch odstúpil z Dvora
svätého Jakuba.

JFK sám strávil v Európe len 15 mesiacov od
jún 1938 až september 1939, pričom väčšinu času
strávil na cestách po kontinente pred odchodom na
Harvard. Takže zatiaľ čo je jasné, prečo by si jeho otec
nezaslúžil modrú tabuľu, nie je jasné, prečo by mal
byť JFK uvedený na tejto anonymnej tabuli. Ibaže práve tieto skryté súvislosti sa zhodujú s veľkou časťou pozadia príbehu,
ktorý odkrývame.

Mali by sme si tiež uvedomiť, že JFK bol v roku 1941 pridelený k Úradu námornej rozviedky, a mali by sme sa potom pýtať, či
projekt Kuby z roku 1962, ktorý vytvorili USA, nazvaný Operácia Northwoods a ktorý JFK odmietol, mal predsa len nejaký
vzťah k základni NATO v Northwoode vo Veľkej Británii? Na základe týchto úvah by sme sa potom mohli zamyslieť nad
lunárnymi ambíciami JFK a nemožnosťou ich praktického naplnenia. Potom rezonujú dve anonymné modré tabule na
Prince's Gate č. 14 a na Abbot's Mead. A ešte viac, keď si všimneme, že v Abbots Mead bolo pripomenutých 14 rokov
Kubrickovej práce, zatiaľ čo na Kubrickovom druhom britskom sídle Childeburywick, kde žil ďalších 20 rokov svojho života a
kde dokončil film Osvietenie, nebola inštalovaná žiadna pamätná tabuľa.
A keď už sme pri názvoch a pomenovaniach, od pamätných tabúľ a hangárov k realite

zistíme, že meno fiktívnej postavy Stephena Kinga, hlavného veliteľa Richarda Dicka Halloranna, bolo pre Kubricka určite
dobrým dôvodom, aby si za základ svojho filmu vybral román Stephena Kinga. Ako totiž upozornila LDS, HALLORANN je
zhodou okolností zložený z priezviska a mena dvoch skutočných postáv NASA (Heldon C. HALL a ORAN W. Nicks), ktoré
obe zohrali kľúčovú úlohu v programe Apollo.

Hall bol hlavným tvorcom navádzacieho počítača Apollo, čo pripomína spory o
pomenovanie počítača HAL 9000 z roku 2001. Arthur C. Clarke sa otvorene čudoval, kto
začal fámu, že vznikla na základe preloženia písmen z IBM na HAL, a celý život tvrdil, že
HAL znamená Heuristicky naprogramovaný ALgoritmický počítač. Rozhodol sa pritom
úplne ignorovať skutočnosť, že Harry Lange vždy kategoricky tvrdil, že pôvod názvu
HAL 9000 bol v hre na transpozíciu abecedy IBM/HAL.
Prečo malo dôjsť k rozporu medzi autorom a dizajnérom - zrejme existoval jeden
pôvodný príbeh pre román a iný pre filmový scenár, čo je samo o sebe zaujímavé - ale ak
Kubrick súkromne zamýšľal dodatočný odkaz na H. C. HALLa, potom je slovný rozklad
bezduchého A. I. vo filme ešte vhodnejší, keďže pokyny palubného počítača Apollo boli
pre astronautov zakódované ako slovesá a podstatné mená a neskoršia analýza odhalila, že v skutočnosti AGC nefungoval
tak, ako bolo zverejnené. (Pozri časť Bol počítač Apollo chybný )

Oran W. Nicks bol jedným zo štyroch ľudí zodpovedných za definovanie parametrov programu pristátia ľudskej posádky na
Mesiaci. Konkrétne mal na starosti analýzu lunárnej krajiny, pričom program Apollo opustil v roku 1970.

Mohli by ste si myslieť, že Kubrickovo spracovanie HAL 9000 vo filme 2001 nám ukazuje, že ho predstavitelia NASA
spočiatku vítali a podporovali. Mohli by ste si tiež myslieť, že skutočnosť, že HAL 9000 aj Hallorann boli zabití v dvoch
Kubrickových filmoch, boli scény, ktoré mali poukázať na nedostatky technológie Apollo, čo sčasti viedlo k falšovaniu
záznamov z Apolla. Možno si myslíte, že - to nemohol komentovať.
Urobili to však aj iní. V priebehu rokov mnoho ľudí podozrievalo Kubricka, že bol nejakým spôsobom zapojený do
fotografovania pristátia Apolla na Mesiaci. Keď sa dostávame na koniec druhej časti tohto vyšetrovania, je čoraz jasnejšie, že
medzi jeho filmami a snímkami z Apolla existuje zhoda. Ale aj keď si myslíme, že to vieme, a aj keď sme správne
interpretovali vizuálne stopy v jeho filmoch ako súvisiace s falšovaným záznamom z Apolla, táto analýza doteraz skúmala
len malú časť Osvietenia vo vzťahu k filmu 2001: Vesmírna odysea a malý počet fotografií z fotografického záznamu Apolla.
Aby naša hypotéza mala platnosť nad rámec doteraz diskutovaných vizuálnych a nepriamych stôp - vyžaduje si aj dôkaz
konceptu.

V tretej časti navrhneme ucelený rámec pre našu hypotézu a plne preskúmame naše tvrdenie, že pomocou brilantného, aj
keď pomerne jednoduchého riešenia by bolo úplne možné navrhnúť, zorganizovať a potom inými osobami vykonať
rámovanie celého pokrytia Apolla, či už v Cardingtone alebo inde, vrátane v USA. A ako uvidíme v ďalšej časti, majster sa na
to odvoláva znova a znova. Ako hovorí jeho dôverník a švagor Jan Harlan v dokumente Kubrick Remembered,
"Keby chcel [Stanley] niečo dôležité povedať, vložil by to do svojich filmov."
©Mary Bennett a David S. Percy

Aulis Online, december 2020, aktualizované vo februári 2021

Stanley Kubrick a Apollo: Prvá časť - Zámerné chyby
?Čo zakódoval do svojich filmov týkajúcich sa Apolla a amerických vládnych agentúr?

Recenzie a komentáre
"Zinger článku, naozaj sa mi to páčilo. Áno, súhlasím, Cardington bolo štúdio, vzdialené len 42 míľ od Kubrickovho domu v
Borehamwoode."
- Jay Weidner, výskumník a filmár z programu Apollo

"Možno máte pravdu, že svedok bol v čase, keď sa stretol s astronautmi Apolla 11, viac než len techni kom. Ak tento technik
pracoval v Cardingtone ako súčasť "domáceho" technického tímu, mám skôr podozrenie, že jeho služby by si boli ponechali
Kubrick a i. Nepochybne poznal všetky zvláštnosti elektrických a mechanických aspektov hangárov. ”
- David Bryant, autor a výskumník

"Vynikajúci, hlboký ponor do prebiehajúceho procesu odhaľovania zdanlivo nekonečných súvislostí s Apollom. Tajné
chodníky, anonymné modré tabuľky a okná z Cardingtonského hangáru, ktoré sa objavujú na lunárnych fotografiách a vo
filme The Shining, to všetko tvorí strhujúcu a pútavú kapitolu vášho neodolateľne húževnatého vyšetrovania odhaľujúceho
skutočný príbeh podvodu s Apollom. Páči sa mi vaša zmienka o zariadení Lookout Mountain Lab ako o potenciálnom mieste
postprodukcie filmov a fotografií z Apolla."
- Marcus Allen, výskumník spoločnosti Apollo a vydavateľ časopisu Nexus v Spojenom kráľovstve
"Myslím si, že ste objavili veľmi dôležité stopy a urobili to, čo považujem za nespochybniteľné súvislosti (napríklad vlnité
okno). Presvedčili ste ma tiež, že Kubrick bol úzko zapojený do prípravy podvodu, ako to mohol urobiť len on, a Osvietenie je
jeho mea culpa."
- Emanuel E. Garcia, spisovateľ, divadelný režisér a lekár
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Appendix 1
Už v 50. rokoch 20. storočia bolo známe, že zosilnené svetlo môže prenášať zvuk ("Súbor 2001").

Appendix 2
Pokiaľ ide o týchto 15 pečených rebier, 30 desaťkilových vriec hamburgerov, 12 moriek, asi 40 kurčiat, 50 steakov zo
sviečkovej, 2 tucty bravčových pečení, 20 jahňacích stehien a ich iný význam ako potraviny, Halloran hovorí Wendy, že z
toho, čo je uskladnené v hoteli, by mohli jesť celý rok. A pri pohľade na konkrétne potraviny by sa dalo odhaliť určité
formovanie roka alebo udalostí. Vnímanie posledného ako prvého a narábanie s bravčovými pečenými a jahňacími stehnami
poskytlo indície, že pravdepodobne ide o asociácie s Apolónovým kódovaním.

Posledné dve položky na Halloranovom zozname fungujú spoločne: hranie šarád, 24 bravčových pečienok "znie ako"
narážka na zvukové pódiá v MGM Borehamwood, diviak je z čeľade ošípaných a šunka je produktom z nich. (Hoci pri
overovaní pôvodu názvu v Stručnom oxfordskom slovníku anglických zemepisných názvov zistíme, že prvý prvok "Bor"
prostredníctvom OE a OHG* znamená "horná miestnosť", zatiaľ čo samotný OE spája "Bor" s "vyvýšeninou" a "kopcom"). Čo
sa týka sviatočných dní, v Európe tvorila Borova hlava ústredný prvok pohanského sezónneho roka a konzumovala sa najmä
v období decembrového slnovratu. Zatiaľ čo jahňa, posledná položka na C3 zmrznutého obsahu chladiarne, sa konzumovalo
v čase osláv jarnej rovnodennosti. Tieto dva sezónne rituály neskôr prispôsobila rímskokatolícka cirkev ako Vianoce a Veľkú
noc.
Náhodou alebo nie je zaujímavé, že pri vzniku roku 2001 sa zrkadlili tie isté rituálne obdobia. V roku 1964 Veľkonočný týždeň
trval od Veľkého piatku 27. marca, Veľkonočná nedeľa pripadla na 29. marca, Veľkonočný pondelok na 30. marca a Stanley
Kubrick poslal svoj prvý list Clarkovi 31. marca. O rok neskôr zopakoval tieto dátumy tým, že 29. decembra začal skúšky
kamery a objektívu v Sheppertone a 30. decembra nakrúcal zostup do jamy monolitu Tycho.
Keď som si všimol tieto súvislosti, zistil som, že kým v Spojenom kráľovstve sa morky spájajú s dvanástimi dňami Vianoc. V
Amerike sa však tento vták spája s Dňom vďakyvzdania. (Ten pripadá na štvrtý štvrtok v novembri v rozpätí piatich dní,
nikdy nie neskôr ako 26. novembra a nikdy nie skôr ako 22. novembra - deň, ktorý sa navždy spája so "zastrelením moriaka"
JFK, amerického prezidenta, ktorý rozrušil inžinierov v NASA stanovením nesplniteľného cieľa dostať Apollo na Mesiac do
konca roka 1969.

To nás privádza ku kurčatám a hamburgerom, dvom obľúbeným americkým potravinám. Deň Slnka sa pripisuje bohu
Apolónovi a Kubrickovi distribútori po roku 2001, spoločnosť Warner Bros, pôvodne kúpili práva na americkú klasiku Chicken
Every Sunday z roku 1943: Rosemary Taylorovej. Kniha upozorňovala na dôsledky nevhodných zámerov a investícií a v tejto
súvislosti sa nám hneď pripomína staré príslovie: "Nepočítaj kurčatá, kým sa nevyliahli", pretože Hallorann kurčatá
nepočítal! Po tom, čo uviedol veľmi presné čísla pre všetko ostatné, hovorí "asi 40 kurčiat".
Pokiaľ ide o vrecia s mletým hovädzím mäsom pre hamburgery, bez ohľadu na povojnové spojenie dizajnéra Harryho
Langeho s Hamburgom v Nemecku v roku 2001, výskumníci Apolla poukázali na súvislosti medzi hlavnými udalosťami
vietnamskej vojny a plánovanými misiami Apollo. Apollo bolo nielen zásterkou pre tajný satelitný program CORONA, ale
slúžilo aj na odpútanie pozornosti americkej verejnosti od udalostí vo Vietname. Neslávne známy, zbytočný a nákladný útok
na Hamburger Hill v máji 1969 bol naplánovaný a uskutočnený počas štartovacieho obdobia prideleného misii Apollo 10.

Z Európy do Anglicka sa pečené hovädzie mäso spája najmä s Angličanmi (Francúzi ho nazývajú "Roast Beef"). Preto je
zrejme pozoruhodné, že sa pečené rebrá krájajú od šiesteho po dvanáste rebro. Súvisia tieto skryté čísla opäť s číslami misií
Apollo? Test Apolla 6 bol pre Saturn V katastrofou - ale napriek tomu bol zaradený do letov s posádkou. Misia Apollo 12 bola
u verejnosti katastrofou kvôli výraznému nedostatku televíznych záberov a misia Apollo 15 mala pristáť na LM s nízko
zaveseným lunárnym roverom, veľmi podobným Dannyho veľkému kolesu.

A čo sa týka vysokých stávok, alebo skôr steakov zo sviečkovej: V USA sa steak zo sviečkovej v Británii nazýva rump steak,

zatiaľ čo v ďalšej kubrickovskej inverzii sa britský steak zo sviečkovej v USA nazýva porterhouse. Na starších univerzitách v
Oxforde a Cambridge sa dom portera nachádza pri vstupe do hlavného štvoruholníka. Vo vládnych inštitúciách, ktoré nie sú
bežne prístupné verejnosti, sa ním stáva strážna brána. Všetky tieto položky sa ukážu ako významné, keď budeme
postupovať v tomto príbehu.
(* OE znamená stará angličtina a OHG stará horná nemčina).

Appendix 3
V súčasnosti sa hangár č. 2 nazýva Cardington Studios a často ho využívajú filmové spoločnosti, televízne spoločnosti,
reklamné agentúry a ako skúšobný priestor pre veľké predstavenia. Kubrickov preferovaný distribútor Warner Bros využíval
komplex Cardington Studio v rokoch 2005 až 2012 na rôzne produkcie. A vrcholnou iróniou je, že vzhľadom na to, že Apollo
LM viselo na streche, sa v Warner Bros 2015 release Peter PanCardingtone(Cardington StudiosLM viselo na streche, sa v
Warner Bros vydali v roku 2015Peter Pan, ktorý nakrúcal aj)Cardington .

V roku 2018 bol film Osvietenie vybraný Kongresovou knižnicou Spojených štátov amerických na uchovanie v Národnom
filmovom registri ako "kultúrne, historicky alebo esteticky významný". Film 2001: Vesmírna odysea bol do tohto registra
zaradený už v roku 1991.
Domnievame sa, že táto analýza spadá pod zákony USA a Spojeného kráľovstva o "spravodlivom používaní" a všetky materiály chránené

autorskými právami sú zahrnuté len na neziskový účel, na výskumné, diskusné a vzdelávacie účely.
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