


STWORZENIE 
ksi´ga IV

Spis treÊci 

To wszysto istnieje i dzisiaj................................................. 3
Poczàtek stworzenia........................................................... 5
Twoje pierwsze pojawienie si´ .......................................... 6
Dzieƒ pierwszy.................................................................... 9
Problemy udoskonala∏y ˝ycie.............................................. 10 
Pierwsze spotkanie............................................................. 10
Kiedy mi∏oÊç... ..................................................................... 13
Narodziny............................................................................. 14
Jab∏ko, którym nie mo˝na si´ nasyciç ................................. 16
Nale˝y unikaç z nià intymnych zwiàzków............................. 20 
Trzy modlitwy .................................................... ................ . 21
Ród Anastazji....................................................................... 24
Aby odczuwaç czyny wszystkich ludzi.................................. 27
Tajgowy obiad....................................................................... 29
One sà zdone zmieniç Êwiat. ................................................ 32
Niezwyk∏a si∏a......................................................................... 33
Kiedy ojcowie zrozumiejà... ................................................... 36
RadoÊç ˝ycia on s∏awi∏........................................................... 38
Tajemnicza nauka................................................................... 38
Genetyczny kod ........ ..................... ........................ ........... . 41
Dokàd chodzimy w czasie snu? ............................................ 42
Inne Êwiaty............................................................................. 45
Centrum najeêdêców ............................................................ 50
Zwróçcie sobie, ludzie, Ojczyzn´ swojà! .............................. 53
Dwóch braci (baÊƒ) ...... ........................................................ 56
Ju˝ dziÊ ka˝dy mo˝e budowaç dom ...................................... 58
P∏ot........................................................................................... 59
Dom......................................................................................... 62 
Energia Mi∏oÊci......................................................................... 63
Na obraz i podobieƒstwo......................................................... 64 
A kto jest winien? ................................................................... 66
Starzec przy dolmenie .......................... ........ ....................... 67
Szko∏a lub lekcja Boga .......................................................... 68 
Anomalia w Gelend˝yku ........................................................ 74

2



ksi´ga IV

STWORZENIE 

TO WSZYSTKO ISTNIEJE I DZISIAJ! 

– Opowiem ci o stworzeniu Êwiata, W∏adimirze, a wtedy ka˝dy sam w sobie odkryje odpowiedê na swoje
pytania. Prosz´, wys∏uchaj mnie i napisz o wielkim Stwórcy Stworzeniu. Pos∏uchaj i Duszà zrozumieç spróbuj
dà˝enia Boskiego Marzenia. 

Anastazja wypowiedzia∏a te s∏owa i w zwàtpieniu umilk∏a. Patrzy na mnie i milczy. Przypuszczam, ˝e jej
niepewnoÊç zrodzi∏a si´ z tego, i˝ spostrzeg∏a lub wyczu∏a moje niedowierzanie w jej wiedz´ o Stworzeniu,
o Bogu. W∏aÊciwie to dlaczego u mnie lub u kogoÊ innego nie mog∏aby si´ pojawiç nuta niepewnoÊci? Prze-
cie˝ wiele mo˝e sobie zmyÊliç ˝arliwa pustelnica! Nie ma w swoim posiadaniu ˝adnych dowodów historycz-
nych. Je˝eli ktoÊ móg∏by mówiç w sposób udowodniony o przesz∏oÊci, to tylko historycy lub archeolodzy,
a o Bogu przecie˝ opowiada Biblia oraz rozmaite ksi´gi innych wyznaƒ. Dlaczegó˝ jednak mówi si´ tam na
tak odmienne sposoby o Bogu? Czy nie dlatego, ˝e niezbitych dowodów nikt nie posiada? 

– Sà dowody, W∏adimirze – nagle stanowczo i ze wzruszeniem w g∏osie odpowiedzia∏a Anastazja na moje
nie wypowiedziane pytanie. 

– A gdzie˝ sà? 
– Wszystkie dowody, wszystkie Prawdy wszechÊwiata sà zachowane w ka˝dej Duszy ludzkiej na wieki.

Niedok∏adnoÊç, fa∏sz nie mogà ˝yç d∏ugo, poniewa˝ Dusza je odrzuca. Oto dlaczego podsuwa si´ cz∏owieko-
wi mnóstwo ró˝nych traktatów. K∏amstwu sà potrzebne wcià˝ nowe i nowe oblicza. To dlatego ludzie ciàgle
zmieniajà system spo∏eczny. Przez ca∏y czas starajà si´ odnaleêç w nim zaginionà prawd´. Jednak oddalajà
si´ od niej coraz bardziej. 

– Kto i jak udowodni∏, ˝e prawda znajduje si´ wewnàtrz ka˝dego? W duszy albo jeszcze gdzieÊ indziej
w cz∏owieku? A je˝eli nawet istnieje, to dlaczego si´ ukrywa? 

– Jest wr´cz odwrotnie, ona ka˝dego dnia stara si´ ukazaç naszym oczom. ˚ycie wieczne dooko∏a oraz
wiecznoÊç ˝ycia przez Prawd´ zostajà stworzone – Anastazja nagle schyli∏a si´ ku ziemi, d∏onià musn´∏a tra-
w´ i wyciàgn´∏a jà do mnie. 

– Popatrz, W∏adimirze, byç mo˝e one rozproszà twoje wàtpliwoÊci. 
Spojrza∏em i zobaczy∏em na wyciàgni´tych d∏oniach nasiona trawy, ma∏y orzeszek cedrowy oraz pe∏zajàce-

go robaczka. 
– I jakie to wszystko ma znaczenie – zapyta∏em – taki na przyk∏ad orzech? 
– Popatrz, W∏adimirze, ca∏kiem maleƒkie ziarenko, a jeÊli wsadziç je do ziemi, cedr wyroÊnie wielki. Nie

dàb, nie klon, nie ró˝a, ale wy∏àcznie cedr. Cedr ponownie zrodzi takie same ziarenka i znowu b´dzie w nim
zawarta, jak w tym pierwszym, ca∏a informacja pierwotnych êróde∏. Je˝eli miliony lat wstecz lub naprzód takie
ziarenko zetknie si´ z ziemià, to zawsze tylko cedr z niego si´ narodzi. Do niego, do ka˝dego ziarenka Bo˝ych
stworzeƒ doskona∏ych Stwórca wprowadzi∏ ca∏kowità informacj´. Mijajà miliony lat, jednak informacji Stwórcy
nie daje si´ wymazaç. Równie˝ cz∏owiekowi – najwy˝szemu stworzeniu – wszystko zosta∏o dane przez Boga.
W momencie stworzenia we wszystkie Prawdy i przysz∏e wszystkie zdarzenia ukochane dziecko wyposa˝y∏
ojciec, wielkim marzeniem natchniony. 

– Ale jak t´ prawd´ w koƒcu wydobyç? Skàd jà wyciàgnàç? Mo˝e z nerek albo serca, lub z mózgu? 
– Z uczuç. Przez swoje uczucia spróbuj okreÊliç prawd´. Zaufaj im. Uwolnij siebie od materialistycznych

postulatów. 
– No, dobrze, je˝eli ju˝ wiesz, to mów. Byç mo˝e poprzez uczucia ktoÊ b´dzie w stanie ci´ zrozumieç, na

przyk∏ad co to jest “bóg”? Czy naukowcy mogliby okreÊliç go jakàÊ definicjà? 
– Definicjà naukowà? Ona swojà d∏ugoÊcià nie raz owinie ziemi´. A kiedy skoƒczy si´ jedna, to narodzi si´

nast´pna. To, co nam si´ w myÊlach rodzi, nie umniejsza Boga. On jest ponad to wszystko. On jest opokà
i pró˝nià, i tym, czego nie widaç. Nie ma sensu staraç si´ go pojàç rozumem. 

Wszystkie definicje ziemi, ca∏à informacj´ wszechÊwiata w tym ma∏ym ziarenku duszy swojej ÊciÊnij
i w uczucia przemieƒ, a uczuciom daj rozkwitnàç. 

– Ale co ja powinienem odczuwaç? Mów proÊciej, jaÊniej, konkretniej. 
– O, Bo˝e, pomó˝! Pomó˝ mi! Tylko z dzisiejszej kombinacji s∏ów stworzyç odpowiedni, godny obraz. 
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– No, prosz´, teraz zabrak∏o s∏ów! A nie by∏oby lepiej, gdybyÊ na poczàtek poczyta∏a s∏ownik j´zykowy?
Tam sà wszystkie s∏owa, których u˝ywamy. 

– Wspó∏czesne sà wszystkie. Jednak nie ma w tej ksià˝ce s∏ów, którymi twoi dziadowie opisywali Boga. 
– Masz na myÊli wyrazy staros∏owiaƒskie? 
– WczeÊniejsze te˝. Przed staros∏owiaƒskà mowà istnia∏ sposób, którym ludzie potomnym myÊli swoje

przekazywali. 
– O czym ty mówisz, Anastazjo, przecie˝ piÊmiennictwo pochodzi od dwóch chrzeÊcijaƒskich mnichów.

Nazywali si´... Jak oni si´ nazywali? Zapomnia∏em... 
– Cyryl i Metody, czy ich masz na myÊli? 
– No tak, przecie˝ oni stworzyli pierwsze piÊmiennictwo. 
– Prawd´ mówiàc, zmienili jedynie piÊmiennictwo naszych ojców i matek. 
– Jak to: zmienili? – Na rozkaz, ˝eby na zawsze s∏owiaƒska kultura zosta∏a zapomniana. Reszta wiedzy

Pierwotnych èróde∏ z pami´ci ludzkiej znikn´∏a, a nowa si´ kultura narodzi∏a, ˝eby innym kap∏anom narody
zosta∏y podporzàdkowane. 

– Ale co ma piÊmiennictwo do nowej kultury? 
– To tak, jakby dzisiaj uczyç dzieci mówiç i pisaç w obcym j´zyku, a w ojczystym zabraniaç rozmawiaç. Po-

wiedz, W∏adimirze, skàd o dniu dzisiejszym dowiedzia∏yby si´ twoje wnuki? Bardzo ∏atwo pozbawionym wie-
dzy o przesz∏oÊci nowe nauki wpajaç, by jako wartoÊciowe je traktowali. I wtedy cokolwiek o przodkach mo˝-
na im wmówiç. Zniknà∏ j´zyk l z nim znikn´∏a kultura. Taki by∏ zamiar. Jednak nie wiedzieli ci, którzy taki cel
sobie postawili, ˝e ziarno prawdy na zawsze zosta∏o zasiane w duszy ludzkiej. Wystarczy mu napiç si´ czystej
kropli rosy, aby zakie∏kowaç i zm´˝nieç. Popatrz, W∏adimirze, przyjmij, prosz´, s∏owa moje, poczuj, co stoi za
nimi. 

Anastazja mówi∏a, to powoli wypowiadajàc s∏owa, to szybko wyrzuca∏a ca∏e frazy, to nagle zamyÊli∏a si´ na
chwil´ i wtedy przeciàgni´te i niezwyk∏e naszej mowie zdania jakby z przestrzeni wyciàga∏a. A czasami nagle
w jej mow´ wplata∏y si´ niezrozumia∏e dla mnie s∏owa. Za ka˝dym razem, kiedy si´ to zdarza∏o, od razu ∏apa-
∏a si´ na tym i zamienia∏a na prawid∏owe lub przynajmniej na bardziej zrozumia∏e. I wcià˝ coÊ próbowa∏a mi
udowodniç, mówiàc o Bogu. 

– Wszystkim wiadomo, ˝e cz∏owiek jest stworzony na obraz i podobieƒstwo Boga. Ale pod jakim wzgl´-
dem? Gdzie sà w tobie charakterystyczne cechy Boga, czy kiedykolwiek si´ nad tym zastanawia∏eÊ? 

– Nie, jakoÊ si´ nie sk∏ada∏o, lepiej sama o nich opowiedz. 
– Kiedy po codziennej krzàtaninie zm´czony cz∏owiek k∏adzie si´ do snu, kiedy przestaje odczuwaç rozluê-

nione cia∏o, kompleks niewidocznych energii, wtedy jego drugie “ja” cz´Êciowo opuszcza cia∏o. W tym mo-
mencie dla nich ziemskie granice przestajà istnieç. Ani czas, ani odleg∏oÊç nie majà dla nich znaczenia. Twój
umys∏ krócej ni˝ mgnienie pokona ka˝dy przedzia∏ wszechÊwiata. A kompleks uczuç zdarzenia z przesz∏oÊci
lub te, co dopiero b´dà, odczuwa, analizuje, do dnia dzisiejszego przymierza i marzy. To Êwiadczy o tym, ˝e
cz∏owiek doÊwiadcza nieogarnionego wszechÊwiata nie tylko przez cia∏o. Jego myÊl, podarowana mu przez
Boga, tworzy. I tylko myÊl cz∏owieka jest zdolna do stwarzania Êwiatów innych lub zmieniania ju˝ stworzonych.
Czasami bywa tak, ˝e cz∏owiek we Ênie krzyczy, czegoÊ si´ przestraszy. To jego czyny, minione lub przysz∏e,
wywo∏ujà l´k w kompleksie jego uczuç wolnych od ziemskiej krzàtaniny. Bywa tak, ˝e cz∏owiek podczas snu
tworzy. Wytwory jego myÊli powoli lub bardzo szybko starajà si´ urzeczywistniç w ziemskich bytach. Albo
przyjmujà form´ szpetnà, albo rozÊwietlajà si´ harmonià cz´Êciowo lub ca∏kowicie. Zale˝y to od tego, w jakim
stopniu natchnienie uczestniczy∏o w tworzeniu cz∏owieka. Na ile precyzyjnie i dok∏adnie wszystkie aspekty
w momencie stwarzania b´dà uwzgl´dnione, na tyle natchnienie wzmocni twoje Boskie “ja”. W ca∏ym wszech-
Êwiecie tylko Bogu jedynemu i Synowi Boga – cz∏owiekowi mo˝liwoÊç tworzenia jest przeznaczona. 

Poczàtkiem wszystkiego jest MyÊl Boga. W ˝ywej materii jego marzenie jest urzeczywistnione. Równie˝
czyny ludzkie wpierw myÊl poprzedza ludzka i marzenie. Wszyscy ludzie na ziemi posiadajà równe mo˝liwo-
Êci tworzenia, tylko ka˝dy je wykorzystuje na swój sposób. WolnoÊç ca∏kowita i w tym równie˝ ofiarowana jest
cz∏owiekowi. Istnieje wolna wola! A teraz, W∏adimirze, powiedz mi, co si´ dzisiaj Êni dzieciom Boga? 

Na przyk∏ad tobie, twoim przyjacio∏om, znajomym? Do czego oni wykorzystujà swoje twórcze marzenia?
Do czego wykorzystujesz je ty? 

– Ja? No... Jak to do czego? Tak jak wszyscy, staram si´ zarobiç jak najwi´cej pieni´dzy, ˝eby w ˝yciu byç
ustawionym. Samochód mia∏em niejeden. Wiele innych rzeczy niezb´dnych do ˝ycia, niez∏e meble na przy-
k∏ad. 

– I to wszystko? Tylko do tego wykorzystywa∏eÊ swoje, Bogu jedynie nale˝ne, twórcze marzenie? 
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– Wszyscy je tak wykorzystujà. 
– Jak wykorzystujà? 
– OczywiÊcie do robienia pieni´dzy! Bez nich przecie˝ ani rusz. Ubraç si´ na przyk∏ad w przyzwoite ubra-

nia, zjeÊç coÊ porzàdnego, coÊ kupiç, wypiç, przecie˝ to jasne. A ty pytasz: “do czego”? 
– ZjeÊç... wypiç, W∏adimirze, zrozum wreszcie, wszystko to pierwotnie wszystkim by∏o dane nawet w nad-

miarze. 
– By∏o dane? To gdzie to si´ potem podzia∏o? 
– A jak myÊlisz, gdzie? 
– Po prostu myÊl´ ˝e te pierwotne ubrania si´ znosi∏y, rozpad∏y, a ca∏e po˝ywienie to ju˝ ludzie zjedli bar-

dzo dawno temu. Teraz sà inne czasy, inna moda i zmieni∏y si´ gusty, je˝eli chodzi o jedzenie. 
– W∏adimirze, Bóg niezniszczalne odzienie da∏ Synowi swojemu, a zapasy po˝ywienia tak du˝e, ˝e nigdy

nie zosta∏yby wyczerpane. 
– No, dobrze, to gdzie to wszystko teraz jest? 
– To wszystko jest zachowane i istnieje do dzisiaj. 
– To zdradê mi, gdzie? Jak zobaczyç te skrytki, w których tyle zapasów przechowywanych jest do dzisiaj?
– Zaraz zobaczysz. Tylko patrz swoimi uczuciami. Tylko przez uczucia zdo∏asz poznaç sedno stworzenia

boskiego marzenia. 

POCZÑTEK STWORZENIA 

Wyobraê sobie poczàtek. Jeszcze nie by∏o Ziemi. Jeszcze materia nie odbija∏a Êwiat∏a wszechÊwiata. Jed-
nak tak jak teraz wszechÊwiat by∏ wype∏niony wielkim mnóstwem ró˝nych energii. ˚ywe istoty energii w ciem-
noÊci myÊla∏y i w ciemnoÊci tworzy∏y. I nie potrzebowa∏y Êwiat∏a zewn´trznego. Wewnàtrz siebie same sobie
Êwieci∏y. W ka˝dej by∏o wszystko – i myÊli, i uczucia, i energia dà˝enia. Jednak˝e ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà. 

W ka˝dej istocie jedna nad wszystkimi innymi energiami dominowa∏a. Tak samo jak dzisiaj, jest we
WszechÊwiecie istota niszczàca i istota dajàca ˝ycie. I wiele odcieni ró˝nych uczuç, podobnych do ludzkich,
by∏o w tych istotach. Ze sobà, w ˝adnym wypadku, istoty WszechÊwiata kontaktowaç si´ nie mog∏y. Wewnàtrz
ka˝dej istoty energetycznej si∏a albo gas∏a, albo wytwarza∏a b∏yskawiczny ruch. Wewnàtrz siebie tworzy∏y
i jednoczeÊnie wewnàtrz siebie niszczy∏y. Pulsacja ta nie zmienia∏a Kosmosu, dla nikogo nie by∏a widoczna
i ka˝da z osobna uwa˝a∏a, ˝e jest jedyna w przestrzeni. Sama! NieÊwiadoma swojego przeznaczenia nie po-
zwala∏a uczyniç niezniszczalnym swojego tworzenia, które mog∏oby wszystkim przynieÊç satysfakcj´. 

W∏aÊnie dlatego w bezczasie i bezkresie istnia∏a tylko pulsacja i nie by∏o wspólnego ruchu. Nagle jak impul-
sem dotar∏a do ka˝dego ÊwiadomoÊç istnienia innej energii! JednoczeÊnie do wszystkich w bezkresie
WszechÊwiata. WÊród kompleksu ˝ywych energii jedna nagle oÊwietli∏a inne. Kompleks ten by∏ stary lub bar-
dzo m∏ody, nie mo˝na tego okreÊliç zwyk∏ymi s∏owami. Z pró˝ni powsta∏ lub z iskier wszystkiego, o czym tylko
mo˝na pomyÊleç, ale nie to jest wa˝ne. Ten kompleks by∏ bardzo podobny do cz∏owieka! 

Do cz∏owieka, który dzisiaj ˝yje! By∏ podobny do jego drugiego “ja”. Nie materialnego, lecz wiecznego,
Êwi´tego. Jego dà˝enia energii i ˝ywe marzenia po raz pierwszy zacz´∏y delikatnie muskaç wszystkie istoty
we W szechÊwiecie. On sam by∏ tak ˝arliwy, ˝e wszystko wprawi∏ w ruch uczuç. Po raz pierwszy zabrzmia∏y
we WszechÊwiecie dêwi´ki obcowania. Gdyby te pierwsze dêwi´ki przet∏umaczyç na nowoczesne s∏owa, to
moglibyÊmy poczuç sens pytaƒ i odpowiedzi. Ze wszystkich stron nieobj´tego WszechÊwiata jedno pytanie
powtarzane przez wszystkich dà˝y∏o do Niego: Czego tak ˝arliwie pragniesz? – dopytywali si´ wszyscy. A on
odpowiedzia∏ pewny swego marzenia: 

– Wspólnego tworzenia i radoÊci dla wszystkich z unaocznienia jego. 
– A co mo˝e wszystkich obdarzyç radoÊcià? 
– Rodzenie! 
– Rodzenie czego? Ka˝dy jest samowystarczalny ju˝ od dawna! 
– Rodzenie, w którym b´dà istnia∏y wszystkie czàsteczki! 
– Jak mo˝na zjednoczyç wszystko, co niszczy, i wszystko, co tworzy? 
– Trzeba wpierw zbilansowaç w sobie przeciwleg∏e energie! 
– Ale kto ma takà moc? 
– Ja. 
– Wszak istnieje jeszcze energia wàtpliwoÊci. Zwàtpienie zwiedzie ci´ i zniszczy, na maleƒkie czàsteczki

rozerwie ciebie ca∏ego mnóstwo ró˝nych energii. Nikt nie b´dzie móg∏ utrzymaç razem przeciwnoÊci. 
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– Istnieje równie˝ energia pewnoÊci. Kiedy pewnoÊç i wàtpliwoÊç b´dà sobie równe, pomogà precyzyjnoÊci
i pi´knoÊci w przysz∏ym stwarzaniu. 

– Jak sam siebie mo˝esz nazwaç? 
– JJaamm  jjeesstt  BBooggiieemm. Do siebie czàsteczki wszystkich waszych energii b´d´ móg∏ przyjàç. Ja si´ utrzymam!

Ja stworz´! Dla ca∏ego WszechÊwiata radoÊç przyniesie stworzenie! 
Z ca∏ego WszechÊwiata wszystkie istoty jednoczeÊnie wstrzeli∏y w Niego wiàzki energii. I ka˝da nad

wszystkimi stara∏a si´ dominowaç. W taki sposób rozpocz´∏a si´ wielka walka wszystkich energii wszechÊwia-
ta. Nie istnieje taki wymiar czasu ani wymiar przestrzeni, aby móc scharakteryzowaç skal´ tej walki. Pokój na-
stàpi∏ dopiero wtedy, gdy do wszystkich dotar∏a ÊwiadomoÊç, ˝e nic nie mo˝e byç wy˝szego i mocniejszego
od jednej energii WszechÊwiata – energii boskiego marzenia. 

Bóg w∏ada∏ energià marzenia. U da∏o mu si´ wszystko do siebie przyjàç, wszystko zrównowa˝yç i poskro-
miç, i rozpoczà∏ tworzenie. Ale najpierw w sobie zaczà∏ tworzyç. Tworzàc w sobie przysz∏e istoty, dopieszcza∏
ka˝dy detal z pr´dkoÊcià, której nie mo˝na okreÊliç. PrzemyÊla∏ wspó∏dzia∏anie ze wszystkim dla ka˝dego
swojego stworzenia i uczyni∏ wszystko sam jeden. Sam jeden w ciemnoÊci nieobj´tego WszechÊwiata. Sam
w sobie przyspiesza∏ ruch wszystkich energii. Niewiedza wyniku budzi∏a trwog´ we wszystkich i oddala∏a od
Stwórcy. Stwórca znalaz∏ si´ w pustce. A pustka si´ rozszerza∏a. 

Panowa∏ Êmiertelny ch∏ód. L´k i wyobcowanie otacza∏y Stwórc´, ale on widzia∏ ju˝ pi´kne Êwity i s∏ysza∏
Êpiewy ptaków, czu∏ aromaty kwiatów. Swoim ˝arliwym marzeniem sam jeden tworzy∏ wspania∏e stworzenie. 

– Zatrzymaj si´ – zwracano si´ do niego – jesteÊ w pró˝ni, za chwil´ wybuchniesz! W jaki sposób utrzymu-
jesz w sobie tyle energii? Przecie˝ nic nie pomaga ci ich Êcisnàç! Twoim udzia∏em jest tylko wybuchnàç. Je˝e-
li masz choçby chwil´, to zatrzymaj si´! I powoli wypuÊç swoje tworzàce energie. 

Lecz on odpowiedzia∏: 
– Moich marzeƒ nigdy nie zdradz´! Dla nich b´d´ nadal Êciska∏ w sobie i przyspiesza∏ swoje energie. 
Moje marzenia? W nich widz´ w trawie, wÊród kwiatów, p´dzàcà mrówk´. Widz´,jak podczas Êmia∏ego lo-

tu orlica uczy lataç swoich synów. 
Swojà nieznanà energià Bóg przyspiesza∏ w sobie ruch energii ca∏ego wszechÊwiata. W jego duszy na-

tchnienie Êciska∏o je do ma∏ego ziarenka. I nagle poczu∏ dotyk. Ze wszystkich stron, wsz´dzie oparzy∏a go nie-
znana energia i w tym samym momencie oddali∏a si´, ogrzewajàc go na odleg∏oÊç swoim ciep∏em, nape∏niajàc
jakàÊ nowà si∏à. A wszystko, co by∏o pró˝nià, wype∏ni∏o si´ Êwiat∏em. I dêwi´ki nowe us∏ysza∏ WszechÊwiat,
kiedy pieszczotliwie zapyta∏ zachwycony Bóg: 

– Kim jesteÊ, Energio, jaka jesteÊ? A w odpowiedzi us∏ysza∏ Êpiewne s∏owa: 
– Energià mi∏oÊci i natchnienia jestem ja, 

Obecna we mnie jest maleƒka czàstka twa, 
Energiom pogardy, nienawiÊci i okrucieƒstwa 
Sama jestem zdolna si´ oprzeç. 
Ty, Bo˝e, energia twoja – Duszy twojej marzeniem, 
To wszystko w harmonii znalaz∏o spe∏nienie. 
I jeÊli pomog∏a w tym czàstka moja 
To wys∏uchaj mnie, Bo˝e, 
I pomó˝ mi, prosz´. 

– Czego pragniesz? Dlaczego dotkn´∏aÊ mnie ca∏à mocà swego ognia? 
– Zrozumia∏am, ˝e jestem mi∏oÊcià. Nie mog´ byç jedynie ma∏à czàstkà... chc´ pogrà˝yç si´ ca∏à pe∏nià

w Twojej duszy. Jestem pewna, ˝e aby nie zniszczyç harmonii dobra i z∏a, nie wpuÊcisz mnie zupe∏nie. Ale ja
wype∏ni´ sobà otaczajàcà Ciebie pró˝ni´. Ogrzej´ wszystko wewnàtrz i wokó∏ Ciebie. Ch∏ód WszechÊwiata
oraz mg∏a ju˝ Ci´ nie dosi´gnà. 

– Co si´ dzieje? Co? Jeszcze silniej zajaÊnia∏aÊ! 
– To nie tylko ja. To Twoja energia! Twoja dusza! Ona we mnie tylko si´ odzwierciedla i odbitym Êwiat∏em

do Ciebie powraca. Odwa˝ny i zdeterminowany wykrzyknà∏ Bóg Mi∏oÊcià natchniony: 
– Wszystko przyspiesza. Burzy si´ we mnie. O, jakie pi´kne jest to natchnienie – niech˝e realizujà si´

w rozpromienionej mi∏oÊci marzenia mojego tworzenia! 

TWOJE PIERWSZE POJAWIENIE SI¢ 

Ziemia! Jako jàdro ca∏ego wszechÊwiata i centrum wszystkiego powsta∏a widzialna planeta – Ziemia! 
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Momentalnie sta∏y si´ widoczne dooko∏a gwiazdy, s∏oƒce i ksi´˝yc. Tworzàce niewidzialne Êwiat∏o, idàce
z Ziemi, w nich znalaz∏o swe odbicie. Po raz pierwszy we wszechÊwiecie pojawi∏ si´ nowy plan bytu! Material-
ny plan, a tak pi´knie jaÊnieje! Nikt i nic od momentu stworzenia Ziemi widocznej materii nie posiada∏, Ziemia
mia∏a do czynienia ze wszystkim, co znajduje si´ we wszechÊwiecie, a jednoczeÊnie pozostawa∏a sobà. Jawi-
∏a si´ nam samowystarczalnym stworzeniem. Wszystko, co ros∏o, co ˝y∏o, co p∏ywa∏o i lata∏o 

– nie umiera∏o i nigdzie nie znika∏o. Nawet muszka z gnoju wychodzi∏a, a muszkà inne ˝ycie si´ od˝ywia∏o
i w jedno wspania∏e ˝ycie to wszystko si´ formowa∏o. W zaskoczeniu i w zachwycie wszystkie stworzenia
wszechÊwiata patrzeç na Ziemi´ pocz´∏y: Ziemia mog∏a dotykaç wszystkiego, ale jej nikt nie móg∏ dotknàç. 

W Bogu natchnienie wzrasta∏o nadal. W Êwiecie mi∏oÊci wype∏niajàcej pró˝ni´ Boska Istota zmienia∏a swój
zarys i form´. T´ form´, którà teraz posiada cia∏o cz∏owieka, przybiera∏a Boska istota. Poza pr´dkoÊcià i cza-
sem pracowa∏a Boska MyÊl. W p∏omiennym natchnieniu, z bezkresnà pr´dkoÊcià wyprzedza∏a myÊli wszyst-
kich energii i tworzy∏a! Na razie jedno, na razie tylko w sobie, niewidoczne stworzenie. 

Wtem zab∏ysn´∏o olÊnienie i wzdrygn´∏a si´, jak oparzona nowym ˝arem, energia mi∏oÊci. I w zachwycie ra-
dosnym wykrzyknà∏ Bóg: 

– Popatrz, WszechÊwiecie, popatrz! To syn mój! Cz∏owiek! Stoi na ziemi! Jest materialny! I w nim sà czà-
steczki wszystkich energii WszechÊwiata. Na wszystkich poziomach bytu on ˝yje, jest stworzony na obraz
i podobieƒstwo moje. A w nim sà czàsteczki wszystkich waszych energii, wi´c pokochajcie! Pokochajcie Go! 

Wszystkiemu, co istnieje, syn mój przyniesie radoÊç. On jest tworzeniem! On jest rodzeniem! On jest
wszystko ze wszystkiego! Stworzy nowe ˝ycie i zmieni si´ w nieskoƒczonoÊç poprzez ciàg∏e swoje odradza-
nie si´. Zarówno kiedy b´dzie sam, jak i wtedy, gdy zostanie wielokrotnie pomno˝ony, promieniujàc niewi-
docznym Êwiat∏em, w jednoÊç je zbierajàc, wszechÊwiatem b´dzie w∏adaç. Obdarzy wszystko radoÊcià ˝ycia.
Ja wszystko mu odda∏em i wszystko, o czym pomyÊl´ w przysz∏oÊci, ju˝ dziÊ mu ofiaruj´. 

– I w∏aÊnie tak po raz pierwszy stanà∏eÊ na wspania∏ej Ziemi. 
– O kim ty mówisz, o mnie? 
– O tobie i o ka˝dym, kto dotknie tego zapisanego wersu. 
– Anastazjo, jak to mo˝liwe? Przecie˝ to w ogóle si´ nie klei. W jaki sposób ka˝dy czytelnik mo˝e staç tam,

gdzie jest powiedziane, ˝e tylko sam Jedyny tam sta∏? By∏a o tym mowa równie˝ w Biblii. Wpierw by∏ jeden
cz∏owiek – nazywa∏ si´ Adam. I ty tak˝e powiedzia∏aÊ, ˝e Bóg stworzy∏ jednego. 

– Wszystko si´ zgadza, W∏adimirze, ale popatrz: od jednego wszyscyÊmy powstali. Jego czàsteczka, infor-
macja w niej zawarta, zamieszkiwa∏a we wszystkich nast´pnych zrodzonych na Ziemi. I jeÊli si∏à woli odrzu-
cisz ci´˝ar swoich codziennych trosk, to b´dziesz doÊwiadcza∏ tego uczucia, które w ma∏ej czàsteczce do dziÊ
jest zachowane. Ona tam by∏a i pami´ta wszystko. Jest i teraz w tobie i w ka˝dym na Ziemi ˝yjàcym cz∏owie-
ku. Daj si´ jej otworzyç, poczuj, co ujrza∏eÊ i ty, w tym momencie czytajàcy ten wers. Co ujrza∏eÊ u êród∏a swej
drogi. 

– Niesamowite! Przecie˝ z tego wynika, ˝e ci wszyscy ˝yjàcy teraz tam na tej Ziemi byli od samego poczàt-
ku? 

– Tak. Tylko nie “na tamtej”, ale na tej Ziemi. Po prostu mia∏a tylko inne oblicze. 
– Ale jak mo˝na wszystkich nas okreÊliç jednoczeÊnie? 
– Z pewnoÊcià spodziewasz si´, ˝e us∏yszysz s∏owo “Adam”. B´d´ z niego korzysta∏a, ale wyobraê sobie,

˝e to ty nim jesteÊ. I niech ka˝dy sobie wyobrazi pod tym imieniem siebie. A ja pomog´ temu wyobra˝aniu de-
likatnie s∏owami. 

– OczywiÊcie, ˝e musisz pomóc, bo ja w tamtych czasach jeszcze doÊç s∏abo si´ widz´. 
– ˚eby by∏o ∏atwiej, zobacz siebie wchodzàcego do sadu na prze∏omie wiosny i lata. W sadzie tym sà jesz-

cze jesienne p∏ody. Znajdujà si´ tam równie˝ istoty, które widzisz po raz pierwszy. Wszystko razem trudno
ogarnàç wzrokiem. Kiedy wszystko jest nowe i wszystko jest perfekcyjne. Ale przypomnij sobie, Adamie, jak
po raz pierwszy ujrza∏eÊ kwiatek i skoncentrowa∏eÊ na nim ca∏à swojà uwag´. Na jednym maleƒkim kwiatusz-
ku. By∏ chabrowy, a jego p∏atki mia∏y doskona∏y kszta∏t. P∏atki kwiatka po∏yskiwa∏y, jakby sobà Êwiat∏o niebios
odbijajàc. I ty, Adamie, kucnà∏eÊ przy kwiatku, podziwiajàc to stworzenie. I jakkolwiek d∏ugo byÊ patrzy∏, on
wcià˝ si´ zmienia∏. Wiatr pieszczotliwym powiewem ko∏ysa∏ kwiatek na ∏ody˝ce, a pod promieniami s∏oƒca po-
rusza∏y si´ p∏atki, zmieniajàc kàt odbicia Êwiat∏a i barw najdelikatniejsze odcienie. Trzepota∏y p∏atki na wietrze,
tak jakby na powitanie k∏ania∏y si´ cz∏owiekowi, jakby dyrygowa∏y muzykà brzmiàcà w duszy. Naj∏agodniejszy
aromat kwiatka stara∏ si´ otuliç ciebie – cz∏owieka. Raptem Adam us∏ysza∏ ryk i powsta∏. Obróci∏ si´ w kierun-
ku, z którego dochodzi∏. W oddali sta∏ ogromny lew z lwicà, a rykiem lew og∏asza∏ okolicy o sobie. Adam popa-
trzy∏ na pi´knà i mocnà postaw´ uwieƒczonà g´stà grzywà. Lew równie˝ dostrzeg∏ Adama i w tym samym mo-
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mencie wielkimi susami zwierz´ skierowa∏o si´ ku cz∏owiekowi, a lwica krok w krok podà˝a∏a za nim. 
Adam si´ zachwyci∏ grà ich okaza∏ych mi´Êni. Na trzy metry przed nim zwierz´ta si´ zatrzyma∏y. Wzrok

cz∏owieka pieÊci∏ je, p∏yn´∏a od niego mi∏oÊç, wi´c lew, ob∏askawiony, osunà∏ si´ w rozkoszy na ziemi´, a lwi-
ca po∏o˝y∏a si´ tu˝ obok, zamierajàc, by nie zak∏óciç boskiego, ciep∏ego Êwiat∏a idàcego od cz∏owieka. Adam
palcami czochra∏ lwià grzyw´, oglàda∏ pazury mocnej ∏apy i dotyka∏ ich, muska∏ bia∏e k∏y i uÊmiecha∏ si´, kiedy
lew mrucza∏ z rozkoszy. 

– Anastazjo, co to za Êwiat∏o w tamtych czasach bi∏o od cz∏owieka, ˝e nawet lew go nie rozerwa∏ na strz´-
py? I dlaczego dzisiaj tego Êwiat∏a nikt nie ma? Przecie˝ nikt si´ dzisiaj nie Êwieci. 

– W∏adimirze, czy ty nigdy nie zauwa˝y∏eÊ, ˝e i dzisiaj jest wielka ró˝nica? Wzrok cz∏owieka odró˝nia
wszystko, co jest ziemskie: traw´ maleƒkà, groêne zwierz´ i kamieƒ, ale troszk´ wolniej. Tajemniczà, zagad-
kowà i niewyt∏umaczalnà si∏à jest on wype∏niony. Wzrok cz∏owieka pieszczotliwy mo˝e byç, ale mo˝e te˝ ch∏o-
dem zniszczenia ogarnàç wszystko, co ˝yje. Powiedz, czy nie by∏eÊ nigdy ogrzany czyimÊ wzrokiem? Lub byç
mo˝e by∏o ci êle na duszy przez jakieÊ obce oczy? 

– OczywiÊcie, zdarza∏o si´. Czasami jest tak, ˝e czujesz czyjÊ wzrok na sobie. Niekiedy przyjaênie na cie-
bie patrzy, a czasami nie za bardzo. 

– No, widzisz? To znaczy, ˝e i ty wiesz, i˝ pieszczotliwy wzrok przyjemne ciep∏o wywo∏uje w twoim wn´-
trzu, a inne spojrzenie zniszczenie i ch∏ód rodzi. Wielokrotnie silniejszy wzrok mia∏ w dniach pierwszych cz∏o-
wiek. Stwórca uczyni∏ tak, aby wszystko, co ˝yje, stara∏o si´ byç ogrzane tym wzrokiem. 

– To gdzie si´ teraz podzia∏a ta ca∏a si∏a wzroku cz∏owieka? 
– Nie ca∏a. Jeszcze dostatecznie du˝o jej zosta∏o. Jednak krzàtanina, powierzchownoÊç myÊlenia, zupe∏-

nie inna pr´dkoÊç myÊli: nieprawid∏owe, k∏amliwe wyobra˝enia sedna ˝ycia oraz zwi´d∏a ÊwiadomoÊç màcà
wzrok, nie pozwalajà otworzyç si´ temu, czego wszyscy oczekujà od cz∏owieka. Ciep∏o duszy ka˝dy przecho-
wuje w swoim wn´trzu. Och, gdyby u wszystkich mog∏o si´ ca∏kowicie otworzyç! Ca∏a rzeczywistoÊç mog∏aby
si´ przekszta∏ciç w pierworodny ogród. 

– U wszystkich ludzi? Tak jak na poczàtku u Adama? Jak to jest mo˝liwe? 
– Wszystko mo˝e si´ udaç, kiedy ludzka myÊl wychodzàca od cz∏owieka b´dzie zmierzaç do jednoÊci. Kie-

dy Adam by∏ sam jeden, to si∏a jego myÊli by∏a taka, jak teraz u wszystkich ludzi razem. 
– Aha, to pewnie dlatego ba∏ si´ go nawet lew? 
– Lew nie ba∏ si´ cz∏owieka. Lew ho∏dowa∏ Êwiat∏u Boskiemu. Wszystkie istoty starajà si´ doznaç tej bosko-

Êci, którà obdarzyç jest w stanie tylko cz∏owiek. Za to jako przyjaciela, brata, Boga sà gotowe odbieraç cz∏o-
wieka wszystkie stworzenia istniejàce nie tylko na Ziemi. Rodzice zawsze si´ starajà, aby najlepsze zdolnoÊci
przekazaç swoim dzieciom. Tylko rodzice pragnà szczerze, ˝eby zdolnoÊci dzieci przewy˝sza∏y ich w∏asne.
Stwórca cz∏owiekowi – synowi swojemu w pe∏ni odda∏ wszystko, do czego w porywie natchnienia sam dà˝y∏.
I je˝eli wszyscy zdo∏ajà zrozumieç, ˝e Bóg jest absolutem, to przez uczucia rodziców niech poczujà wszyscy,
jako kogo Rodziciel Bóg pragnà∏ stworzyç dziecko swoje, ukochanego Syna-cz∏owieka. Jak nie ba∏ si´ odpo-
wiedzialnoÊci, jak na ca∏e wieki obieca∏ nie wyrzekaç si´ stworzenia swojego, wymawiajàc s∏owa, które dotar-
∏y do nas przez miliony lat: “On jest synem moim, cz∏owiekiem, on jest na mój obraz! On jest na podobieƒstwo
moje!”. 

– Czy to znaczy, ˝e Bóg pragnà∏, ˝eby jego syn, jego stworzenie, czyli cz∏owiek by∏ od niego silniejszy? 
– Pragnienia wszystkich rodziców pos∏u˝à do potwierdzenia tego. 
– I co? Adam swoim pierwszym dniem spe∏ni∏ marzenia Boga? Co robi∏ póêniej, po spotkaniu z lwem? 
– Adam stara∏ si´ poznaç wszystko, co istnieje. OkreÊlaç nazw´, przeznaczenie dla ka˝dego nowego two-

ru. Czasami bardzo szybko wykonywa∏ to zadanie, a bywa∏o, ˝e bardzo d∏ugo si´ z nim mierzy∏. Tak na przy-
k∏ad w dzieƒ pierwszy do wieczora próbowa∏ okreÊliç przeznaczenie prentozaura, jednak nie uda∏o mu si´ roz-
wiàzaç tego zadania i w∏aÊnie dlatego wszystkie prentozaury znik∏y z powierzchni ziemi. 

– Dlaczego znik∏y? 
– Znikn´∏y dlatego, ˝e cz∏owiek nie okreÊli∏ ich przeznaczenia. 
– To te prentozaury, co by∏y kilkakrotnie wi´ksze od s∏oni? 
– Tak, by∏y wi´ksze od s∏oni i mia∏y niewielkie skrzyd∏a. Na d∏ugiej szyi znajdowa∏a si´ niewielka g∏owa,

a z paszczy zionà∏ ogieƒ. 
– Jak w baÊni. Smoki w baÊniach narodowych te˝ zion´∏y ogniem, ale to tylko w baÊniach, nie naprawd´. 
– O minionym w bajkach mówi si´ zazwyczaj alegoriami, a bywa, ˝e opowiada si´ bezpoÊrednio, dok∏ad-

nie. – Ale˝?! To jak ten potwór móg∏ byç zbudowany? Jak ˝ywy organizm mo˝e z paszczy zionàç ogniem?
A mo˝e ten ogieƒ to metafora? No, powiedzmy, ˝e ten potwór dysza∏ z∏oÊcià. 
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– Ogromny prentozaur by∏ dobry, a nie z∏y. Jego zewn´trzny rozmiar s∏u˝y∏ do zmniejszenia wagi. 
– Jak olbrzymi rozmiar mo˝e s∏u˝yç do zmniejszenia wagi? – Im wi´kszy balon gazowy, im bardziej wype∏-

niony tym, co jest l˝ejsze od powietrza, tym jest równie˝ l˝ejszy. 
– Przecie˝ prentozaur nie by∏ powietrznym balonem. 
– Prentozaur by∏ w∏aÊnie takim ogromnym ˝ywym balonem. Przy tym mia∏ lekkà konstrukcj´ szkieletu i ma-

∏e organy wewn´trzne. W Êrodku, tak jak w kuli, by∏a pustka nieustannie wype∏niajàca si´ gazem l˝ejszym od
powietrza. Odbijajàc si´ i machajàc skrzyd∏ami, prentozaur móg∏ troch´ pofrunàç. Kiedy pojawia∏ si´ nadmiar
gazu, wydycha∏ go paszczà. Z paszczy natomiast wystawa∏y krzemowe k∏y i potarcie ich powodowa∏o iskr´,
a gaz wydobywajàcy si´ z jamy brzusznej zapala∏ si´ i ogniem z paszczy wyrywa∏. 

– Nie do wiary! No, dobra, ale kto w takim razie stale wype∏nia∏ go gazem? 
– Przecie˝ t∏umacz´ ci, W∏adimirze, gaz tworzy∏ si´ sam, wewnàtrz, podczas trawienia pokarmu. 
– To niemo˝liwe. Gaz jest tylko w g∏´bi ziemi. Wydobywa si´ go, a nast´pnie wype∏nia nim butle gazowe

lub doprowadza si´ rurociàgiem do maszynek gazowych. A tu nagle z pokarmu – to zbyt proste! – Tak, to jest
w∏aÊnie takie proste. 

– Nie uwierz´ w takie ∏atwe wyt∏umaczenie i myÊl´, ˝e nikt w nie nie uwierzy. I wszystko, co powiedzia∏aÊ,
b´dzie podane w wàtpliwoÊç. Nie tylko w to o prentozaurach, ale i we wszystko inne, o czym opowiada∏aÊ,
równie˝ zwàtpià. Dlatego nie b´d´ w ogóle o tym pisa∏. 

– W∏adimirze, czy ty podejrzewasz, ˝e ja mog´ si´ myliç albo k∏amaç? 
– No, k∏amaç nie k∏amaç, ale to, ˝e si´ pomyli∏aÊ z tym gazem, to fakt. 
– Nie pomyli∏am si´. – Udowodnij zatem. 
– W∏adimirze, zarówno twój, jak i innych ludzi ˝o∏àdek produkuje taki sam gaz. 
– Jak to mo˝liwe? 
– A sprawdê sobie. Weê i podpal, kiedy z ciebie wychodzi. 
– Jak: ze mnie? Skàd? Gdzie podpaliç? Anastazja zaÊmia∏a si´ i przez Êmiech powiedzia∏a: 
– Jak dziecko, pomyÊl sam, przecie˝ to jest bardzo intymne doÊwiadczenie. 
Od czasu do czasu myÊla∏em o tym gazie i sam nie wiem dlaczego tak bardzo mnie to zaj´∏o. W koƒcu

zdecydowa∏em si´ zrobiç doÊwiadczenie. Wykona∏em je po powrocie od Anastazji. Pali si´!!! 
Wszystkie jej s∏owa o pierwszych dniach Adama, czyli te˝ o naszych pierwszych dniach, przypominam so-

bie z coraz wi´kszym zainteresowaniem. I nie wiem dlaczego powstaje we mnie takie uczucie, jakbyÊmy i ja,
i ty, czytelniku, zapomnieli czegoÊ z nich ze sobà zabraç. Albo tylko ja zapomnia∏em. Mo˝e niech ka˝dy zade-
cyduje o sobie, kiedy si´ dowie, jak przebiega∏ dzieƒ pierwszy Cz∏owieka. W∏aÊnie tak opowiada∏a o tym Ana-
stazja: 

DZIE¡ PIERWSZY 

Adama wszystko ciekawi∏o. Ka˝de êdêb∏o trawy, ka˝dy dziwny robaczek, podniebne ptaki oraz woda. Kie-
dy zobaczy∏ po raz pierwszy rzek´, zachwyci∏ si´ p∏ynàcà przezroczystà wodà, lÊniàcà w promieniach s∏oƒca.
I dostrzeg∏ w niej rozmaitoÊç ˝ycia. Adam dotknà∏ r´kà wody i w tym samym momencie nurt objà∏ jego d∏oƒ
i pieÊci∏ wszystkie komórki jego skóry, zach´cajàc do siebie. Zanurzy∏ si´ wi´c w wodzie i cia∏o jego sta∏o si´
l˝ejsze, woda utrzymywa∏a go i, przyjemnie szumiàc, pieszczotliwie g∏adzi∏a. Prysnà∏ wodà w gór´ i zachwyci∏
si´, kiedy promienie s∏oneczka gra∏y w ka˝dej kropli, póki nurt ich nie przyjà∏ z powrotem. I z uczuciem radoÊci
pi∏ wod´ z rzeki. I a˝ do zachodu s∏oƒca podziwia∏ i kàpa∏ si´, i rozmyÊla∏. 

– Poczekaj, Anastazjo, powiedzia∏aÊ przed chwilà, ˝e Adam si´ napi∏, a czy coÊ zjad∏ w ciàgu dnia? Czym
si´ od˝ywia∏? 

– Naoko∏o by∏o mnóstwo p∏odów ziemi o ró˝nych smakach, jagód i nadajàcych si´ do spo˝ycia zió∏. Jed-
nak w dni pierwsze Adam nie odczuwa∏ g∏odu. Syty by∏ powietrzem samym. 

– Samym powietrzem? Przecie˝ nie samym powietrzem ˝yje cz∏owiek. Jest nawet takie przys∏owie. 
– Tym powietrzem, którym dzisiaj oddycha cz∏owiek, faktycznie si´ nie da, a co wi´cej, nawet nie wolno si´

od˝ywiaç. DziÊ powietrze jest na wpó∏ martwe i cz´sto szkodliwe dla cia∏a i duszy. Powiedzia∏eÊ o istniejàcym
przys∏owiu: “Nie samym powietrzem ˝yje cz∏owiek”, jest jednak inne przys∏owie: “Ja samym powietrzem ˝yj´”.
W∏aÊnie ono odpowiada temu, co by∏o dane cz∏owiekowi na samym poczàtku. Adam urodzi∏ si´ w najpi´kniej-
szym ogrodzie i w otaczajàcym go powietrzu nie znajdowa∏ si´ ani jeden szkodliwy py∏ek. W powietrzu tym by-
∏y rozproszone py∏ki i najczystsze kropelki rosy. 

– Py∏ek? Jaki py∏ek? 
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– Eteryczny kwiatowy py∏ek by∏ wydzielany z zió∏, z drzew, z p∏odów. Z tych, co by∏y tu˝ obok, i z dalszych
miejsc wiatrem by∏ przynoszony. W ˝aden sposób od dzie∏ wielkich nie odciàga∏a cz∏owieka potrzeba zdoby-
wania po˝ywienia. Ca∏e otoczenie ˝ywi∏o cz∏owieka poprzez powietrze. Stwórca tak wszystko pomyÊla∏ od po-
czàtku, ˝e wszystko, co ˝ywe na ziemi, w mi∏oÊci natchnieniu stara∏o si´ s∏u˝yç cz∏owiekowi: i powietrze, i wo-
da, i wiatr by∏y ˝ywicielami. 

– Tu masz racj´, powietrze mo˝e byç szkodliwe, i to bardzo, ale cz∏owiek wymyÊli∏ klimatyzacj´. Ona
oczyszcza powietrze ze wszystkich szkodliwych sk∏adników. A wod´ mineralnà sprzedaje si´ w butelkach.
Dzisiaj wi´c dla tych, których na to staç, problemy z wodà i powietrzem sà rozwiàzane. 

– Niestety, W∏adimirze, klimatyzacja nie rozwiàzuje problemu. Szkodliwe czàsteczki zatrzymuje, ale powie-
trze przy tym jeszcze bardziej martwieje, a butelkowana woda obumiera od tego zamkni´cia. Wówczas od˝y-
wia ona jedynie stare komórki cia∏a. Dla ich odnawiania si´, po to, aby komórki twego cia∏a przez ca∏y czas si´
tworzy∏y, niezb´dne sà ˝ywe powietrze i woda. 

PROBLEMY UDOSKONALA¸Y ˚YCIE 

– Adam to wszystko posiada∏? 
– Tak! Mia∏ to! W∏aÊnie dlatego myÊl jego p´dzi∏a tak szybko. Przez wzgl´dnie krótki odcinek czasu uda∏o

mu si´ okreÊliç przeznaczenie wszystkiego. Sto osiemnaÊcie lat przelecia∏o jak jeden dzieƒ. 
– Sto osiemnaÊcie lat? Do tak póênej staroÊci sam prze˝y∏? 
– Sam jeden, zachwycajàcymi i ciekawymi czynami ˝y∏ On pierwszy cz∏owiek. Jego sto osiemnaÊcie lat nie

staroÊç mu przynios∏o, lecz rozkwit. 
– W wieku stu osiemnastu lat cz∏owiek si´ starzeje, nawet jest uznawany za d∏ugowiecznego, ale choroby

i niemoc go pokonujà. 
– Tak jest teraz, W∏adimirze, ale wtedy choroby cz∏owieka nie dotyka∏y. Wiek ka˝dej komórki cia∏a by∏ d∏u˝-

szy, ale jeÊli komórka by∏a zbyt zm´czona, to dane by∏o jej umrzeç, ale w tym samym czasie powstawa∏a no-
wa, energià wype∏niona komórka. Cia∏o cz∏owieka mog∏o ˝yç tyle lat, ile chcia∏ jego duch, dusza. 

– To co, teraz wynika z tego, ˝e wspó∏czesny cz∏owiek sam nie chce ˝yç tak d∏ugo? 
– Dzia∏aniem swoim co sekund´ skraca swój wiek i Êmierç wymyÊla sam dla siebie cz∏owiek. 
– Jak to: sam sobie wymyÊla? Przecie˝ ona przychodzi sama, wbrew naszej woli. 
– Kiedy palisz lub pijesz alkohol, kiedy wyje˝d˝asz do miasta nasyconego smrodem zanieczyszczonego

powietrza, kiedy spo˝ywasz martwe jedzenie i z∏oÊcià sam siebie zjadasz, to powiedz mi, W∏adimirze, kto, jak
nie ty sam, przybli˝a twojà Êmierç? 

– Takie jest teraz ˝ycie. – Cz∏owiek jest wolny, ka˝dy sam buduje swoje ˝ycie i wiek swój co sekund´ okre-
Êla. – To co, w raju problemy nie istnia∏y? 

– Problemy, nawet je˝eli powstawa∏y, to rozwiàzywa∏y si´ bez ˝adnych szkód i tylko dowodzi∏y doskona∏o-
Êci ˝ycia. 

PIERWSZE SPOTKANIE

Pewnego dnia, w swoje sto osiemnaste urodziny, obudziwszy si´ o Êwicie, Adam nie zachwyci∏ si´ wiosnà.
I nie podniós∏ si´ jak zwykle na powitanie s∏onecznych promieni. W listowiu nad nim przepi´knie Êpiewa∏ s∏o-
wik, ale Adam przekr´ci∏ si´ na drugi bok, odwracajàc od Êpiewu. Przed oczami w tajemniczym dr˝eniu wio-
sna wype∏nia∏a przestrzeƒ, rzeka szelestem wody wo∏a∏a do siebie Adama, rozbawione jaskó∏ki fruwa∏y nad
nim. Ob∏oki zmienia∏y si´ w czarujàce obrazy, najdelikatniejsze aromaty z zió∏, kwiatów, drzew i krzewów ota-
cza∏y go. O, jak˝e wtedy zdziwi∏ si´ Bóg! WÊród wspania∏oÊci wiosennej ziemskiego stworzenia pod b∏´kitem
nieba syn-cz∏owiek Jego smuci∏ si´. Jego dziecko ukochane nie w radoÊci, lecz w smutku by∏o pogrà˝one.
Czy dla kochajàcego ojca mo˝e byç coÊ bardziej przykrego ni˝ taki obraz? Odpoczywajàce sto osiemnaÊcie
lat od momentu stworzenia mnóstwo boskich energii w mgnieniu oka znów si´ poruszy∏o. WszechÊwiat za-
mar∏. W aurze energii mi∏oÊci lÊni∏o takie przyspieszenie, nie spotykane wczeÊniej, ˝e wszystko, co istnieje,
zrozumia∏o: Bóg myÊli o nowym stworzeniu. Ale co jeszcze mo˝na stworzyç po tym, co ju˝ zosta∏o stworzone
na najwy˝szym poziomie natchnienia? Nikt jeszcze wtedy tego nie rozumia∏. A pr´dkoÊç myÊli Boga powi´k-
sza∏a si´. Energia mi∏oÊci szepta∏a do niego: – I znów wszystko doprowadzi∏eÊ do natchnionego ruchu. Ener-
gie twoje parzà przestrzenie wszechÊwiata. Jakim cudem nie wybuchasz ani nie spalasz si´ sam w takim
ogniu? Dokàd dà˝ysz? Do czego? Popatrz, mój Bo˝e, ja nie Êwiec´ si´ ju˝ tobà, lecz si´ pal´, planety
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w gwiazdy przemieniajàc. Zatrzymaj si´, wszystko, co najlepsze, ju˝ jest przez ciebie stworzone, a twój syn
przestanie si´ smuciç, zatrzymaj si´, o, Bo˝e! 

Nie s∏ysza∏ Bóg b∏agania mi∏oÊci.
Nie przejmowa∏ si´ drwinami istot wszechÊwiata. Jak m∏ody i natchniony rzeêbiarz goràco kontynuowa∏

przyspieszone ruchy wszystkich energii. I nagle w ca∏ym nieuchwytnym wszechÊwiecie b∏ysnà∏ do tej pory nie-
widzianà, pi´knà zorzà i westchn´∏o w zachwycie ca∏e stworzenie. I sam Bóg szepnà∏ w zachwycie: 

– Popatrz, WszechÊwiecie! Patrz! Oto córka moja stoi wÊród stworzeƒ ziemskich. O, jak˝e doskona∏a, jak
wspania∏a jest jej postaç. Godna b´dzie syna mego. I nie ma doskonalszego od niej stworzenia. W niej obraz
i podobieƒstwo moje oraz wszystkie wasze czàsteczki w niej sà zawarte, wi´c pokochajcie, pokochajcie jà! 

Ona i on! Mój syn i córka moja! Wszystkich radoÊcià obdarzà! I na wszystkich poziomach bytu wspania∏e
Êwiaty zbudujà! W promieniach Êwitu, po trawie umytej rosà, w Êwiàteczny dzieƒ z pagórka schodzi∏a ku Ada-
mowi dziewica. Stàpa∏a z gracjà, mia∏a smuk∏à sylwetk´, a linie jej cia∏a by∏y delikatne i p∏ynne. Cera lÊni∏a
Êwiat∏em zorzy boskiej, coraz bli˝ej i bli˝ej. Ju˝ jest! 

Przed le˝àcym na trawie Adamem stan´∏a dziewica. Wietrzyk poprawi∏ z∏ote kosmyki, ods∏aniajàc jej czo∏o.
WszechÊwiat wstrzyma∏ oddech. O, jak cudowne jej lico – stworzenie twoje, Bo˝e! Adam na stojàcà obok
dziewic´ tylko rzuci∏ okiem, lekko ziewnà∏ i obróci∏ si´, przymykajàc powieki. Wszystkie istoty wszechÊwiata
us∏ysza∏y wtedy... Nie, nie s∏owa, lecz jak opieszale w swych myÊlach Adam rozprawia∏ o nowym Boga stwo-
rzeniu: “Patrzcie, jeszcze jedno jakieÊ stworzenie podesz∏o. Nie ma nic w nim nowego, tylko ˝e do mnie po-
dobne. Stawy kolanowe u konia sà bardziej gi´tkie i mocne, leopard ma weselsze i jaskrawsze futro, a do te-
go wszystkiego jeszcze podesz∏o bez zaproszenia, przecie˝ na dzisiaj planowa∏em okreÊliç przeznaczenie
mrówkom” . 

Ewa wi´c, nie doczekawszy si´, posz∏a nad rzek´. Na brzegu przykucn´∏a przy krzakach i w ucich∏ej wo-
dzie swoje oglàda∏a odbicie. I narzekaç zacz´∏y istoty wszechÊwiata, w jednoÊç zla∏a si´ ich myÊl: “Dwie do-
skona∏oÊci nie potrafi∏y doceniç jedna drugiej, wi´c w stworzeniach boskich nie ma doskona∏oÊci”. 

Tylko energia mi∏oÊci, sama poÊród narzekaƒ ca∏ego wszechÊwiata, próbowa∏a ochroniç sobà Stwórc´. Jej
Êwiat∏o otacza∏o Boga. Wszyscy wiedzieli – nigdy Energia Mi∏oÊci nie rozumowa∏a. Zawsze niewidoczna i mil-
czàca w nieznanych bezkresach b∏àdzi∏a, to dlaczego teraz ca∏kowicie, bez reszty tak mocno Êwiat∏em wokó∏
Boga zab∏ysn´∏a? Nie reagujàc na j´ki wszechÊwiata, swoim Êwiat∏em tylko Jego jedynego ogrzewa∏a i pocie-
sza∏a:

– Ty odpocznij, Stwórco Wielki, i zasiej zrozumienie w Synu swoim. B´dziesz móg∏ poprawiç wszystkie
wspania∏e stworzenia swoje. 

W odpowiedzi zabrzmia∏y s∏owa i wszechÊwiat pozna∏ przez nie màdroÊç i wielkoÊç Boga: 
– Mój syn jest na obraz i podobieƒstwo moje. Znajdujà si´ w nim czàsteczki wszystkich energii. On jest al-

fà i omegà. On jest stworzeniem! On jest przysz∏oÊci przetworzeniem! Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Ani
mnie, ani nikomu innemu nie b´dzie dane bez zgody jego zmieniaç losu jego. Wszystko, czego sam zapra-
gnie, dane mu b´dzie. Wszystko si´ spe∏ni, co nie w biegu pomyÊlane. Nie pok∏oni∏ si´ syn mój na widok do-
skona∏ego cia∏a dziewicy. Nie podziwia∏ jej ku zdumieniu ca∏ego wszechÊwiata. Syn mój, nie rozumiejàc jesz-
cze, zmys∏ami poczu∏. Jako pierwszy poczu∏ – czegoÊ mu brakuje. A stworzenie nowe – dziewica – tego w∏a-
Ênie jeszcze nie posiada. Mój syn! Mój syn duszà odczuwa ca∏y wszechÊwiat i doskonale wie, co on posiada.

Ca∏y wszechÊwiat wype∏ni∏o pytanie: 
– Czego mo˝e brakowaç temu, w kim zawarte wszystkie energie nasze i wszystkie energie twoje? Bóg od-

powiedzia∏ im: 
– Energii Mi∏oÊci. I w tym momencie z ca∏à swà si∏à wybuch∏a energia mi∏oÊci: 
– Przecie˝ jestem jedna jedyna i tylko do ciebie nale˝´. Tobà jedynym jaÊniej´. – Kochanie moje, tak, je-

steÊ jedynà mojà mi∏oÊcià, twoje lÊniàce Êwiat∏o i lÊni, i pieÊci. Kochanie moje, jesteÊ moim natchnieniem. Ty
jesteÊ zdolna wszystko przyspieszaç, pog∏´biasz uczucia i dajesz wszystkim b∏ogie ukojenie, kochanie moje.
B∏agam ciebie, ca∏a bez reszty zejdê na Ziemi´. Sobà, energià wielkiej b∏ogoÊci, ogarnij je moje dzieci. 

Mi∏oÊci i Boga po˝egnalny dialog zwiastowa∏ poczàtek ca∏ej mi∏oÊci ziemskiej. 
– Mój Bo˝e – wo∏a∏a mi∏oÊç do Stwórcy – kiedy odejd´, to sam na zawsze, sam na wszystkich ˝yjàcych po-

ziomach bytu, pozostaniesz niewidzialny. 
– Od dziÊ syn mój i córka moja b´dà Êwieciç dla wszystkich na wszystkich poziomach bytu. I niech tak si´

stanie. 
– Mój Bo˝e, pró˝nia wokó∏ ciebie powstanie. I ju˝ nigdy do twojej duszy nie przedrze si´ ˝ywe ciep∏o. Bez

ciep∏a tego ozi´bnie twa dusza. 
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– Nie tylko dla mnie, lecz dla wszystkich niech to ciep∏o z ziemi jaÊnieje. Synów moich i córek czyny niech
je pomno˝à. Wówczas ca∏a Ziemia ciep∏em mi∏oÊci Êwiecàcej w przestrzeni rozgorzeje. Wszyscy b´dà odczu-
wali od Ziemi b∏ogie Êwiat∏o, ogrzane nim b´dà wszystkie . . moje energie. 

– Mój Bo˝e, przed synem i córkà twojà stojà otworem wszystkie drogi. W nich zawarte sà energie wszyst-
kich wymiarów bytu. I jeÊli chocia˝by jedna przezwyci´˝y pozosta∏e, to nieprawdziwà zaprowadzi drogà. Co
wtedy b´dziesz móg∏ zrobiç, oddawszy z siebie wszystko? Widzàc, jak topnieje, jak s∏abnie energia p∏ynàca
z Ziemi? Oddawszy wszystko i patrzàc, jak na ziemi nad wszystkim dominuje energia zniszczenia? Stworze-
nie twoje pokryje martwa otoka, a trawa twoja b´dzie zarzucona kamieniami. Co wtedy zrobisz, wolnoÊç swo-
jà oddawszy synowi swojemu? 

– WÊród kamieni b´d´ móg∏ przebiç si´ ponownie jako zielone êdêb∏o trawy na maleƒkiej, nietkni´tej polan-
ce, otworz´ p∏atki kwiatu. Swoje ziemskie przeznaczenie moi ziemscy synowie i córki b´dà mogli sobie uÊwia-
domiç. 

– Mój Bo˝e, kiedy odejd´, ty niewidoczny dla wszystkich si´ staniesz. A mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e w twoim
imieniu poprzez ludzi istoty innych energii nagle zacznà przemawiaç. Jedni drugich b´dà si´ starali sobie pod-
porzàdkowaç. Na swojà korzyÊç b´dà interpretowaç twojà istot´, g∏oszàc: “Mówi´ w imieniu Boga i ze wszyst-
kich jestem wybrany ja sam jedyny, i wszyscy mnie s∏uchajcie”. Co wtedy b´dziesz w stanie zrobiç? 

– W rodzàcym si´ dniu zorzà si´ stan´. Stworzenia wszystkie, bez wyjàtku, pieszczone na ziemi promie-
niem s∏onecznym, pomogà zrozumieç synom i córkom moim, ˝e ka˝dy sam przez dusz´ swojà mo˝e mówiç
z duszà mojà. 

– Mój Bo˝e, ich b´dzie wielu, a ty jesteÊ sam jeden. A wszystkie istoty wszechÊwiata opanuje po˝àdanie
zaw∏adni´cia ludzkà duszà, aby poprzez ludzi zapanowaç nad wszystkim swojà energià. Wtedy twój syn za-
b∏àkany nagle zacznie si´ do nich modliç. 

– Przed ró˝norakimi ciemnymi si∏ami prowadzàcymi do Êlepego zau∏ka stoi mur, on b´dzie zaporà dla
wszystkiego, co niesie k∏amstwo. Bowiem w synach i córkach moich jest dà˝enie do uÊwiadomienia sobie
prawdy. K∏amstwo ma zawsze swoje granice, lecz prawda jest bezgraniczna zawsze. Ona jedna na wieki za-
mieszka∏a w duszy i ÊwiadomoÊci moich córek i synów! 

– O, mój Bo˝e, nikt i nic nie jest w stanie przeciwstawiç si´ biegowi myÊli i marzeniom twoim. One sà wspa-
nia∏e! Z w∏asnej woli pójd´ ich Êladami. Dzieci twoje Êwiat∏em ogrzej´ i wiecznie b´d´ im s∏u˝yç. Sprezentowa-
ne przez ciebie natchnienie pomo˝e im stworzyç swoje tworzenie. Tylko o jedno b∏agam ci´, Bo˝e, choç jednà
iskierk´ swojej mi∏oÊci pozwól mi przy tobie zostawiç. Kiedy w mroku przebywaç b´dziesz, kiedy sama pró˝-
nia b´dzie ci´ otaczaç, kiedy popadniesz w zapomnienie, a Êwiat∏o Ziemi b´dzie przygasaç, niech wtedy
iskierka, chocia˝by jedna ma∏a iskierka mi∏oÊci mojej do ciebie, swoim migotaniem Êwieci. 

Gdyby ˝yjàcy dzisiaj cz∏owiek móg∏ spojrzeç na niebo, które by∏o wtedy nad ziemià, przed jego oczyma
wielki powsta∏by obraz. Âwiat∏o wszechÊwiata – energia mi∏oÊci, w komet´ si´ skupiwszy, ku ziemi podà˝a∏a
i rozjaÊnia∏a na swojej drodze cia∏a planet jeszcze bez ˝ycia, i zapala∏a gwiazdy nad ziemià. Ku ziemi! Coraz
bli˝ej i bli˝ej. Ju˝ jest. I nagle nad samà ziemià si´ zatrzyma∏o, zadr˝a∏o Êwiat∏o mi∏oÊci. Dostrzeg∏o bowiem
w oddali, wÊród p∏omiennych gwiazd, jednà, najmniejszàze wszystkich, lecz ˝ywà gwiazd´. Ona za Êwiat∏em
mi∏oÊci ku ziemi spieszy∏a. 

I zrozumia∏a mi∏oÊç: to od Boga ostatnia jej iskierka, i ta ku ziemi za nià zmierza∏a. 
– Mój Bo˝e – szepta∏o Êwiat∏o mi∏oÊci – ale dlaczego? Nie mog´ zrozumieç, dlaczego Ty nawet jednej mo-

jej iskierki przy sobie nie zostawi∏eÊ? 
S∏owom mi∏oÊci zmroku wszechÊwiata ju˝ niewidzialny dla nikogo i przez nikogo jeszcze niezrozumia∏y

Bóg odpar∏: 
– Sobie zostawiç to znaczy nie daç im, córkom i synom moim. 
– Mój Bo˝e... 
– O, jak wspania∏a jesteÊ, mi∏oÊci, nawet w tej jednej tylko iskierce. 
– Mój Bo˝e... – Pospiesz si´, mi∏oÊci moja, pospiesz, nie rozprawiaj. Pospieszaj z ostatnià swojà iskierkà

i ogrzej wszystkich przysz∏ych moich synów i córki. 
Energia Mi∏oÊci wszechÊwiata obj´∏a ludzi ca∏kowicie, a˝ do ostatniej iskierki. W niej by∏o wszystko. WÊród

wszechÊwiata nieobj´tego, we wszystkich ˝yjàcych wymiarach bytu jednoczeÊnie, powsta∏ cz∏owiek ze
wszystkich istot najmocniejszy. 
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KIEDY MI¸OÂå... 

Adam le˝a∏ na trawie wÊród pachnàcych kwiatów. Drzema∏ w cieniu drzewa, a jego myÊl powoli p∏yn´∏a.
I nagle nie znanà mu do tej pory falà ciep∏a obj´∏o go wspomnienie. Niezwyk∏à si∏à ciep∏o to przyspiesza∏o
wszystkie myÊli: “Zupe∏nie niedawno stan´∏o przede mnà nowe stworzenie. Moje by∏o to podobieƒstwo,
a oprócz tego by∏a i ró˝nica, ale jaka, w czym? Gdzie mo˝e byç teraz? O, jak pragn´ zobaczyç ponownie to
nowe stworzenie. Zobaczyç je znowu chc´, ale dlaczego, nie wiem”. Raptem Adam wsta∏ i rozejrza∏ si´ do-
oko∏a. Wybuch∏a jego myÊl: “Co si´ nagle sta∏o? Ciàgle to samo niebo, ptaki, trawy, drzewa i krzaki. Wcià˝ te
same, a jest ró˝nica, inaczej na wszystko patrz´. Wspanialsze sta∏y si´ wszystkie ziemskie istoty: zapachy,
powietrze i Êwiat∏o”. 

I zrodzi∏o si´ z ust Adama s∏owo, Adam wykrzyknà∏ do wszystkich: “I ja te˝ kocham!” i w tym momencie
ogarn´∏a go nowa fala ciep∏a idàca od rzeki. Odwróci∏ si´ w kierunku bijàcego ciep∏a, przed nim lÊni∏o nowe
stworzenie. Logika opuÊci∏a myÊli, ca∏a dusza widokiem tym si´ upaja∏a, kiedy Adam zobaczy∏ nagle na brze-
gu siedzàcà cicho dziewic´. Nie na wod´ czystà jednak, lecz na niego patrzy∏a, odrzuciwszy pasma z∏otych
w∏osów. Teraz ona pieÊci∏a go swym uÊmiechem, jakby wiecznoÊç ca∏à na niego czeka∏a. 

Podszed∏ do niej i kiedy patrzyli na siebie, Adam pomyÊla∏: “Nikt nie ma oczu wspanialszych ni˝ ona”, a g∏o-
Êno powiedzia∏: 

– Siedzisz nad brzegiem rzeki, woda jest bardzo przyjemna. Masz ochot´? Wykàpiemy si´ w rzece.
– Ch´tnie. 

– Potem poka˝´ ci wszystkie stworzenia, chcesz? 
– Chc´. 
– Wszystkim okreÊli∏em przeznaczenie. I tobie s∏u˝yç im naka˝´. A jeÊli chcesz, to nowe uczyni´ stworze-

nie. 
– Tak, chc´. 
Kàpali si´ w rzece, biegali po ∏àce. O, jak˝e dêwi´cznie Êmia∏a si´ dziewica, kiedy wdrapawszy si´ na s∏o-

nia, niezwyk∏y taniec dla niej przedstawia∏ rozweselony Adam i dziewic´ Ewà nazywa∏! 
Dzieƒ mia∏ si´ ku zachodowi, dwoje ludzi sta∏o wÊród znakomitoÊci bytu ziemskiego. Rozkoszowali si´ ko-

lorami, zapachami i dêwi´kami. Spokojnie i niewinnie patrzy∏a Ewa, jak zapada wieczór. Kwiaty zamyka∏y si´
w pàki, wspania∏e dzienne widoki w ciemnoÊç odchodzi∏y z oczu. 

– Nie smuç si´ – ju˝ pewny siebie powiedzia∏ Adam – zaraz nastàpi ciemnoÊç nocy. Jest potrzebna, by od-
poczàç, ale ilekroç noc b´dzie przychodzi∏a, zawsze dzieƒ nastanie. 

– Ten sam dzieƒ b´dzie czy nowy? 
– Nastàpi dzieƒ taki, jakiego zapragniesz. 
– Czyim podw∏adnym jest ka˝dy dzieƒ? 
– Moim podw∏adnym. 
– A ty komu jesteÊ podw∏adny? 
– Nikomu. 
– To skàd tu jesteÊ? 
– Z marzenia. 
– A wszystko naoko∏o, co cieszy mój wzrok? 
– Te˝ powsta∏o z marzenia dla mnie jako stworzenie. 
– To gdzie teraz ten, którego marzenia sà tak wspania∏e? 
– Cz´sto bywa tak, ˝e jest obok, lecz nie mo˝na go zobaczyç zwyk∏ym wzrokiem. Tak czy inaczej, jest

z nim dobrze. Bogiem si´ okreÊla, ojcem moim i przyjacielem. Nigdy mi si´ nie przykrzy i wszystko mi oddaje.
Te˝ pragn´ mu coÊ daç, ale co, tego jeszcze nie wiem. 

– Wi´c ja te˝ jestem jego stworzeniem? Ja te˝, tak jak i ty, odwdzi´czyç mu si´ pragn´. Nazywaç przyjacie-
lem, Bogiem i ojcem swoim. Byç mo˝e razem odnajdziemy to, czego oczekuje od nas ojciec? 

– S∏ysza∏em, jak mówi, ˝e mo˝e obdarzyç wszystkich radoÊcià. 
– Wszystkich, to znaczy i siebie samego? 
– Tak, to znaczy i siebie samego. 
– To powiedz mi, czego pragnie? 
– Wspólnego tworzenia oraz radoÊci z patrzenia na nie. 
– Co mo˝e przynieÊç wszystkim radoÊç? 
– Rodzenie. 

13



– Rodzenie? Przecie˝ najwspanialsze jest ju˝ narodzone. 
– Cz´sto rozmyÊlam przed snem o niezwyk∏ym, wspania∏ym stworzeniu. O Êwicie dochodz´ do wniosku, ˝e

jeszcze nic nie wymyÊli∏em. To, co wspania∏e, ju˝ istnieje i jest widoczne w Êwietle dnia. 
– PomyÊlmy nad tym razem. 
– Te˝ tego pragn´, by przed snem byç razem z tobà, s∏yszeç twój oddech, upajaç si´ twym ciep∏em i razem

dumaç o stworzeniu. 
Marzàc przed snem o wspania∏ym stworzeniu, myÊli obojga ∏àczy∏y si´ w jedno dà˝enie porywem najdeli-

katniejszych zmys∏ów, a ich cia∏a odzwierciedla∏y myÊli. 

NARODZINY 

To dzieƒ wraca∏, to noc znów nastawa∏a. Pewnego dnia o Êwicie, kiedy Adam obserwowa∏ tygrysiàtka i za-
stanawia∏ si´ nad nimi, cicho podesz∏a do niego Ewa, przykucn´∏a obok, wzi´∏a jego r´k´ i po∏o˝y∏a na swoim
brzuchu. 

– Poczuj to, wewnàtrz mnie moje i jednoczeÊnie nowe stworzenie ˝yje. Czy czujesz, Adamie, jak kopie
istota moja niespokojna? 

– Tak, czuj´. Wydaje mi si´, ˝e do mnie si´ wyrywa. 
– Do ciebie? No, oczywiÊcie, ˝e tak! Ona jest zarówno moja, jak i twoja! O, jak˝e pragn´ zobaczyç ju˝ to

nasze stworzenie. Nie w m´kach, lecz w wielkim zdumieniu rodzi∏a Ewa. 
Zapomniawszy o wszystkim dooko∏a, siebie nie czujàc, Adam patrzy∏ i dr˝a∏ z niecierpliwoÊci. Ewa bowiem

rodzi∏a nowe wspólne stworzenie. 
Maleƒki k∏´buszek, mokry ca∏y, bezradnie le˝a∏ na trawie. Mia∏ podkulone nó˝ki i zamkni´te powieki. Adam

patrzy∏, nie odrywajàc wzroku, jak maleƒstwo poruszy∏o ràczkà, rozchyli∏o usteczka i zrobi∏o wdech. Adam ba∏
si´ nawet mrugnàç, aby nie przegapiç najmniejszego ruchu. Nieznane do tej pory uczucia wype∏nia∏y wszyst-
ko wewnàtrz i naoko∏o. Nie b´dàc w stanie ustaç w miejscu, Adam nagle podskoczy∏ i pobieg∏. W wielkiej ra-
doÊci bieg∏ Adam wzd∏u˝ rzeki nie wiadomo dokàd. Zatrzyma∏ si´. CoÊ wspania∏ego i nieznanego wype∏nia∏o
jego piersi i ros∏o. A wszystko naoko∏o!... Niezwykle wietrzyk liÊçmi w krzakach szeleÊci∏, on Êpiewa∏, przebie-
rajàc po liÊciach krzaków i p∏atkach kwiatków jak po strunach. Niezwykle p∏yn´∏y na niebie ob∏oki, wszystkie
czarujàcy odbywa∏y taniec. LÊni∏a, uÊmiecha∏a si´ i bystrzej p∏yn´∏a woda. Nie do wiary! Rzeka! Rzeka, od-
zwierciedlajàc ob∏oki, weselej nios∏a swoje wody. Radosny szczebiot ptaków na niebie! I w trawie bzycza∏o ra-
doÊnie! I ∏àczy∏o si´ wszystko w jeden dêwi´k pieszczotliwej muzyki najwspanialszej przestrzeni wszechÊwia-
ta. 

Zaczerpnàwszy powietrza, Adam z ca∏ej si∏y nagle zakrzycza∏. Niezwyk∏y, nie zwierz´cy by∏ jego krzyk, zle-
wa∏ si´ w najdelikatniejsze dêwi´ki. Ucich∏o ca∏e otoczenie. Pierwszy raz us∏ysza∏ wszechÊwiat, jak radujàc
si´, Êpiewa∏ na ziemi cz∏owiek. Âpiewa∏ cz∏owiek! I wtedy wszystko, co brzmia∏o w galaktykach, umilk∏o. Âpie-
wa∏ cz∏owiek! S∏yszàc pieÊƒ szcz´Êcia, ca∏y Êwiat zrozumia∏: w ˝adnej galaktyce nie ma struny zdolnej wydaç
lepszy dêwi´k ni˝ dêwi´k pieÊni Duszy cz∏owieka. 

Jednak pieÊƒ radoÊci nie mog∏a zmniejszyç nadmiaru uczuç. Adam zobaczy∏ lwa i pop´dzi∏ do niego. Po-
wali∏ go na ziemi´ jak kotka, ze Êmiechem zaczà∏ czochraç grzyw´, potem podniós∏ si´, gestem przywo∏a∏ lwa
i pobieg∏ dalej. Lew ledwo go dogania∏, a lwiàtka z lwicà w ogóle nie nadà˝a∏y. Szybciej ni˝ wszyscy bieg∏
Adam, machajàc r´koma, zapraszajàc wszystkie zwierz´ta po drodze. Jego stworzenie, by∏ pewien, wszyst-
kim mo˝e daç radoÊç. 

I oto przed nim znów jest maleƒki k∏´bek, jego stworzenie. Oblizany j´zykiem wilczycy i ciep∏ym wiatrem
wypieszczony, ˝ywy, maleƒki k∏´buszek. 

Niemowl´ jeszcze nie otworzy∏o oczu, bo ca∏y czas spa∏o. Wszystkie zwierz´ta, co za Adamem przyby∏y,
przed nim na ziemi przysiad∏y w rozkoszy. 

– Och! – w zachwycie wykrzyknà∏ Adam – od mojego stworzenia Êwiat∏o podobne do mojego si´ rozchodzi!
A mo˝e ono jest nawet silniejsze od mojego, skoro coÊ niezwyk∏ego si´ ze mnà dzieje. Wszystkie zwierz´ta
pad∏y przed nim z czu∏oÊcià. Tak pragnà∏em! Uda∏o si´! Stworzy∏em to! Zrodzi∏em stworzenie wspania∏e! ˚y-
we! Wszyscy! Spójrzcie na niego wszyscy! 

Adam objà∏ wzrokiem wszystko naoko∏o i nagle si´ zatrzyma∏, i zamar∏. Na Ewie zatrzyma∏ si´ jego wzrok.
Samotnie siedzia∏a na trawie, lekko zm´czonym wzrokiem pieÊci∏a skamienia∏ego nagle Adama. I z nowà mo-
cà mi∏oÊç wewnàtrz i naoko∏o Adama z nie znanà mu do tej pory rozkoszà zajaÊnia∏a, i nagle... o, jak˝e mi∏oÊç
wszechÊwiata zadr˝a∏a, kiedy Adam do pi´knej matki podbieg∏, kiedy przed nià ukl´knà∏ i dotknà∏ jej z∏otych
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w∏osów, ust i wype∏nionych mlekiem piersi. I radosny krzyk w delikatny szept przemieni∏, s∏owami próbujàc wy-
raziç swój zachwyt: 

– Ewo! Moja Ewo! Kobieto moja! TyÊ zdolna urzeczywistniaç marzenia?! – a w odpowiedzi lekko zm´czony
i delikatny, cichy g∏os powiedzia∏: 

– Tak, jestem kobietà. Twojà kobietà. Urzeczywistni´ wszystko, cokolwiek wymyÊlisz. 
– Tak! Razem! My dwoje! Tacy sami jak on! Zdolni jesteÊmy urzeczywistniaç marzenia. Popatrz! Czy s∏y-

szysz nas, ojcze? 
– Lecz po raz pierwszy Adam nie us∏ysza∏ odpowiedzi. Zdziwiony skoczy∏ i wykrzyknà∏: 
– Gdzie jesteÊ, mój ojcze! Spójrz na moje stworzenie! Doskona∏e, zadziwiajàce sà twoje istoty ziemskie.

Wszystko jest wspania∏e, drzewa, zio∏a, krzaki, i Êliczne sà twoje ob∏oki. Jednak wspanialsze ni˝ kszta∏t kwia-
tów jest stworzenie moje – popatrz! Moje jedno stworzenie przynios∏o mi wi´cej radoÊci ni˝ wszystko, co ty
przez marzenia tworzy∏eÊ. Jednak ty milczysz. Czy nie chcesz na nie patrzeç? Przecie˝ ono jest najlepsze ze
wszystkich! Ono jest najbli˝sze memu sercu, stworzenie moje. No, co ty!? Nie chcesz spojrzeç na nie?

Adam popatrzy∏ na niemowl´. Nad rozbudzonym cia∏kiem dziecka powietrze by∏o bardziej niebieskie ni˝
zwykle. I wiatr nie ko∏ysa∏ niczym, tylko ktoÊ niewidoczny nad ustami niemowl´cia uchyla∏ kwiatek, zginajàc
cienkà ∏odyg´. I wtedy trzy delikatne py∏ki kwiatowe dotkn´∏y jego ust. Niemowl´ obliza∏o usteczka, b∏ogo z∏a-
pa∏o oddech, pomacha∏o ràczkami i nó˝kami i znów usn´∏o. Adam domyÊli∏ si´ wówczas, ˝e kiedy on si´ rado-
wa∏, biegajàc, Bóg w tym momencie czule opiekowa∏ si´ maleƒstwem i w∏aÊnie dlatego milcza∏. I wykrzyknà∏
Adam:

– To znaczy, ˝e ty pomaga∏eÊ! By∏eÊ obok i stworzenie uzna∏eÊ. I cichy g∏os ojca w odpowiedzi us∏ysza∏: –
Nie tak g∏oÊno, Adamie, obudzisz dziecko swojà radoÊcià. 

– Mam rozumieç, ˝e ty, mój ojcze, pokocha∏eÊ stworzenie moje tak samo jak mnie? Mo˝e nawet jeszcze
bardziej? Je˝eli tak, to dlaczego? Wyt∏umacz mi! Przecie˝ ono nie jest twoje. 

– Mi∏oÊç, mój synu, jest nieskoƒczona. W stworzeniu nowym jest przed∏u˝enie ciebie.
– To znaczy, ˝e jestem tu, a jednoczeÊnie w nim? I równie˝ Ewa w nim jest? 
– Tak, mój synu, wasze stworzenie jest podobne do was we wszystkim, nie tylko cia∏em. W nim duch i du-

sza, ∏àczàc si´, tworzà nowe. Kontynuowane b´dà wasze dà˝enia i niejednokrotnie wzmocnià radosne uczu-
cia. 

– Masz na myÊli, ˝e b´dzie nas wielu? – Zape∏nisz sobà ca∏à ziemi´. Wszystko zrozumiesz przez zmys∏y
i wówczas w innych galaktykach twoje marzenie zbuduje nowy Êwiat, jeszcze wspanialszy.

– Gdzie jest skraj wszechÊwiata? Co b´d´ robi∏, kiedy do niego dotr´? Kiedy ju˝ wszystko sobà wype∏ni´?
Co by∏o w myÊlach, zrealizuj´? 

– Synu mój, wszechÊwiat jest myÊlà i z myÊli zrodzi∏o si´ marzenie, cz´Êciowo jednak jest widocznà mate-
rià. Kiedy dotrzesz do skraju wszystkiego, nowy poczàtek, kontynuacj´ myÊl przed tobà otworzy. Z niczego
powstanà nowe wspania∏e twoje narodziny, odzwierciedlajàc twoje dà˝enia duszy i marzenia. Synu mój, tyÊ
nieskoƒczony, tyÊ wieczny, w tobie marzenia tworzàce zawarte. 

– Ojcze, jak wspaniale jest, kiedy mówisz. Chc´ ci´ przytuliç, kiedy jesteÊ obok. Jednak nie mog´ ci´ na-
wet zobaczyç, dlaczego? 

– Synu mój, kiedy moje marzenia o tobie wch∏ania∏y wszystkie energie wszechÊwiata, nie nadà˝a∏em my-
Êleç o sobie. Moje marzenia i myÊli tylko ciebie tworzy∏y i nie zaj´∏y si´ moim widzialnym obliczem. Jednak
moje stworzenia sà widoczne, postaraj si´ je odczuwaç, a nie analizowaç. Nikt w ca∏ym wszechÊwiecie nie
potrafi ich zrozumieç tylko umys∏em. 

– Ojcze, jak mi dobrze, kiedy przemawiasz. Gdy jesteÊ obok, wszystko jest mi bliskie. Kiedy si´ oka˝e, ˝e
jestem na innym koƒcu wszechÊwiata, kiedy wàtpliwoÊci i niezrozumienie zagnie˝d˝à si´ w mej duszy, po-
wiedz, jak mam ciebie odnaleêç? Gdzie b´dziesz w tym momencie? 

– W tobie i wsz´dzie dooko∏a. W tobie, mój synu, jest wszystko, jesteÊ bowiem w∏adcà wszystkich energii
wszechÊwiata. Wszystkie przeciwnoÊci wszechÊwiata zrównowa˝y∏em w tobie i w rezultacie kimÊ zupe∏nie no-
wym si´ sta∏eÊ. I ˝adnej z nich nie pozwól dominowaç w sobie, wtedy i ja w tobie b´d´. 

– We mnie? 
– W tobie i we wszystkim. W twoim stworzeniu jesteÊ ty i Ewa. TTaakk  jjaakk  ww ttoobbiiee  jjeesstt  mmoojjaa  cczzààssttkkaa,,  ttaakk

ii ww ttwwooiimm  ssttwwoorrzzeenniiuu  jjaamm  jjeesstt..  
– Dla ciebie jestem synem. Kim tedy dla ciebie jest to nowe stworzenie? 
– Znowu tobà. 
– Kogo bardziej b´dziesz kocha∏? Mnie teraêniejszego czy rodzàcego si´ mnie wcià˝ na nowo? – Mi∏oÊç
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jest jedna, lecz nadziei jest wi´cej w ka˝dym nowym odrodzeniu i marzeniu. 
– Ojcze, jak˝e ty jesteÊ màdry. Tak bardzo pragn´ ci´ uÊcisnàç. 
– Popatrz dooko∏a. Wszystko jest widzialne, to sà moje zmaterializowane myÊli i marzenia. Przez swój ma-

terialny wymiar mo˝esz zawsze z nimi obcowaç. 
– Pokocha∏em je tak jak ciebie kocham, ojcze, i Ew´, i nowe stworzenie moje. Naoko∏o jest mi∏oÊç i w niej

na wieki pozostaç pragn´. 
– Mój synu, tylko w przestrzeni mi∏oÊci ˝y∏ b´dziesz wiecznie. P∏yn´∏y lata, jeÊli tak to mo˝na ujàç, ponie-

wa˝ czas jest poj´ciem wzgl´dnym. P∏yn´∏y lata, ale po có˝ to liczyç, kiedy cz∏owiek Êmierci w sobie dostrzec
nie umia∏. A znaczy to, ˝e Êmierç wtedy musia∏a nie istnieç. 

JAB¸KO, KTÓRYM NIE MO˚NA SI¢ NASYCIå 

– Anastazjo, je˝eli na poczàtku by∏o tak dobrze, to co si´ zdarzy∏o póêniej? Dlaczego dzisiaj toczà si´ woj-
ny na ziemi, ludzie g∏odujà? Istnieje z∏odziejstwo, bandyci, samobójstwa, wi´zienia? Pe∏no nieszcz´Êliwych
rodzin i osieroconych dzieci. Gdzie si´ podzia∏y kochajàce Ewy? Gdzie Bóg, który nam obieca∏ ˝ycie wieczne
w mi∏oÊci? A, przypomnia∏em sobie, w Biblii przecie˝ zosta∏o to wyjaÊnione: wszystko przez to, ˝e jab∏ko z za-
kazanego drzewa zerwa∏ cz∏owiek, spróbowa∏ i Bóg cz∏owieka wygna∏ z raju. Nawet stra˝ników przy bramie
postawi∏, ˝eby nie wpuÊciç szkodników z powrotem. 

– W∏adimirze, Bóg cz∏owieka nie wygna∏ z raju. 
– Nie? Wygna∏! Czyta∏em o tym. A jeszcze do tego przeklà∏ cz∏owieka. Ewie powiedzia∏, ˝e jest grzesznicà

i w bólach rodziç b´dzie. A Adam w pocie czo∏a jedzenie b´dzie musia∏ zdobywaç. I w∏aÊnie tak jest teraz
z nami. 

– W∏adimirze, pomyÊl sam. Byç mo˝e logika taka lub jej brak jest dla kogoÊ korzystny i przyÊwieca jakie-
muÊ celowi. 

– Do czego jest tu potrzebna logika i czyjÊ tam cel? 
– Uwierz mi, prosz´. Ka˝dy sam powinien nauczyç si´ orientowaç swojà w∏asnà duszà, rozumieç rzeczywi-

stoÊç. Tylko sam myÊlàc, b´dziesz móg∏ zrozumieç, ˝e Bóg nie wyp´dzi∏ cz∏owieka z raju, Bóg do tej pory jest
dla wszystkich kochajàcym ojcem. Bóg jest mi∏oÊcià. O tym na pewno te˝ czyta∏eÊ. 

– Tak, czyta∏em. – To w takim razie gdzie twoja logika? Przecie˝ kochajàcy ojciec nie wygoni z domu swo-
jego dziecka. Kochajàcy rodzic, sam cierpiàc niewygody, wybacza swoim dzieciom wszystkie przewinienia.
I nie spoglàda Bóg oboj´tnie na wszystkie cierpienia ludzi, swoich dzieci. 

– Patrzy, nie patrzy — nie wiem, lecz dla wszystkich jest jasne, ˝e si´ im nie przeciwstawia. 
– O czym ty mówisz, W∏adimirze? Pewnie, ˝e zniesie i ten ból od syna-cz∏owieka. Jednak ile˝ mo˝na nie

odbieraç ojca? Jego mi∏oÊci nie odczuwaç i nie widzieç? 
– I co ty tak od razu to prze˝ywasz? Powiedz konkretniej, gdzie, w czym sà przejawy dzisiejszej mi∏oÊci Bo-

skiej? 
– Kiedy b´dziesz w mieÊcie, dok∏adniej si´ wszystkiemu przyjrzyj. ˚ywy dywan najwspanialszej trawy przy-

kryty jest martwym asfaltem. Naoko∏o wielkie skupiska szkodliwego betonu nazywane domami, pomi´dzy nimi
snujà si´ samochody, czadzàc Êmiertelnym gazem. JeÊli tylko wÊród tych kamiennych skupisk znajdzie si´
choçby ma∏à wysepk´ prawdziwà, od razu rodzà si´ trawy i kwiaty stworzone przez Boga. Przez szelest liÊci
i Êpiew ptaków on ca∏y czas nawo∏uje swoje córki i synów, aby zrozumieli, co si´ teraz dzieje, i powrócili do ra-
ju. Coraz bardziej gaÊnie Êwiat∏o mi∏oÊci na ziemi i dawno ju˝ zmniejszy∏oby si´ odbicie s∏oƒca, jednak on
swojà energià nieustannie wzmacnia równie˝ ˝ywotnoÊç promieni s∏onecznych. On, tak jak i kiedyÊ, tak i teraz
kocha swoje córki i synów. Wierzy i czeka, marzàc o tym, jak pewnego dnia obudzony kolejnym Êwitem cz∏o-
wiek nagle zrozumie, a olÊnienie jego przywróci ziemi pierwotny rozkwit. 

– Jak to wszystko mog∏o si´ staç na ziemi, wbrew marzeniom Boga, i trwa nie wiadomo co tysiàce, a nawet
miliony lat? Jak mo˝na przez tyle czasu wcià˝ czekaç i wierzyç? 

– Dla Boga czas nie istnieje. Jak w kochajàcych rodzicach, tak i w Nim wiara nie gaÊnie. I dzi´ki tej wierze
˝yjemy po dziÊ dzieƒ. Sami tworzymy swoje ˝ycie, korzystajàc z wolnej woli danej nam przez Ojca. Ale wy-
bór drogi donikàd nie od razu by∏ przez ludzi dokonany. 

– Co znaczy: nie od razu? To w takim razie kiedy? Co w koƒcu oznacza “jab∏ko Adama”? 
– W owych czasach, tak jak i dziÊ, wszechÊwiat by∏ wype∏niony mnóstwem ˝ywych energii, niewidoczne ˝y-

we istoty by∏y wsz´dzie i wiele z nich podobnych by∏o do drugiego “ja” cz∏owieka. One, prawie jak ludzie,
wszystkie wymiary bytów sà zdolne objàç. Jednak nie dane jest im staç si´ materialnymi. Na tym polega prze-
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waga cz∏owieka nad nimi. A do tego jeszcze w kompleksach energetycznych istot wszechÊwiata zawsze nad
wszystkimi panuje jedna energia. I nie sà zdolne do zmiany zale˝noÊci pomi´dzy tymi energiami. WÊród istot
wszechÊwiata istniejà jeszcze kompleksy energii podobnych do Boga. Podobne jednak Bogiem nie sà. Najed-
nà chwil´ zdolne sà osiàgnàç równowag´ mnóstwa energii w sobie, jednak˝e nie sà w stanie stworzyç ˝y-
wych istot w harmonii, tak jak uczyni∏ to Bóg. W ca∏ym wszechÊwiecie nikomu nie uda∏o si´ znaleêç odpowie-
dzi, ujawniç tajemnicy nale˝nej Bogu, jakà si∏à stworzony zosta∏ materialny plan, gdzie, w czym znajdujà si´
∏àczàce go i ca∏y wszechÊwiat nici. Jak, jakà si∏à plan ten mo˝e sam si´ odradzaç. Kiedy ziemia i wszystko, co
si´ na niej znajduje, by∏o tworzone przez Boga, to ze wzgl´du na niesamowità pr´dkoÊç stwarzania nie nadà-
˝a∏y zrozumieç te istoty, czym i jakà si∏à Bóg tworzy Êwiat. Kiedy wszystko ju˝ powsta∏o i by∏o widzialne, kiedy
dostrze˝ono, ˝e cz∏owiek jest silniejszy, to wpierw wprawi∏o wi´kszoÊç w zdumienie, wielu popad∏o w zachwyt,
a nast´pnie ten wspania∏y widok wywo∏a∏ pragnienie stworzenia tego samemu. Stworzyç to samo, ale w∏asne!
Pragnienie si´ pot´gowa∏o. Przecie˝ i dziÊ tkwi ono w wielu energetycznych istotach. 

W innych galaktykach, w innych Êwiatach próbowa∏y stworzyç podobieƒstwo ziemi. Wykorzystywa∏y nawet
planety stworzone przez Boga. Wi´kszoÊci udawa∏o si´ stworzyç coÊ podobnego do bytu ziemskiego, ale tyl-
ko podobnego. Harmonii ziemi, wzajemnego po∏àczenia wszystkiego ze wszystkim nikomu si´ nie uda∏o osià-
gnàç. I tak we wszechÊwiecie do dziÊ dnia jest ˝ycie na planetach, lecz ˝ycie to jest tylko u∏omnym podobieƒ-
stwem ˝ycia ziemskiego. Kiedy wiele podejmowanych prób nie tylko stworzenia czegoÊ lepszego, ale nawet
powtórzenia tego samego okaza∏o si´ daremnych (a tajemnicy swej Bóg nie zdradzi∏), wtedy wiele z tych istot
zacz´∏o si´ zwracaç do cz∏owieka. Dla nich by∏o jasne: je˝eli cz∏owiek jest stworzeniem boskim, jeÊli jest ko-
chany, to nie móg∏ jemu czegokolwiek nie daç kochajàcy rodzic, a oprócz tego wi´ksze mo˝liwoÊci móg∏ Bóg
przekazaç cz∏owiekowi – synowi swojemu. W rezultacie zacz´∏y zwracaç si´ do cz∏owieka wszystkie istoty
wszechÊwiata i do dziÊ przez ca∏y czas starajà si´ to robiç. Przecie˝ i dzisiaj sà ludzie, którzy opowiadajà spo-
∏eczeƒstwu o tym, ˝e ktoÊ niewidzialny z kosmosu rozmawia z nimi i nazywa siebie Rozumem i Si∏à Dobra.
Tak samo i wtedy, na samym poczàtku, to z pouczeniem, to znowu z proÊbà zwraca∏y si´ do cz∏owieka.

Wszystkie pytania mia∏y jedno znaczenie, tylko zamaskowane w ró˝ny sposób: “Powiedz, jakà si∏à stwo-
rzona jest ziemia i wszystko, co na niej istnieje, w jaki sposób i z czego jesteÊ stworzony tak wielki, cz∏owie-
ku?”. Jednak cz∏owiek nikomu odpowiedzi takiej nie da∏, bowiem wówczas, tak jak i dziÊ, jej nie zna∏. Cieka-
woÊç jednak w nim ros∏a i cz∏owiek zaczà∏ si´ domagaç odpowiedzi od Boga. Nie bez przyczyny Bóg nie od-
powiada∏, dawa∏ mu do zrozumienia, proszàc, by wyrzuci∏ to pytanie z g∏owy: 

“Prosz´ ci´, synu mój, twórz. Dane jest tobie tworzyç w przestrzeni ziemskiej i innych Êwiatach. To, co two-
im marzeniem wymyÊlone, z pewnoÊcià si´ urzeczywistni. B∏agam ci´ tylko o jedno, nie zastanawiaj si´, jaka
si∏a sprawia to wszystko”. 

– Anastazjo, nie mog´ zrozumieç, dlaczego Bóg nawet cz∏owiekowi – synowi swojemu nie chcia∏ zdradziç
techniki stworzenia? – Mog´ tylko przypuszczaç. Nie odpowiadajàc nawet swojemu synowi, Bóg stara∏ si´
ochroniç go od biedy, zapobiegajàc wojnie wszechÊwiata. 

– Nie widz´ ˝adnego zwiàzku pomi´dzy brakiem odpowiedzi a wojnà we wszechÊwiecie. 
– Gdyby zosta∏a ujawniona tajemnica stworzenia, wtedy na innych planetach, w innych galaktykach mog∏y-

by powstaç formy ˝ycia w swojej sile równe ziemskim. Dwie si∏y zapragn´∏yby si´ sprawdziç, mo˝liwe, ˝e to
zmaganie by∏oby pokojowe, ale prawdopodobnie by∏oby podobne do ziemskich wojen. Wtedy mia∏yby swój
poczàtek gwiezdne wojny. 

– Faktycznie, niech lepiej technika Boskiego tworzenia pozostanie w tajemnicy. Tylko ˝eby ˝adna z istot
nie odgad∏a jej sama, bez podpowiedzi. 

– MyÊl´, ˝e nikt jej nigdy nie odgadnie. 
– Skàd ta pewnoÊç? 
– Bo jest i tajna, i jawna, a jednoczeÊnie jej nie ma, i w tym samym momencie nie jest jedyna. PewnoÊci do-

daje mi s∏owo “stworzenie”, kiedy dostawiasz do niego drugi cz∏on. 
– Jaki? 
– Drugim s∏owem jest “natchnienie”. 
– I co z tego? Jakà moc majà te dwa s∏owa razem? 
– One... 
– Nie! Stój! Milcz! Przypomnia∏em sobie, jak opowiada∏aÊ, ˝e s∏owa nie znikajà, ale znajdujà si´ – naoko∏o

nas w przestrzeni i ka˝dy mo˝e je us∏yszeç. Czy tak rzeczywiÊcie jest? 
– Tak, to prawda. 
– Inne istoty te˝ mogà je us∏yszeç? 
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– Tak. 
– To nic nie mów. Po co dawaç im podpowiedê. 
– Nie denerwuj si´, W∏adimirze, bo jeÊli nawet uchyl´ im ràbka tajemnicy, to byç mo˝e tym samym poka˝´

daremnoÊç i bezsensownoÊç ich nieustannych prób. ˚eby zrozumia∏y i przesta∏y dr´czyç cz∏owieka. 
– JeÊli tak, to powiedz mi, co oznacza “stworzenie” oraz “natchnienie” . 
– “Stworzenie” oznacza, ˝e Bóg tworzy∏, wykorzystujàc wszystkie czàsteczki wszystkich energii wszech-

Êwiata oraz w∏asnà, i nawet jeÊli wszystkie istoty razem si´ po∏àczà, ˝eby stworzyç coÊ na podobieƒstwo zie-
mi, zabraknie im jednej energii. Tej, która dana jest jako idea jedynie Bogu, narodzona w jednym boskim ma-
rzeniu. 

A “natchnienie” oznacza, ˝e w porywie natchnienia urzeczywistnia∏y si´ stworzenia. Czy któryÊ z mistrzów
– wielkich malarzy tworzàcych w porywie natchnienia – móg∏ póêniej wyt∏umaczyç, jak trzyma∏ p´dzel, gdzie
sta∏, o czym myÊla∏? Nie zwraca∏ pewnie na to w ogóle uwagi, ca∏kowicie poch∏oni´ty pracà. Do tego jeszcze
do∏àczona energia mi∏oÊci wys∏ana na ziemi´ przez Boga. Ona jest wolna, nie podw∏adna nikomu i, zachowu-
jàc wiernoÊç Bogu, s∏u˝y tylko jednemu cz∏owiekowi. 

– Anastazjo! Jakie to wszystko ciekawe! MyÊlisz, ˝e istoty te us∏yszà i zrozumiejà? 
– Us∏yszà, a byç mo˝e i zrozumiejà. – A to, co ja mówi´, te˝ s∏yszà? 
– Tak. 
– To w takim razie jeszcze im dodam od siebie: “Hej, istoty! Czy ju˝ wszystko jasne? ˚eby nigdy ju˝ nie

czepiaç si´ ludzi? I tak nie odgadniecie pomys∏u Stwórcy!”. I jak, Anastazjo, dobrze im powiedzia∏em? 
– Bardzo wyraênie brzmia∏y twoje ostatnie s∏owa: “I tak nie odgadniecie pomys∏u Stwórcy!”. 
– Od jak dawna próbujà go odgadnàç? 
– Od momentu gdy ujrza∏y ziemi´ i ludzi a˝ po dziÊ dzieƒ. 
– W czym ich próby zaszkodzi∏y Adamowi lub nam? 
– W Adamie i Ewie wzbudzi∏y pych´ i egoizm. Uda∏o si´ przekonaç ich k∏amliwym argumentem: “˚eby

stworzyç coÊ doskonalszego, ni˝ istnieje, nale˝y roz∏amaç i popatrzeç, jak dzia∏a istniejàce stworzenie”. Ada-
mowi cz´sto wmawiano: “Dowiedz si´, jak wszystko jest zbudowane, a b´dziesz nad wszystkim górowa∏”. 

Mia∏y nadziej´, ˝e gdy Adam zacznie rozbieraç stworzenia i uÊwiadamiaç sobie ich budow´ i przeznacze-
nie, zrozumie, na czym polega wzajemne po∏àczenie u wszystkich stworzeƒ boskich, to one b´dà widzia∏y
wszystkie zrodzone przez Adama myÊli i pojmà, jak mo˝na tworzyç tak samo jak Bóg. Poczàtkowo Adam nie
zwraca∏ uwagi na proÊby i rady. Jednak pewnego dnia Ewa zdecydowa∏a si´ zwróciç do Adama z radà: “S∏y-
sz´, jak g∏osy rozprawiajà o tym, ˝e wszystko nam b´dzie proÊciej i wspanialej wychodziç, gdy poznasz we-
wn´trznà budow´ wszystkiego. To dlaczego tak uparcie nie chcesz pos∏uchaç tych rad? Nie by∏oby dobrze
chocia˝ raz ich pos∏uchaç?”. Najpierw Adam z∏ama∏ ga∏àê obwieszonà wspania∏ymi p∏odami, a nast´pnie. ..
nast´pnie... A teraz sam widzisz, ˝e zatrzyma∏a si´ w miejscu tworzàca myÊl cz∏owieka. A˝ do tej pory wcià˝
rozbiera, rujnuje, stara si´ poznaç budow´ wszystkiego oraz zatrzymanà w mgnieniu oka myÊlà tworzy swoje
prymitywy. 

– Poczekaj, Anastazjo, teraz to ju˝ w ogóle nic nie rozumiem. Dlaczego uwa˝asz, ˝e myÊl cz∏owieka zosta-
∏a zatrzymana? Kiedy coÊ si´ rozk∏ada na cz´Êci, to wr´cz przeciwnie si´ to nazywa. Wtedy mo˝na dowie-
dzieç si´ czegoÊ nowego. 

– W∏adimirze, cz∏owiek jest tak u∏o˝ony, ˝e nic nie musi rozbieraç na cz´Êci. W nim... Jak by ci to wyjaÊniç,
˝ebyÊ szybciej zrozumia∏? W cz∏owieku i bez tego przechowywana jest zakodowana informacja o budowie
wszystkiego, co istnieje. Kod ten ujawnia si´ wtedy, kiedy w natchnieniu w∏àcza on swoje tworzàce marzenie. 

– Ale nadal nie rozumiem, jakà szkod´ mogà przynieÊç te rozbiórki i dlaczego zatrzymujà myÊli? Czy nie
mog∏abyÊ wyjaÊniç tego na jakimÊ przyk∏adzie? 

– No, w∏aÊnie, spróbuj´ wi´c na przyk∏adzie. Wyobraê sobie, prowadzisz samochód i nagle przychodzi ci
do g∏owy, ˝eby sprawdziç, jak pracuje silnik i jak to si´ dzieje, ˝e kr´cà si´ przy tym ko∏a. Zatrzymujesz swoje
auto i zaczynasz na przyk∏ad rozbieraç silnik. 

– Dobrze, rozbior´ go, dowiem si´, jak i co, i wtedy b´d´ móg∏ sam go remontowaç. I co w tym mo˝e byç
z∏ego? 

– Ale kiedy b´dziesz go rozbiera∏, ruch zostanie zatrzymany i nie osiàgniesz celu w wyznaczonym czasie. 
– Za to dowiem si´ czegoÊ wi´cej o mojej maszynie. Czy to êle, ˝e dowiem si´ czegoÊ nowego? 
– Po co ci ta wiedza? Twoim przeznaczeniem nie jest remont, lecz rozkoszowanie si´ ruchem oraz tworze-

nie. 
– Nieprzekonujàco mówisz, Anastazjo. ˚aden kierowca si´ z tobà nie zgodzi. No, mo˝e ci, którzy je˝d˝à
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nowymi markami, japoƒczykami lub mercedesami, bo one rzadko si´ psujà.
– Stworzenia Boga nie tylko si´ nie psujà, ale same mogà si´ regenerowaç, wi´c po co je rozbieraç? 

– Jak to: po co? Chocia˝by z samej ciekawoÊci. 
– Przepraszam, W∏adimirze. Je˝eli mój przyk∏ad jest nieadekwatny, pozwól, ˝e spróbuj´ podaç inny. 
– To spróbuj. 
– Stoi przed tobà pi´kna kobieta, rozpala ci´ pragnienie do niej, poniewa˝ bardzo ci si´ podoba. Ty rów-

nie˝ nie jesteÊ jej oboj´tny, pragnie si´ z tobà po∏àczyç. Jednak na sekund´ przed porywem waszych cia∏ ku
sobie, ku stworzeniu, nagle przychodzi ci do g∏owy myÊl, aby si´ dowiedzieç, z czego ta kobieta jest zbudowa-
na, jakie organy pracujà wewnàtrz. 

˚o∏àdek, wàtroba, nerki, co je, co pije. Jak b´dzie to wszystko pracowa∏o w momencie intymnego zbli˝enia. 
– Ju˝ starczy, nic wi´cej nie mów. Poda∏aÊ bardzo dobry przyk∏ad. Nie b´dzie stosunku i stworzenia te˝ nie

b´dzie. Nic si´ nie uda, kiedy ta myÊl przekl´ta przyjdzie. Zdarzy∏o mi si´ coÊ podobnego. Podoba∏a mi si´
pewna kobieta, ale nie chcia∏a mi si´ oddaç. A jak ju˝ si´ zgodzi∏a, to nagle pomyÊla∏em, jak by to wszystko
urzàdziç, ˝eby by∏o najlepiej, i nie wiem dlaczego zwàtpi∏em w swoje mo˝liwoÊci. W rezultacie nic z tego nie
wysz∏o. Znios∏em takà haƒb´, a do tego jeszcze nacierpia∏em si´ ze strachu. Potem pyta∏em przyjaciela, czy
spotka∏o go coÊ podobnego. Razem z nim poszed∏em nawet do lekarza. Lekarz powiedzia∏ nam, ˝e w tym
przypadku zawiód∏ czynnik psychologiczny. Nie trzeba by∏o wàtpiç i rozprawiaç, co i jak. MyÊl´, ˝e z powodu
tego czynnika ucierpia∏o wielu m´˝czyzn. Teraz rozumiem, wszystko z powodu tych istot, Adama, i wszystko
przez rad´ Ewy. Tak, niedobrze wtedy postàpili. 

– Dlaczego winisz tylko Adama i Ew´? Popatrz, W∏adimirze, czy wszyscy ludzie nie tkwià uparcie w swoim
b∏´dzie? Przez ca∏y czas dzia∏ajà przeciw boskim przepisom. Dla Adama i Ewy nie by∏y zrozumia∏e skutki tego
dzia∏ania, ale dlaczego dziÊ cz∏owieczeƒstwo kontynuuje uparcie te wszystkie rozbiórki? Rujnowaç swoje two-
rzenie? Dzisiaj! Kiedy skutki sà tak widoczne i ˝a∏osne. 

– Nie wiem, mo˝e nale˝a∏oby wszystkimi wstrzàsnàç? Utkn´liÊmy czy co w nieprzerwanym trybie rozbió-
rek? Teraz pomyÊla∏em, ˝e Bóg powinien by∏ odpowiednio ukaraç Adama i Ew´. Wzià∏by i trzepnà∏ go po g∏o-
wie, aby wybiç z niej g∏upot´, przez którà teraz cierpi ca∏e spo∏eczeƒstwo, a Ewie dobrà ga∏àzkà po ty∏ku by
nastrzela∏, aby nie wyskakiwa∏a ze swoimi radami. 

– W∏adimirze, Bóg da∏ cz∏owiekowi wolnà wol´ i w swoim zamyÊle ˝adnych kar od siebie nie wymyÊli∏. A do
tego karà nie mo˝na zmieniç tego, co stworzone w myÊlach. Z∏e post´pki b´dà tkwiç, dopóki nie zostanie
zmieniona pierwotna myÊl. Powiedz na przyk∏ad, kto, twoim zdaniem, wynalaz∏ ÊmiercionoÊnà rakiet´ z g∏owi-
cà jàdrowà? 

– W Rosji naukowiec Koroliow budowa∏ rakiety, a przed nim teoretycznie opowiada∏ Cio∏kowski. Amerykaƒ-
scy naukowcy te˝ si´ do tego do∏o˝yli. W rezultacie w budowie rakiet uczestniczy wiele ludzkich umys∏ów.
W wielu paƒstwach pracuje wielu wynalazców. 

– Wynalazca wszelkich rakiet i ÊmiercionoÊnej broni tak naprawd´ jest tylko jeden. 
– Jak mo˝e byç tylko jeden, kiedy nad budowà rakiet pracujà instytuty naukowe w ró˝nych paƒstwach

i swoje przedsi´wzi´cia utrzymujà w tajemnicy przed innymi? WyÊcigi przemys∏u zbrojeniowego polegajà w∏a-
Ênie na tym, kto najszybciej i najdoskonalej zbuduje broƒ.

– Wszystkim ludziom, którzy nazywajà siebie wynalazcami, niezale˝nie od tego, w jakim paƒstwie ˝yjà, ten
jedyny wynalazca z wielkà przyjemnoÊcià daje rady. 

– Gdzie, w jakim paƒstwie ˝yje ten jedyny i jak si´ nazywa? 
– To jest myÊl rujnowania. Na poczàtku dopad∏a jednego cz∏owieka, zaw∏adn´∏a jego cia∏em materialnym

i stworzy∏a w∏óczni´ z kamiennym grotem. Nast´pnie zosta∏a przez nià stworzona strza∏a z ˝elaznym grotem.
– No, dobrze, skoro tak wszystko doskonale wie, to dlaczego od razu nie wyprodukowa∏a rakiety? 

– Materialny plan bytu ludzkiego nie od razu urzeczywistnia to, co pomyÊlane. Powolna materializacja pro-
wadzona jest przez Stwórc´, aby wszystko nale˝ycie zrozumieç. Wszystkie staro˝ytne w∏ócznie i to, co jest
teraz, a tak˝e broƒ przysz∏oÊci o wiele bardziej ÊmiercionoÊna dawno ju˝ by∏y stworzone przez myÊl zrujnowa-
nia. ˚eby urzeczywistniç w ziemskim materialnym bycie nie tylko w∏ócznie, potrzeba by∏o wybudowania wielu
zak∏adów, laboratoriów, nazwanych teraz naukowymi. Pod pozornie niewinnym pretekstem coraz wi´cej ludzi
nawo∏ywano do realizacji zamierzeƒ ÊmiercionoÊnej myÊli. 

– Do czego sà jej potrzebne te nieustanne starania? 
– Dla utwierdzenia si´. ˚eby zniszczyç zupe∏nie ca∏y materialny plan ziemi. ˚eby udowodniç ca∏emu

wszechÊwiatowi i Bogu zwyci´stwo swojej rujnujàcej energii. A dzia∏a ona przez ludzi. 
– Ale wredna, chytra gadzina, jak by tu jà wyp´dziç z ziemi? 
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NALE˚Y UNIKAå Z NIÑ INTYMNYCH ZWIÑZKÓW

– Nie dopuszczaç do przenikni´cia jej w siebie. Wszystkie kobiety muszà unikaç intymnych zwiàzków
z m´˝czyznami, których przenikn´∏a myÊl zrujnowania, aby znowu i znowu jej nie odradzaç. 

– CoÊ takiego! Przecie˝ je˝eli wszystkie kobiety si´ zmówià, to zwariujà naukowe i wojskowe g∏owy. 
– W∏adimirze, je˝eli kobiety tak postàpià, nie b´dzie wojen na ziemi. 
– Faktycznie, fantastycznie rozwiàza∏aÊ problem wszystkich wojen. Ale˝ jesteÊ niesamowita, twoja koncep-

cja mo˝e zniweczyç wszystkie wojny. Ale si´ zamierzy∏aÊ. Przecie˝ faktycznie, który z m´˝czyzn zechce wo-
jowaç, jeÊli ˝adna kobieta póêniej nie pójdzie z nim do ∏ó˝ka i nie zrodzi mu potomstwa? Wychodzi na to, ˝e
ten, kto wojn´ zaczyna, w rezultacie sam siebie oraz swoje potomstwo zabija. 

– JeÊli wszystkie kobiety b´dà chcia∏y tak czyniç, to nikt nie b´dzie rozpoczyna∏ wojny. Upadek Ewy
w grzechu i swój odpokutuje przed sobà i przed Bogiem wspó∏czeÊnie ˝yjàca kobieta. 

– Ale co wtedy b´dzie si´ dzia∏o na ziemi? – Rozkwitnie ziemia ponownie kwieciem pierworodnym. 
– JesteÊ uparta, Anastazjo, i wcià˝ wierna swojemu marzeniu. Ale jednoczeÊnie jesteÊ naiwna. Jak mo˝na

wierzyç we wszystkie kobiety na ziemi? 
– Jak˝e nie mam wierzyç kobietom, W∏adimirze, je˝eli mam pewnoÊç, ˝e w ka˝dej ˝yjàcej dzisiaj kobiecie

zawarta jest prawda boska? Niech w ca∏ej swojej pi´knoÊci si´ przed nami otworzy. Boginie! Kobiety boskiej
ziemi! Otwórzcie w sobie swojà istot´ boskà! Uka˝ecie si´ ca∏emu wszechÊwiatowi w pi´knie pierworodnym. 

JesteÊcie stworzeniem doskona∏ym, z marzenia bowiem boskiego powsta∏yÊcie. Ka˝da z was jest zdolna
poskramiaç energie wszechÊwiata. O, kobiety! Boginie ca∏ego wszechÊwiata i ca∏ej ziemi! 

– Anastazjo, jak mo˝na twierdziç, ˝e wszystkie kobiety na ziemi sà boginiami? Âmiech mnie ogarnia od
twojej naiwnoÊci. Ha, pomyÊleç tylko, wszystkie sà boginiami: i te stojàce za ladà w ró˝nych sklepach, i kel-
nerka, i sprzàtaczki, i tak dalej. W kuchni, w domu codziennie wcià˝ sma˝à, gotujà, ha∏asujà naczyniami te˝
boginie? W ogóle sama grzeszysz przeciw Bogu. Jak mo˝na narkomanki i prostytutki nazwaç boginiami? No,
dobrze, w Êwiàtyniach... lub ewentualnie na balu, kiedy taƒczy pi´kna dama, zdarza si´ jeszcze powiedzieç:
wyglàda jak bogini. Lecz kopciuszka ubranego w niemodne ciuchy nikt boginià nie nazwie. 

– W∏adimirze, kolejnoÊç wspó∏czesnych okolicznoÊci w∏aÊnie zmusza boginie ziemskie do codziennego
sterczenia w kuchni. Twierdzi∏eÊ, ˝e jestem podobna do zwierz´cia, ˝e mój byt jest prymitywny, a cywilizowa-
ny to ten, w którym ˝yjesz ty. To dlaczego kobiety w twojej cywilizacji wi´kszà cz´Êç ˝ycia sp´dzajà w ciasnej
kuchni? Zmuszone sà myç pod∏ogi, taszczyç ci´˝ary ze sklepu? Skoro jesteÊ taki dumny ze swojej cywilizacji,
to dlaczego tyle w niej brudu? I dlaczego wspania∏e ziemskie boginie zamieniacie w swoje s∏u˝àce i sprzà-
taczki? 

– Gdzie ty widzia∏aÊ sprzàtaczki-boginie? Te, które sà czegoÊ warte, b∏yszczà w konkursach pi´knoÊci
i op∏ywajà w luksusy. Wszyscy chcà si´ z nimi ˝eniç. One wychodzà jednak tylko za najbogatszych. A kop-
ciuszki ró˝ne nawet biednym nie sà potrzebne. 

– Ka˝da kobieta ma swojà urod´, ale nie ka˝dy potrafi jà dostrzec. Tej wielkiej urody nie da si´ zmierzyç
jak talii na przyk∏ad. D∏ugoÊç nóg, rozmiar biustu, kolor oczu nie sà przy tym wa˝ne. Uroda jest wewnàtrz ko-
biety, i w ma∏ej dziewczynce, i w dojrza∏ej pani. 

– No, tak, i w podstarza∏ych damach te˝ jest. Jeszcze mi powiedz o babciach emerytkach! One, twoim zda-
niem, te˝ sà wspania∏ymi boginiami? 

– Równie˝ sà wspania∏e na swój sposób. Bez wzgl´du na kolejnoÊç poni˝eƒ ˝yciowych i wielu roz∏amów
losu ka˝da kobieta, którà zacz´to nazywaç babcià, pewnego dnia mo˝e sobie uÊwiadomiç, obudziç si´ o Êwi-
cie, przejÊç si´ po rosie. Promieniem ÊwiadomoÊci wschodu s∏oƒca si´ uÊmiechnie i wtedy... 

– I co wtedy? – Nagle zmusi kogoÊ, aby jà pokocha∏, sama b´dzie kochana i odda jemu ciep∏o swej mi∏o-
Êci. 

– Komu? – Temu jedynemu, który w niej bogini´ dostrze˝e. 
– To niemo˝liwe. 
– Mo˝liwe. Zapytaj starszych ludzi, a dowiesz si´, ile p∏omiennych romansów prze˝ywajà. 
– JesteÊ ca∏kowicie pewna, ˝e kobiety sà zdolne zmieniaç Êwiat? 
– Sà zdolne! Zdolne bez wàtpienia, W∏adimirze! Zmieniajàc priorytet swojej mi∏oÊci, one, jako doskona∏e

stworzenie Boga, przywrócà ziemi wspania∏y pierwotny wyglàd, ca∏à ziemi´ przekszta∏cà w kwitnàcy ogród
boskiego marzenia. One – stworzenia Boga! W spania∏e boginie boskiej ziemi. 
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TRZY MODLITWY 

– Ca∏y czas mówisz o Bogu, Anastazjo, a jak ty si´ modlisz i czy w ogóle to robisz? Wielu ludzi prosi w li-
stach, by ci´ o to zapytaç. 

– W∏adimirze, co rozumiesz pod okreÊleniem “modliç si´”? 
– Jak to co, czy to nie jest jasne? Modliç si´... to znaczy... modliç si´. Nie rozumiesz znaczenia tego s∏o-

wa? 
– Te same s∏owa ludzie odbierajà ró˝nie i ró˝ny widzà w nich sens. W∏aÊnie dlatego, ˝eby mówiç jaÊniej,

zapyta∏am ci´, jak rozumiesz sens modlitwy? 
– Prawd´ powiedziawszy, nie za bardzo myÊla∏em o sensie. Ale jednà, najwa˝niejszà modlitw´ znam na

pami´ç, czasami nawet jà odmawiam tak na wszelki wypadek. Chyba jest w niej jakiÊ sens, skoro wielu jà od-
mawia. 

– To znaczy, ˝e wyuczy∏eÊ si´ modlitwy, a nie zapragnà∏eÊ poznaç jej sensu? 
– Nie to, ˝e nie chcia∏em, po prostu nie zastanawia∏em si´ jakoÊ nad tym. MyÊla∏em, ˝e skoro dla wszyst-

kich jest zrozumia∏a, to po co mam si´ zastanawiaç nad sensem. Modlitwa to jakby zwyk∏a rozmowa z Bo-
giem. 

– Je˝eli najwa˝niejszà modlitw´ uwa˝asz za rozmow´ z Bogiem, to powiedz, jak mo˝na z Bogiem, ojcem
swoim, bez sensu rozmawiaç? 

– Nie wiem jak, ale co ty masz z tym sensem? Na pewno by∏ znany temu, kto jà napisa∏. 
– Przecie˝ ty sam z siebie chcia∏byÊ rozmawiaç ze swoim Ojcem. 
– No, w∏aÊnie, ka˝dy z ojcem chcia∏by obcowaç osobiÊcie. 
– Ale jak˝e mo˝na „osobiÊcie”, wymawiajàc przy tym obce s∏owa i jeszcze na dodatek nie zastanawiajàc

si´, co za nimi stoi? 
Na poczàtku irytowa∏a mnie troch´ dociekliwoÊç Anastazji odnoÊnie sensu zapami´tanej przeze mnie mo-

dlitwy, ale póêniej nawet mnie samego zaciekawi∏ w∏o˝ony w modlitw´ sens. Dlatego ˝e myÊl sama przysz∏a
do g∏owy: “Jak to jest? Nauczy∏em si´ modlitwy, powtarza∏em jà niejednokrotnie, ale o tym, co w niej jest, pra-
wie nie myÊla∏em. Ciekawe by∏oby si´ tego dowiedzieç, skoro ju˝ si´ nauczy∏em”. Wtedy zwróci∏em si´ do
Anastazji: 

– Dobrze, pomyÊl´ kiedyÊ nad tym sensem – a ona odpar∏a: 
– A dlaczego “kiedyÊ”? Czy zaraz, tu, nie móg∏byÊ odmówiç swojej modlitwy?
– Dlaczego nie? Mog´ oczywiÊcie. 
– To odmów, W∏adimirze, modlitw´, t´, którà okreÊlasz jako najwa˝niejszà ze wszystkich i za pomocà któ-

rej próbowa∏eÊ rozmawiaç z Ojcem. 
– Przecie˝ ja tylko jednà znam. Nauczy∏em si´ jej dlatego, ˝e wszyscy jà uznali jakby za najwa˝niejszà. 
– No, niech b´dzie, odmów modlitw´, a ja w tym czasie przeÊledz´ twojà myÊl. 
– Dobrze, pos∏uchaj: “Ojcze nasz, któryÊ jest w niebie, Êwi´ç si´ Imi´ Twoje. Przyjdê królestwo Twoje.

Bàdê wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuÊç nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódê nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode
z∏ego. Amen”. 

Umilk∏em i zerknà∏em na Anastazj´. SpuÊci∏a g∏ow´, nie patrzy∏a na mnie i te˝ milcza∏a. Siedzia∏a tak, mil-
czàc smutno, a˝ w koƒcu nie wytrzyma∏em i zapyta∏em: 

– Dlaczego milczysz, Anastazjo? – a ona, nie podnoszàc g∏owy, powiedzia∏a: 
– Co ja mam ci powiedzieç, W∏adimirze, co chcesz us∏yszeç? 
– Jak to co? Przecie˝ odmówi∏em modlitw´ nawet bez zajàkni´cia. podoba∏a ci si´? Mog∏abyÊ coÊ powie-

dzieç zamiast milczeç. 
– Kiedy odmawia∏eÊ modlitw´, W∏adimirze, próbowa∏am Êledziç twoje myÊli, uczucia oraz sens apelu do

Boga. Sens modlitwy jest dla mnie zrozumia∏y, ale ty nie wszystkie s∏owa w niej rozumiesz. Twoja ledwo naro-
dzona myÊl p´ka∏a, gubi∏a si´, a uczuç i zmys∏ów nie by∏o w ogóle. Nie pozna∏eÊ znaczenia wi´kszoÊci s∏ów
modlitwy, nie apelowa∏eÊ do nikogo, po prostu klepa∏eÊ. 

– Przecie˝ odmawia∏em jà jak wszyscy. By∏em w cerkwi, tam s∏ysza∏em jeszcze wi´cej niezrozumia∏ych
s∏ów. S∏ysza∏em, jak odmawiajà to inni ludzie. Klepià jak katarynki i nic wi´cej. A ja przeciwnie, wszystko do-
k∏adnie, powoli tobie odmówi∏em, ˝ebyÊ zrozumia∏a. 

– Ale wczeÊniej powiedzia∏eÊ: “Modlitwa jest apelem do Boga”. 
– Tak, tak powiedzia∏em. 
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– Przecie˝ Bóg, Ojciec nasz jest osobowoÊcià, jest ˝ywà substancjà i zdolny jest odczuwaç i rozumieç, kie-
dy rodzi si´ prawdziwy kontakt. A ty... 

– Co ja? Przecie˝ t∏umacz´ ci, wszyscy tak mówià, zwracajàc si´ do Boga. 
– Wyobraê sobie, ˝e twoja córka Polina nagle zacznie monotonnie do ciebie mówiç, a w zdania b´dzie

wplataç niezrozumia∏e nawet dla siebie s∏owa. Czy tobie, ojcu, spodoba si´ takie zwrócenie si´ córki do cie-
bie? 

Kiedy wyobrazi∏em sobie takà sytuacj´, zrobi∏o mi si´ niemi∏o. 
Przede mnà stoi moja córeczka, klepie jak op´tana, sama nie wiedzàc, czego chce. Postanowi∏em wtedy:

“O, nie! Powinno si´ u∏o˝yç w sposób zrozumia∏y t´ modlitw´, nie mo˝na bezsensownie wypowiadaç s∏ów.
Wynika z tego, ˝e wychodz´ na u∏omnego g∏upka przed Bogiem. Niech ka˝dy jak chce klepie od niechcenia,
a ja obowiàzkowo postaram si´ t´ modlitw´ zrozumieç. Tylko trzeba by by∏o znaleêç t∏umaczenie dla niezro-
zumia∏ych s∏ów. Zastanawiam si´ tylko, w jakim celu w cerkwi mówià niezrozumia∏ym j´zykiem?”, a g∏oÊno po-
wiedzia∏em: 

– Wiesz, tu chyba jest niedok∏adne i niepe∏ne t∏umaczenie i w∏aÊnie z tego powodu myÊl moja, jak powie-
dzia∏aÊ, gubi∏a si´ i p´ka∏a. 

– W∏adimirze, mo˝na zrozumieç sens i z tym t∏umaczeniem. OczywiÊcie sà w niej s∏owa, które ju˝ wysz∏y
z u˝ycia, ale sens jest jasny, kiedy pomyÊlisz nad nim i zdecydujesz, co jest dla ciebie najwa˝niejsze ze
wszystkiego i najprzyjemniejsze dla Ojca. Czego pragniesz, kierujàc do Ojca modlitewny apel? 

– Chyba tego, co jest zawarte w s∏owach. Tego, przypuszczam, ja te˝ pragn´. ˚eby chleba da∏ powsze-
dniego, wybaczy∏ grzechy i winy, ˝eby nie prowadzi∏ nas na pokuszenie, lecz uchroni∏ od wszelkiego z∏ego,
czyli wszystko jest tam jasne. 

– W∏adimirze, jedzenie dla synów i córek swoich Bóg w ca∏oÊci odda∏ jeszcze przed ich narodzinami. Ro-
zejrzyj si´ dooko∏a, to wszystko ju˝ dawno dla ciebie stworzone. Grzechy kochajàcy rodzic i bez proÊby wyba-
cza. Na pokuszenie nawet nie myÊli nikogo prowadziç i ka˝demu wcieli∏ zdolnoÊç do opierania si´ wszelkiemu
z∏u. To dlaczego w takim razie obra˝asz Ojca niewiedzà tego, co przez Niego ju˝ dawno stworzone? Wokó∏
ciebie istniejà wszystkie wieczne dary od Niego. Co jeszcze mo˝e ofiarowaç kochajàcy rodzic swojemu dziec-
ku, skoro odda∏ mu ju˝ wszystko? 

– A jeÊli czegoÊ nie odda∏? – Bóg jest maksymalistà. Synów i córki swoje od samego poczàtku we wszyst-
ko wyposa˝y∏. We wszystko! W ca∏oÊci. On jako rodzic bezgranicznie kochajàcy swoje dziecko nie wyobra˝a∏
sobie wi´kszej b∏ogoÊci ni˝ radowanie si´ ze szcz´Êliwego ˝ycia swoich dzieci! Swoich synów i córek! Po-
wiedz, W∏adimirze, jak mo˝e si´ czuç ojciec, oddawszy swoim dzieciom wszystko od poczàtku i widzàc je nie-
ustannie wyciàgajàce do niego r´ce: “Jeszcze, jeszcze, uchroƒ, uratuj, wszyscy jesteÊmy bezbronni, wszyscy
jesteÊmy niczym”. Odpowiedz, prosz´, czy ty jako rodzic lub czy któryÊ z twoich przyjació∏ chcielibyÊcie mieç
takie dzieci? 

– Wiesz, nie b´d´ tu i teraz odpowiadaç na to pytanie. Sam si´ w tym odnajd´, kiedy spokojnie pomyÊl´.
– Tak, tak, oczywiÊcie, dobrze, W∏adimirze. Ale kiedy znajdziesz czas, to prosz´, pomyÊl, co chcia∏by us∏y-

szeç od ciebie Ojciec oprócz twoich próÊb? 
– A co, Bóg równie˝ mo˝e od nas czegoÊ chcieç? Czego? 
– Tego, co ka˝dy od swojego dziecka pragnie us∏yszeç. 
– Powiedz, Anastazjo, czy ty sama kiedykolwiek zwracasz si´ do Boga w modlitwie? 
– Tak – odpowiedzia∏a – zwracam si´. 
– To odmów mi swojà modlitw´. 
– Tobie nie mog´, dlatego ˝e moja modlitwa jest przeznaczona wy∏àcznie dla Boga. 
– To mów do Boga, a ja przy okazji pos∏ucham. Anastazja wsta∏a, wznios∏a r´ce ku górze, odwróci∏a si´

plecami i wymówi∏a pierwsze s∏owa. Zwyk∏e s∏owa modlitwy, jednak... wewnàtrz mnie jakby wszystko drgn´∏o.
Wymawia∏a je tak, jak my mówimy, ale nie modlitw´. Mówi∏a w taki sposób, w jaki ludzie zwracajà si´ do
swych najbli˝szych, kochanych i krewnych. Wszystkie tonacje prawdziwego obcowania tkwi∏y w jej g∏osie.
I nami´tnoÊç, i radoÊç, i wielki zachwyt, jakby obok znajdowa∏ si´ ten, do kogo Anastazja zwraca∏a si´ tak p∏o-
mIenme: 

Ojcze mój, któryÊ jest wsz´dzi
Za Êwiat∏o ˝ycia, za jawnoÊç królestwa 
Dzi´kuj´ Tobie. 
Dzi´ki za wol´ kochania. 
Nastanie dobro! 
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Za straw´ powszednià Tobie dzi´kuj´! 
I za Twojà cierpliwoÊç, 
I za odpuszczenie win na Twojej ziemi, 
Ojcze mój istniejàcy wsz´dzie. 
Jam jest córka Twoja wÊród stworzeƒ Twoich. 
Nie dopuszcz´ grzechu i s∏aboÊci w sobie, 
B´d´ godna Twego dzie∏a. 
Ojcze mój istniejàcy wsz´dzie. 
Jam jest córka Twoja, ku Twojej radoÊci Sobà Twojà s∏aw´ pomno˝´. 
Przysz∏e wieki b´dà ˝yç zgodnie z Twoim marzeniem. 
I niech tak si´ stanie! 
Bo tego pragn´! 
Ja, córka Twoja, Ojcze mój, któryÊ jest wsz´dzie! 

Anastazja umilk∏a, nadal obcowa∏a ze wszystkim, co by∏o naoko∏o. Wydawa∏o mi si´, ˝e wokó∏ niej Êwieci
Êwiat∏o. Kiedy wypowiada∏a s∏owa swojej modlitwy i by∏a obok mnie, to naoko∏o dzia∏o si´ coÊ niewidzialnego
i to coÊ dotkn´∏o i mnie. Nie zewn´trznym, lecz wewn´trznym dotykiem. I od tego nagle poczu∏em b∏ogoÊç
i ukojenie. Jednak w miar´ oddalania si´ od Anastazji stan ten równie˝ i mnie opuszcza∏. Wtedy powiedzia∏em
do niej: 

– Tak odmówi∏aÊ t´ modlitw´, jakby obok by∏ ktoÊ zdolny na nià odpowiedzieç. Anastazja odwróci∏a si´,
w moim kierunku, mia∏a radosny wyraz twarzy. Roz∏o˝y∏a r´ce na boki, okr´ci∏a si´, uÊmiechajàc si´, nast´p-
nie, powa˝nie patrzàc mi w oczy, powiedzia∏a:

– W∏adimirze, Bóg Ojciec nasz równie˝ do ka˝dego przemawia z b∏aganiem i na ka˝dà modlitw´ odpowia-
da. 

– Dlaczego wi´c nikt nie rozumie Jego s∏ów? 
– S∏owa? Tak wiele jest niepodobnych do siebie j´zyków, dialektów, lecz jest j´zyk jeden dla wszystkich.

Jeden dla wszystkich – ten, którym przemawia do nas Bóg Ojciec. Utkany jest z szelestu liÊci, Êpiewu ptaków
i szumu fal, ma zapachy i kolory. Przez ten j´zyk Bóg na ka˝dà proÊb´ i modlitw´ daje modlitewnà odpowiedê. 

– Czy mog∏abyÊ przet∏umaczyç, wyraziç s∏owami, co On do nas mówi? 
– Mog∏abym jedynie w przybli˝eniu. 
– Dlaczego w przybli˝eniu? 
– Poniewa˝ nasz j´zyk jest znacznie ubo˝szy od tego, którym Bóg do nas przemawia. 
– To chocia˝ powiedz jak potrafisz. Anastazja spojrza∏a na mnie. Nagle wyciàgn´∏a r´ce do przodu i g∏os

jej. .. Wybuchn´∏a g∏´bokim g∏osem: 

Synu mój, mój drogi synu! 
Jak d∏ugo czekam. 
Nieustannie czekam. 
Mijajà lata, mijajà wieki, nadal czekam. 
Wszystko tobie odda∏em – ca∏a ziemia jest twoja. 
JesteÊ wolny we wszystkim, sam swà wybierasz drog´. 
Tylko prosz´, synu mój, mój synu drogi, 
AbyÊ by∏ szcz´Êliwy, tylko o to b∏agam, 
Nie widzisz mnie ani nie s∏yszysz, 
W twoim umyÊle zwàtpienie i smutek. 
Odchodzisz, lecz dokàd? 
Dà˝ysz, lecz ku czemu? 
I kl´kasz przed kimÊ. 
Wyciàgam r´ce do ciebie, 
Synu mój, mój synu drogi, 
Prosz´ ci´, bàdê szcz´Êliwy! 
I znowu odchodzisz, a droga donikàd. 
Idàc tà drogà, ziemia wybuchnie. 
Masz wolnà wol´, a Êwiat wybucha, niszczàc twój los. 
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Masz wolnà wol´, lecz ja przetrwam. 
Z ostatniej trawy ciebie odrodz´. 
I znów Êwiat zajaÊnieje dooko∏a. 
Tylko bàdê szcz´Êliwy, taka jest proÊba moja. 
W obliczach Êwi´tych jest smutek srogi, 
Straszà ci´ piek∏em i sàdem. 
S´dziów wyÊlemy – mówià do ciebie. 
A ja modl´ si´ tylko o moment jeden, 
Kiedy b´dziemy znów razem. 
Wierz´, ˝e wrócisz, wiem, ˝e ty przyjdziesz, 
Znów ci´ obejm´. 
Ja – nie ojczym! Nie ojczym! 
Jam twój ojciec – i ty, syn mój rodzony. 
Mój synu drogi, b´dziemy ze sobà szcz´Êliwi. 

Anastazja zamilk∏a, a ja nie od razu przyszed∏em do siebie. Jakbym nadal s∏ucha∏ wszystkiego, co brzmia-
∏o naoko∏o, a byç mo˝e s∏ucha∏em, jak we mnie samym, we wszystkich moich ˝y∏kach, w niezwyk∏ym rytmie
p´dzi∏a krew. Co mnie tak poruszy∏o? Sam nie mog´ pojàç do tej pory. 

Anastazja na swój sposób, p∏omiennie, odmawia∏a modlitw´ Boga do cz∏owieka. Prawdziwe by∏y te s∏owa
czy nie? Kto to powie? I dlaczego, kto to mo˝e wyjaÊniç, one tak silne wzbudzajà uczucia? 

I co ja teraz robi´? Czy w Êwiadomym wzruszeniu d∏ugopisem wodz´ po kartce, czy te˝ nieÊwiadomie. .. 
Trac´ rozum? Mo˝e jej s∏owa przeplatajà si´ z tymi, które Êpiewajà dziÊ w jej imieniu Bardowie? Wszystko

mo˝liwe. Inni byç mo˝e zrozumiejà to za mnie. Ja równie˝ postaram si´ zrozumieç, kiedy skoƒcz´ pisaç.
I znowu pisz´. Jednak znów, tak samo jak tam w lesie, jakby przedzierajàc si´ przez kurtyn´, brzmià we mnie
wersy tajgowych modlitw. I znów pytam siebie, dr´czàce pytanie do dziÊ rodzi si´ we mnie. Powstaje przez
obrazy naszego ˝ycia i rozmyÊlanie. Boj´ si´ sam sobie na nie odpowiedzieç, ale trzymaç go jedynie w sobie
te˝ ju˝ nie mam si∏y. Byç mo˝e ktoÊ znajdzie przekonujàcà odpowiedê. 

Modlitwa! Ta modlitwa Anastazji! To tylko s∏owa! S∏owa tajgowej pustelnicy, niewykszta∏conej, z sobie tylko
w∏aÊciwym myÊleniem i trybem ˝ycia. Jedynie s∏owa. 

Ale za ka˝dym razem, kiedy znowu brzmià, p´czniejà ˝y∏y na r´ce, którà pisz´, a krew w nich szybciej
pulsuje. Pulsuje, mierzàc sekundy, w których powinna paÊç decyzja: co jest lepsze i jak dalej mamy ˝yç? 

Czy prosiç dobrego Ojca – zbaw, uchroƒ, oddaj, podaruj? Czy tak w∏aÊnie, zdecydowanie, z ca∏ego serca,
tak jak ona, goràco zadeklarowaç: 

Ojcze mój, istniejàcy wsz´dzie, 
Nie dopuszcz´ grzechu i s∏aboÊci w sobie, 
Jestem synem Twoim, ku Twojej radoÊci 
Sobà Twojà s∏aw´ pomno˝´... 

Sens jakiej modlitwy b´dzie dla niego bardziej przyjemny? Co ja lub wszyscy razem powinniÊmy robiç? Ja-
kà mamy iÊç drogà? 

Ojcze mój, istniejàcy wsz´dzie, 
Nie dopuszcz´ grzechu i s∏aboÊci w sobie... 

Ale skàd mam wziàç tyle si∏y, ˝eby tak to powiedzieç? ˚eby wykonaç to, co ju˝ zosta∏o powiedziane? 

RÓD ANASTAZJI 

– Anastazjo, powiedz mi, jak to si´ sta∏o, ˝e ty i twoi prarodzice, odseparowani od spo∏eczeƒstwa, przez ty-
siàce lat ˝yliÊcie w g∏uchym lesie? Je˝eli twierdzisz, ˝e ca∏e spo∏eczeƒstwo jest jednym organizmem, wszyscy
majà wspólne korzenie, to dlaczego twój ród mi´dzy nimi wyglàda jak wygnaniec?

– Masz racj´, wszyscy pochodzà od jednego rodzica i równie˝ sà rodzice, których widzimy na co dzieƒ.
Ale w ka˝dym losie cz∏owieka jest wola swobodnego wyboru w∏asnej drogi, prowadzàcej do okreÊlonego celu.
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Wybór cz∏owieka zale˝y od uczuç i wychowania. 
– Kto w takim razie tak wychowa∏ twoich dalekich przodków, ˝e a˝ do dzisiaj twój ród tak si´ wyró˝nia try-

bem ˝ycia na przyk∏ad albo rozumowaniem? 
– W dawnych czasach. . . Powiedzia∏am: w dawnych, a to by∏o jakby wczoraj. Nie, lepiej powiem ci inaczej:

kiedy nadesz∏y czasy, w których cz∏owieczeƒstwo zacz´∏o nie wspólnie tworzyç, ale rozbieraç stworzenia bo-
skie, kiedy lecia∏y ju˝ w∏ócznie, a skóry oddanych ludziom zwierzàt sta∏y si´ oznakà statusu spo∏ecznego, kie-
dy zmieni∏ si´ sposób myÊlenia i wszystko dà˝y∏o drogà prowadzàcà ku dzisiejszym czasom, gdzie myÊl ludz-
ka nie tworzy, lecz analizuje, wtedy nagle ludzie zacz´li si´ zastanawiaç, dlaczego m´˝czyzna i kobieta, ko-
chajàc si´, sà zdolni odczuwaç wielkà rozkosz i zadowolenie. Wtedy po raz pierwszy m´˝czyêni zacz´li braç
kobiety, a kobiety siebie im oddawaç nie w imi´ stworzenia, lecz aby osiàgnàç przyjemne dla obojga zaspoko-
jenie. Wydawa∏o si´ im, tak jak wydaje si´ i dziÊ ˝yjàcym, ˝e to uczucie przychodzi za ka˝dym razem, kiedy
ma miejsce po∏àczenie m´skiego i ˝eƒskiego pierwiastka, ich p∏ci – widocznych cia∏. W istocie zaspokojenie,
czyli satysfakcja z po∏àczenia tylko cia∏ fizycznych, jest niepe∏ne i ulotne. W czynach tylko ku swojej uciesze
nie uczestniczà inne plany bytu cz∏owieka. A cz∏owiek dà˝y∏ do osiàgni´cia pe∏nej rozkoszy, zmieniajàc cia∏a,
sposoby ich ∏àczenia, jednak do tej pory w pe∏ni jej nie otrzyma∏. Smutnym rezultatem seksualnych uciech sta-
∏y si´ dzieci. Z tego powodu dzieci te zosta∏y pozbawione Êwiadomych dà˝eƒ do celu w imi´ zrealizowania bo-
skiego marzenia. Od tej pory kobiety zacz´∏y rodziç w m´kach, a dorastajàce dzieci zmuszone by∏y ˝yç
w cierpieniu, brak trzech wymiarów bytu nie pozwala∏ im odnaleêç szcz´Êcia. I tak dotarliÊmy do dnia dzisiej-
szego.

Jedna z pierwszych kobiet, która w m´kach urodzi∏a dziecko, zauwa˝y∏a, ˝e jej nowo narodzona córeczka
podczas porodu uszkodzi∏a nó˝k´ i by∏a tak s∏aba, ˝e nawet nie zap∏aka∏a. Zauwa˝y∏a jeszcze, ˝e ten, który
upaja∏ si´ z nià w rozkoszy, pozosta∏ oboj´tny na narodziny córki i z innà kobietà zaczà∏ swoje uciechy. Wtedy
kobieta, która przypadkowo zosta∏a matkà, rozz∏oÊci∏a si´ na Boga, szorstko zabra∏a nowo narodzonà dziew-
czynk´ i jak najdalej od wszystkich pobieg∏a do niezamieszka∏ej przez nikogo leÊnej g∏uszy.

Zatrzymawszy si´, by z∏apaç oddech, ocierajàc ∏zy z policzków, zrozpaczona do Boga w z∏oÊci wykrzycza-
∏a s∏owa: “Dlaczego w twoim, jak twierdzisz, wspania∏ym Êwiecie jest ból, jest z∏o, jest zdrada? Nie czuj´ zado-
wolenia, gdy patrz´ na Êwiat przez ciebie stworzony, jestem ca∏a w rozpaczy i pali mnie z∏oÊç. Przez wszyst-
kich jestem odrzucona. A ten, z którym si´ oddawa∏am rozkoszy, teraz si´ z innà zabawia, a o mnie zapo-
mnia∏. I to ty ich stworzy∏eÊ. On jest twój, ten, który mnie zdradzi∏ i sprzeda∏. I ona, która go teraz pieÊci, prze-
cie˝ te˝ jest twoja. To sà twoje stworzenia, prawda? A ja? Co teraz? Chc´ ich udusiç, z∏oÊç mnie na nich pali.
Twój Êwiat sta∏ si´ dla mnie bez radoÊci, co za los wybra∏eÊ dla mnie? Dlaczego pó∏martwe i szpetne dziecko
zrodzi∏o si´ ze mnie? Nie chc´, ˝eby je oglàdano, nie cieszy mnie taki widok”. Ta kobieta nie po∏o˝y∏a, lecz
rzuci∏a w leÊnà traw´ ledwo ˝ywy k∏´buszek – córeczk´ swojà. W rozpaczy i z∏oÊci wykrzykn´∏a, zwracajàc si´
do Boga: “Niech nikt nie zobaczy mojej córki! A ty patrz, patrz na te cierpienia istniejàce wÊród twoich stwo-
rzeƒ. Ona nie b´dzie ˝y∏a, nie b´d´ karmiç swego rodzonego dziecka. Z∏oÊç spala mleko w mojej piersi. Od-
chodz´, a ty patrz! Patrz, jak wiele na Êwiecie stworzonym przez ciebie niedoskona∏oÊci. Niech umiera przed
tobà to, co narodzone. Niech umiera wÊród stworzeƒ, które z twojej mocy powsta∏y!”. Matka w z∏oÊci i rozpa-
czy ucieka∏a od w∏asnego dziecka. A nowo narodzona dziewczynka, ledwie oddychajàcy, bezradny k∏´bu-
szek, zosta∏a sama w leÊnej trawie. Ta dziewczynka by∏a w∏aÊnie mojà dalekà pramamà, W∏adimirze. Bóg od-
czu∏ w ca∏ej mierze idàcà z ziemi rozpacz i z∏oÊç. Smutek i wspó∏czucie ogarn´∏o Boga na widok szlochajàcej,
nieszcz´Êliwej kobiety. Jednak kochajàcy, ale niewidoczny ojciec nie móg∏ zmieniç jej losu. Na biegnàcej
w rozpaczy kobiecie by∏ wieniec wolnoÊci w∏aÊnie przez niego dany. Ka˝dy cz∏owiek sam buduje swój los. Wy-
miar materialny nie jest nikomu podporzàdkowany i tylko cz∏owiek jest jego jedynym pe∏noprawnym w∏aÊcicie-
lem. 

Bóg – osobowoÊç, ojciec wszystkiego, nie w ciele on istnieje. Nie w ciele. Ale kompleks wszystkich energii
wszechÊwiata jest w nim zawarty, ca∏y kompleks uczuç odpowiadajàcych uczuciom cz∏owieka równie˝ w nim
istnieje. Mo˝e radowaç si´ i martwiç, smuciç si´, gdy jego syn lub córka drog´ ku cierpieniu wybierajà. Ojcow-
skà mi∏oÊcià do wszystkich p∏onie, codziennie wszystkich, bez wyjàtku, ca∏à ziemi´ promykiem mi∏oÊci pieÊci.
Dni mijajà, ale On nie traci nadziei, ˝e córki jego i synowie pójdà boskà drogà. Nie na rozkaz i nie ze strachu,
ale tylko wykorzystujàc wolnà wol´, okreÊlà oni swojà drog´ ku wspólnemu tworzeniu, ku odrodzeniu i radoÊci
z oglàdania wspólnego stworzenia. Nasz ojciec wierzy w nas i czeka, i ˝ycie sobà kontynuuje. Ca∏y kompleks
uczuç ludzkich jest w naszym ojcu. Czy ktoÊ mo˝e sobie wyobraziç, co czu∏ ojciec, nasz Bóg, kiedy w jego le-
sie, wÊród jego stworzeƒ, jego nowo narodzone dziecko powoli umiera∏o? Nie p∏aka∏a ta dziewczynka ani nie
krzycza∏a. Maleƒkie serduszko zwalnia∏o rytm. Tylko momentami usteczkami szuka∏a sutka rodzicielki, chcia∏a
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piç. Bóg nie ma cielesnych ràk. Wszystkowiedzàcy nie by∏ w stanie dziewczynki do swej piersi przytuliç. Co
mo˝e jeszcze daç ten, który wszystko ju˝ odda∏? Wtedy, zdolny wype∏niç ca∏y wszechÊwiat energià swojego
marzenia, przemieni∏ si´ w ma∏y k∏´bek nad lasem. W ma∏y k∏´bek, który gdyby szybko wróci∏ do pierwotnej
postaci, zdolny by∏by zniszczyç wszystkie nieogarni´te Êwiaty galaktyk. On skoncentrowa∏ nad lasem energie
swojej mi∏oÊci. Mi∏oÊci do wszystkich swoich stworzeƒ. On przez nie w swoich czynach ziemskich si´ przeja-
wia∏. I wtedy. . . 

Ju˝ zsinia∏ych ust le˝àcej na trawie dziewczynki dotkn´∏a kropla deszczu i w tym samym momencie powia∏
ciep∏y wietrzyk, zdmuchnà∏ z drzewa py∏ek, a dziewczynka go wch∏on´∏a. Dzieƒ ju˝ si´ skoƒczy∏ i noc nasta∏a,
a dziewczynka nie umiera∏a. LeÊne istoty, wszystkie zwierz´ta ogarni´te boskà mi∏oÊcià przyj´∏y dziewczynk´
jak swoje dziecko. Mija∏y lata, dziewczynka wyros∏a na pi´knà dziewczyn´. Nazw´ jà Lilit. 

Kiedy stàpa∏a po trawie jaÊniejàcej zorzà, “Lilit!” – wszystko krzycza∏o radoÊnie. Lilit uÊmiechem rozÊwietla-
∏a i pieÊci∏a otaczajàcy Êwiat stworzony przez Boga. Wszystko, co jà otacza∏o, odbiera∏a tak jak my odbieramy
swojà matk´ i ojca. Kiedy ju˝ doros∏a, coraz cz´Êciej podchodzi∏a na skraj lasu. Cicho chowajàc si´ wÊród
traw i krzaków, obserwowa∏a, jak ludzie, tak przecie˝ do niej podobni, prowadzili dziwny tryb ˝ycia. Coraz bar-
dziej oddalali si´ od boskich stworzeƒ. Budujàc swój dach nad g∏owà, rujnowali wszystko naoko∏o, z jakiegoÊ
powodu ubierali si´ w skóry zwierzàt. Zachwycali si´, zabijajàc boskà istot´, i wychwalali tego, kto zabija∏ naj-
szybciej i najskuteczniej. Z martwego wcià˝ coÊ tworzyli. Wtedy jeszcze Lilit nie wiedzia∏a, ˝e budujàc z ˝ywe-
go martwe, ludzie uwa˝ali si´ za màdrych. 

Dziewczyna chcia∏a pójÊç do ludzi i powiedzieç im, ˝e mo˝e wszystkim przynieÊç radoÊç. Pragn´∏a wspól-
nego tworzenia oraz szcz´Êcia na jego widok. Coraz bardziej ros∏a w niej potrzeba zrodzenia ˝ywego stwo-
rzenia boskiego. Coraz cz´Êciej kierowa∏a swój wzrok na jednego m´˝czyzn´. W porównaniu z innymi wyda-
wa∏ si´ niepozorny. W∏ócznià rzuca∏ niedaleko, na polowaniu by∏ uwa˝any za nieudacznika, cz´sto by∏ zamy-
Êlony i cicho Êpiewa∏, w odosobnieniu cz´sto o czymÊ marzy∏. Pewnego dnia Lilit wysz∏a do ludzi. W koszu
uplecionym z wikliny nios∏a ˝ywe dary leÊne ludziom w osadzie oraz stojàcej przy zabitym s∏oniàtku grupie
m´˝czyzn spierajàcych si´ o coÊ. I on by∏ wÊród nich, jej wybranek. Ujrzawszy jà, wszyscy umilkli. Lilit by∏a
przepi´kna, nie okry∏a swego cia∏a, bo nie wiedzia∏a, ˝e u m´˝czyzn nad wszystkim panuje pociàg p∏ciowy.
Ca∏y t∏um m´˝czyzn rzuci∏ si´ w jej kierunku. Ona, po∏o˝ywszy swe dary na trawie, w zdziwieniu patrzy∏a, jak
p∏on´∏y ˝àdzà oczy biegnàcych ku niej m´˝czyzn. l on, jej wybranek, te˝ podà˝a∏ za mmi. 

Ju˝ z oddali Lilit poczu∏a, jak fala agresji szarpn´∏a cienkie struny jej duszy. Cofnàwszy si´ nieco, szybko
si´ odwróci∏a i zacz´∏a uciekaç przed zbli˝ajàcymi si´ polujàcymi m´˝czyznami. Gonili jà przez d∏u˝szy czas
rozochoceni ˝àdzà. Lilit bieg∏a lekko, wcale si´ nie m´czàc, a goniàcy jà zalewali si´ potem. Nie by∏o im dane
dotknàç Lilit. Nie wiedzieli ci, którzy pragn´li to pi´kno dogoniç, ˝e aby je poznaç, najpierw trzeba w sobie sa-
mym to pi´kno posiadaç. MyÊliwi zm´czyli si´ pogonià. Lilit znikn´∏a im z oczu, pocz∏apali wi´c z powrotem
i zab∏àdzili. W koƒcu odnaleêli w∏aÊciwà drog´. Tylko jeden nadal b∏àdzi∏ w lesie. Zm´czony usiad∏ na pniu
drzewa i zaÊpiewa∏. Lilit cicho siedzia∏a w ukryciu, obserwowa∏a go i s∏ucha∏a, jak Êpiewa ten, którego wybra-
∏a, ale te˝ ten, który razem ze wszystkimi uda∏ si´ w pogoƒ za nià. W koƒcu jednak wysz∏a z ukrycia, stojàc
w znacznej odleg∏oÊci od niego, aby pokazaç mu drog´ do obozu. Wtedy on poszed∏, a nie pobieg∏ za nià.
Kiedy podeszli razem na skraj lasu i zobaczy∏ ogniska swojego taboru, zapomniawszy o wszystkim, od razu
do niego pop´dzi∏. Lilit patrzy∏a na swojego wybranka. Serce jej to w sposób niezwyk∏y ko∏ata∏o, to znów za-
miera∏o, kiedy w myÊlach powtarza∏a: 

“Bàdê szcz´Êliwy wÊród innych, mój ukochany. Bàdê szcz´Êliwy. O, jak pragn´ nie smutnà twà pieÊƒ, lecz
szcz´Êliwà us∏yszeç tu, w moim lesie”. 

P´dzàcy m´˝czyzna nagle si´ zatrzyma∏, w skupieniu odwróci∏ si´ w stron´ lasu, nast´pnie popatrzy∏ w za-
dumie na swój obóz i ponownie na las. Nagle odrzuci∏ w∏óczni´ i poszed∏ pewnym krokiem. Szed∏ tam, gdzie
siedzia∏a w ukryciu Lilit. Kiedy mija∏ jej schronienie, Lilit, nie odrywajàc wzroku, patrzy∏a w Êlad za nim i byç
mo˝e wzrokiem mi∏oÊci go zatrzyma∏a. Odwróci∏ si´ i podszed∏ do Lilit. Sta∏ obok niej, a ona nie ucieka∏a. Do-
tkn´∏a jego d∏oni swojà, jeszcze zl´knionà d∏onià i, wziàwszy si´ za r´ce, poszli razem, zanim zdà˝yli jeszcze
powiedzieç choç s∏owo. W stron´ polanki, gdzie mieszka∏a Lilit, szli mój ojciec-poeta i moja pramama. Lecia∏y
lata, ich ród si´ rozrasta∏. W ka˝dym pokoleniu moich przodków znajdowa∏ si´ ktoÊ, kogo opanowa∏o pragnie-
nie, aby pójÊç tam, gdzie ˝y∏ inny naród, fizycznie podobny, ale z innym losem. Udawali si´ tam pod ró˝nym
pozorem. Wtapiali si´ to w wojowników, to znów w kap∏anów, to starali si´ wybiç jako naukowcy lub jako poeci
b∏yszczeli swojà poezjà. Starali si´ przekonaç o innej drodze ku szcz´Êciu cz∏owieka, o tym, ˝e istnieje obok
ca∏y czas ten, kto to wszystko stworzy∏, tylko nie nale˝y si´ przed nim zamykaç dla zadowolenia materiali-
stycznej krzàtaniny. NNiiee  wwoollnnoo  hhoo∏∏ddoowwaaçç  iinnnnyymm  iissttoottoomm  oopprróócczz  OOjjccaa. Starali si´ to przekazaç i gin´li. Ale na-
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wet jeÊli zostawa∏a tylko jedna kobieta lub jeden m´˝czyzna, to przez energi´ mi∏oÊci odnajdowali siebie
wÊród wszystkich ˝yjàcych w innym systemie wartoÊci i przed∏u˝ali swój ród, którego pomys∏y i tryb ˝ycia by∏y
niezmienne od samego poczàtku. 

ABY ODCZUWAå CZYNY WSZYSTKICH LUDZI 

– Poczekaj, poczekaj, Anastazjo, taka myÊl mnie przeszy∏a. Przecie˝ twierdzi∏aÊ, ˝e wszyscy gin´li, i to
trwa ju˝ od tysiàcleci. Czy wszystkie próby sà daremne, poniewa˝ cz∏owieczeƒstwo idzie swojà w∏asnà dro-
gà? 

– Tak, wszystkie próby by∏y daremne, tak moich pramatek, jak i praojców. 
– To znaczy, ˝e wszystkich likwidowano? 
– Tak, gin´li wszyscy ci, którzy szli do ludzi i t∏umaczyli im. 
– Przecie˝ to znaczy tylko jedno: ˝e ty równie˝ zginiesz jak wszyscy! Przecie˝ te˝ zacz´∏aÊ mówiç. W tej

sytuacji g∏upio jest mieç na coÊ nadziej´. No, przecie˝ jeÊli nikomu nie uda∏o si´ zmieniç Êwiata, obrazu ˝ycia
spo∏ecznego, to po co ty. . . 

– Ale po co mówiç o Êmierci naprzód, W∏adimirze? Popatrz, jestem tu i nadal ˝yj´, a obok ty, i nasz synek
roÊnie. – Ale skàd u ciebie ta pewnoÊç? Co zmusza do wiary w to, ˝e w∏aÊnie ty zwyci´˝ysz wbrew nieuda-
nym próbom twoich przodków? Ty, tak jak oni, tylko mówisz. 

– Uwa˝asz, ˝e tylko mówi´? Przyjrzyj si´ kiedyÊ wnikliwiej moim frazom, W∏adimirze. Nie dla umys∏ów sà
one. Nie ma w nich nic, co nie zosta∏o ju˝ powiedziane, ale w wi´kszoÊci czytelników wzbudzajà burzliwe
uczucia, bowiem sà tak zbudowane, ˝e ludzie du˝o widzà pomi´dzy wierszami. Poezja ich w∏asnej Duszy
uzupe∏nia niedopowiedziane luki. I mówi´ teraz o Prawdzie boskiej nie ja, lecz oni sami jà odnajdujà. Coraz
wi´cej si´ ich znajduje i teraz nikomu nie uda si´ zepchnàç ich z drogi wymarzonej przez Boga. Nie skoƒczy-
∏a si´ jeszcze moja misja, ale ju˝ w duszach wielu zrodzi∏o si´ pragnienie d∏ugo wyczekiwane przez Stwórc´.
To jest najwa˝niejsze. Kiedy Dusza dà˝y do czegoÊ w marzeniu, to obowiàzkowo, uwierz, obowiàzkowo
wszystko w ˝yciu si´ spe∏ni. 

– Powiedz mi w takim razie, dlaczego wczeÊniej takimi frazami nie przekazywano tej Prawdy ludziom? 
– Nie wiem, byç mo˝e Stwórca b∏ysnà∏ jakàÊ nowà energià! Mówiàcy po nowemu o tym, co codziennie wi-

dzimy, ale nie przydajemy temu odpowiedniego znaczenia. Mo˝e zmys∏y mnie nie zawiodà. Wyraênie czuj´,
on znów zaczyna przyspieszaç wszystkie swoje energie. Âwit nadchodzi nad ca∏à ziemi´. Córki ziemskie i sy-
nowie jego poznajà ˝ycie takim, jakie stworzy∏a je energia Boskiego marzenia. I ty, i ja przy∏o˝ymy do tego r´-
k´. Ale najwa˝niejsze! Najwa˝niejsze jest to, ˝e ju˝ sà ci pierwsi, którzy zdo∏ali zrozumieç myÊli zawarte po-
mi´dzy wersami, te myÊli, które jak muzyk´ Duszy wcieli∏y w ludzi energie Stwórcy. Wszystko si´ uda∏o!
Wszystko si´ ju˝ zdarzy∏o! Ju˝ w myÊlach ludzie starajà si´ budowaç nowy Êwiat. 

– Anastazjo, mówisz tak ogólnie. Powiedz konkretnie, co ludzie powinni robiç, jak i w jaki sposób zbudowaç
ten Êwiat, w którym wszyscy b´dà ˝yli szcz´Êliwie? 

– Dzisiaj nie mog´ ci dok∏adnie tego wyt∏umaczyç. Powsta∏o wiele traktatów przez ten ca∏y okres ˝ycia ludzi
na ziemi. Przed wieloma z nich ludzie upadali w ho∏dzie. Jednak wszystkie by∏y pozbawione sensu. Traktaty
nie sà w stanie zmieniç Êwiata i dowodem na to jest tylko jeden punkt. 

– Jaki punkt? CzegoÊ tu nie rozumiem. 
– Ten punkt we wszechÊwiecie, gdzie znajduje si´ kres wszystkiego. Ten punkt, w którym znajduje si´ dzi-

siaj ca∏e spo∏eczeƒstwo. I wszystko zale˝y od tego, w którà stron´ skieruje swój nast´pny krok. Wszystko to
Êwiadczy o tym, ˝e nie ma ˝adnego sensu w tych traktatach, ca∏e spo∏eczeƒstwo od poczàtku stworzenia kie-
ruje si´ tylko uczuciami. – Poma∏u, poma∏u, a ja to niby co? Nie kierowa∏em si´ w ˝yciu rozumem? 

– W∏adimirze, ty, tak jak wszyscy inni ludzie, rozumem zmienia∏eÊ tylko stosunek materii, starajàc si´ za
poÊrednictwem tej materii prze˝yç uczucia, te zmys∏y, o których ka˝dy cz∏owiek wie intuicyjnie, których poszu-
kuje, lecz odnaleêç nie mo˝e. 

– Jakie uczucia? Czego ka˝dy poszukuje? O czym ty mówisz? 
– O tym, co ludzie odczuwali tam, u pierwszych êróde∏, kiedy ich ˝ycie by∏o jeszcze rajem. 
– Chcesz powiedzieç, ˝e tak si´ naharowa∏em swoim rozumem tylko dlatego, ˝eby poznaç te rajskie zmy-

s∏y? 
– Przecie˝ zastanów si´, W∏adimirze, po co to wszystko robi∏eÊ? 
– Jak to po co? Jak wszyscy uk∏ada∏em ˝ycie swoje, swojej rodziny, ˝eby czuç si´ nie gorzej ni˝ inni.
– “˚eby czuç si´...” – powiedzia∏eÊ. 
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– Tak powiedzia∏em. 
– A teraz spróbuj zrozumieç: “˚eby czuç”... czyny wszystkich ludzi. 
– Jak “wszystkich”? Czyny narkomanów to co, te˝ sà poszukiwaniem zmys∏ów? 
– OczywiÊcie. Tak jak i wszyscy starajà si´ te zmys∏y odnaleêç, kroczàc w∏asnà drogà. Stosujàc trucizn´,

skazujà swe ziemskie cia∏o na m´ki, ˝eby chocia˝ na chwil´, chocia˝ w przybli˝eniu pomog∏a im te wielkie
zmys∏y poznaç. Równie˝ pijak, zapominajàc owszystkim, krzywiàc si´, pije gorzkà trucizn´ tylko dlatego, ˝e
w nim te˝ ˝yje poszukiwanie cudownych zmys∏ów. Równie˝ ca∏kowicie wyt´˝a swój umys∏ naukowiec, wynaj-
dujàc nowy mechanizm, i przy tym uwa˝a, ˝e to pomo˝e jemu i innym poznaç rozkosz satysfakcji. Jednak da-
remnie. W ciàgu ca∏ej swojej historii wiele ludzka myÊl nawymyÊla∏a bezsensownego. W∏adimirze, przypomnij
sobie, ciebie równie˝ otacza mnóstwo przedmiotów tam, gdzie ˝yjesz. I ka˝dy z nich uwa˝ano za osiàgni´cie
myÊli naukowej. Praca wielu ludzi by∏a poÊwi´cona ich powstaniu. Powiedz mi, prosz´, czy któryÊ z nich uczy-
ni∏ ci´ szcz´Êliwym, zadowolonym z ˝ycia? 

– Który?.. Który?.. No, byç mo˝e, tak osobno wzi´ty – to ˝aden. 
Ale wszystkie razem na pewno bardzo ˝ycie u∏atwiajà. Na przyk∏ad samochód osobowy, siadasz za kie-

rownicà i jedziesz, gdzie chcesz. Na dworze pada i jest zimno, a w maszynie mo˝na w∏àczyç ogrzewanie. Na
ulicy upa∏, wszyscy zalewajà si´ potem, a ty w∏àczasz klimatyzacj´ i jest Êwie˝o wokó∏ ciebie. W domu,
w kuchni na przyk∏ad jest mnóstwo urzàdzeƒ dla kobiet. 

Nawet zmywarki sà, ˝eby kobiety od pracy odcià˝yç. Równie˝ sà odkurzacze, ˝eby u∏atwiç sprzàtanie
i jeszcze czas zaoszcz´dziç. Przecie˝ dla wszystkich jest zrozumia∏e, ˝e wiele urzàdzeƒ mo˝e u∏atwiç nam
˝ycie. 

– Niestety, W∏adimirze, iluzoryczne sà te u∏atwienia. Swoim skróconym ˝yciem oraz cierpieniami zmuszona
jest za nie codziennie p∏aciç ca∏a ludzkoÊç. ˚eby posiadaç bezduszne przedmioty, ludzie przez ca∏e ˝ycie, jak
niewolnicy, zmuszeni sà w∏aÊnie wykonywaç nie lubianà prac´. Bezduszne przedmioty powstajà naoko∏o i sà
jak wskaênik stopnia niezrozumienia przez cz∏owieka sedna wszechÊwiata. Cz∏owieku! Przyjrzyj si´ dok∏ad-
niej dooko∏a: ˝eby otrzymaç kolejny bezduszny przedmiot, budujecie zak∏ady czadzàce Êmiertelnym smro-
dem, woda sta∏a si´ martwa, a ty. .. ty, cz∏owieku, dla nich przez ca∏e swoje ˝ycie jesteÊ zmuszony wykony-
waç nielubianà prac´. I nie one tobie, lecz ty im s∏u˝ysz, wynajdujàc, remontujàc i ho∏dujàc im. A oprócz tego
powiedz mi, W∏adimirze, który z wielkich naukowców, m´drców wynalaz∏ i w jakim zak∏adzie wyprodukowa∏
tamten mechanizm, aby s∏u˝y∏ cz∏owiekowi? 

– Jaki tamten? 
– Wiewiórk´ z orzeszkiem, która jest pod mojà r´kà. 
Popatrzy∏em na r´k´ Anastazji. Trzyma∏a jà d∏onià do do∏u gdzieÊ oko∏o metra od trawy, a na trawie równo-

legle pod d∏onià, na tylnych ∏apkach sta∏a rudawa wiewiórka. W przednich ∏apkach trzyma∏a cedrowà szyszk´.
Ruda mordka to schyla∏a si´ do szyszki, to znów zadziera∏a w gór´, patrzàc okràg∏ymi, b∏yszczàcymi oczkami
na Anastazj´. Anastazja uÊmiecha∏a si´, patrzàc na zwierzàtko, nie rusza∏a si´ i wcià˝ trzyma∏a nad nim r´k´.
Wiewiórka nagle po∏o˝y∏a szyszk´ na trawie i zacz´∏a si´ nad nià krzàtaç. Przednimi ∏apkami, swoimi pazurka-
mi ∏uska∏a szyszk´ i wyskubywa∏a z niej ma∏y orzeszek. I znów stajàc na tylne nó˝ki, podnios∏a mordk´, jakby
cz´stowa∏a orzeszkiem Anastazj´, jakby prosi∏a, aby wziàç go z jej ∏apek, ale Anastazja nadal siedzia∏a na tra-
wie, nie ruszajàc si´. Wtedy wiewiórka skin´∏a g∏owà, szybko rozgryz∏a ∏upink´ orzeszka i swoimi ∏apkami
i pazurkami rozdzieli∏a ziarenko od skorupy, i po∏o˝y∏a je na listku trawy. Nast´pnie zwierzàtko wyciàga∏o ko-
lejne orzeszki z cedrowej szyszki, nadgryza∏o ∏upinki, a jàdra sk∏ada∏o na liÊciu. Anastazja opuÊci∏a r´k´ i po-
∏o˝y∏a na trawie d∏onià do góry, a wtedy wiewiórka wszystkie oczyszczone ju˝ orzechy pospiesznie prze∏o˝y∏a
z liÊcia na d∏oƒ. Anastazja drugà r´kà delikatnie pog∏aska∏a puszyste zwierzàtko, które nagle zamar∏o. Na-
st´pnie podskoczy∏o do Anastazji, stan´∏o, radoÊnie patrzàc jej w twarz. 

– Dzi´kuj´! – Anastazja wymówi∏a pod adresem wiewiórki.Dzisiaj jesteÊ fajna jak nigdy, pi´knoÊci moja, no,
ju˝ idê, idê, ty moja gospodyƒko, i znajdê godnego siebie wybranka – i wyciàgn´∏a r´k´ w stron´ pnia roz∏o˝y-
stego cedru. 

Wiewiórka dwukrotnie obieg∏a Anastazj´ w podskokach i pop´dzi∏a w kierunku wskazanym r´kà cz∏owieka.
W skoczy∏a na pieƒ i znik∏a w koronie cedru. A na wyciàgni´tej ku mnie d∏oni le˝a∏y czyste ziarna cedrowego
orzecha. “No, faktycznie! To jest dopiero mechanizm – pomyÊla∏em. 

– Sama zrywa produkt, jeszcze go przenosi, w dodatku pozbawia ∏upiny, opieki ani remontu nie wymaga
i energii elektrycznej nie zu˝ywa”. Spróbowa∏em orzeszków i zapyta∏em: – A wielcy wojownicy: Aleksander
Macedoƒski, Cezar, w∏adcy, którzy wywo∏ywali wojny, równie˝ Hitler – to co, oni te˝ szukali tych pierwotnych
êróde∏? 
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– OczywiÊcie, chcieli czuç si´ w∏adcami ca∏ej ziemi. PodÊwiadomie uwa˝ali, ˝e takie uczucie jest pokrewne
uczuciom intuicyjnie poszukiwanym przez wszystkich. Mylili si´ jednak. 

– Uwa˝asz, ˝e si´ mylili? Dlaczego tak myÊlisz? Przecie˝ nikt jeszcze nie zdo∏a∏ zawojowaç ca∏ego Êwiata. 
– Ale zdobywali miasta oraz paƒstwa. O ka˝de miasto trzeba by∏o stoczyç walk´. Zwyci´˝ali, ale satysfak-

cja zdobywców ze zwyci´stwa nie trwa∏a d∏ugo. W rezultacie dà˝yli do jeszcze wi´kszego podboju i kontynu-
owali wojny. Pozyskujàc paƒstwa, i to niejedno, nie radoÊç odczuwali, ale przeciwnie: zmartwienie, obaw´, ˝e
mogà wszystko straciç, i na nowo próbowali szukaç satysfakcji drogà wojennych starç. Ich umys∏ zagubiony
w tej krzàtaninie ju˝ nie móg∏ zaprowadziç ich ku marzeniom wielkich zmys∏ów boskich. Smutny by∏ koniec
wszystkich wojujàcych w∏adców ziemi. I to g∏osi znana nam wszystkim historia. Jednak niestety krzàtanina,
motanina oraz kolejnoÊç materialistycznych dogmatów nie pozwalajà ˝yjàcym dzisiaj okreÊliç, gdzie i w czym
czeka na nich boskie uczucie. 

TAJGOWY OBIAD 

Za ka˝dym razem, kiedy bywa∏em w tajdze na polance u Anastazji, zawsze zabiera∏em jakiÊ prowiant. Bra-
∏em ze sobà jakieÊ konserwy, zapakowane hermetycznie ciasteczka, ryb´ w plastrach zapakowanà pró˝nio-
wo, i zawsze, wracajàc od Anastazji, odkrywa∏em moje zapasy nie ruszone. A jeszcze do tego dodawa∏a coÊ
od siebie. Zazwyczaj by∏y to orzeszki, Êwie˝e jagody zawini´te w liÊcie, suszone grzyby. 

JesteÊmy nauczeni u˝ywaç grzybów dobrze ugotowanych, sma˝onych, marynowanych lub solonych. Ana-
stazja u˝ywa ich suszonych bez ˝adnej obróbki. Poczàtkowo ba∏em si´ ich nawet spróbowaç, póêniej jednak
spróbowa∏em – dobre by∏o. Kawa∏ek grzyba w ustach staje si´ mi´kki pod wp∏ywem Êliny, mo˝na go ssaç jak
cukierek, mo˝na prze˝uç i po∏knàç, póêniej nawet do nich przywyknà∏em. KiedyÊ jecha∏em z Moskwy do Ge-
lend˝yka na spotkanie z czytelnikami i przez ca∏y dzieƒ jad∏em tylko grzyby, dane przez Anastazj´ na drog´.
A So∏ncew – dyrektor moskiewskiego centrum, prowadzi∏ samochód i te˝ podjada∏ te grzyby. Prowadzàc kon-
ferencj´, zaproponowa∏em, aby spróbowali ich siedzàcy na sali, i ludzie si´ nie przestraszyli. Komu starczy∏o,
wzià∏ po jednym grzybku, zjad∏ od razu i nikomu nic z∏ego si´ nie sta∏o. 

Goszczàc u Anastazji, nie pami´tam, ˝ebyÊmy specjalnie usiedli do jakiegoÊ konkretnego posi∏ku. W biegu
próbowa∏em tego, co proponowa∏a Anastazja, i ani razu nie przysz∏o uczucie g∏odu. Tym razem jednak... 

Mo˝e zbyt d∏ugo zastanawia∏em si´ nad sensem modlitwy Anastazji i dlatego nie zauwa˝y∏em, kiedy ona
zdà˝y∏a nakryç, jeÊli mo˝na tak to okreÊliç, wielki stó∏. Na trawie, na ró˝nych wielkich i ma∏ych liÊciach znajdo-
wa∏y si´ smako∏yki, zajmowa∏y powierzchni´ wi´kszà ni˝ metr kwadratowy. Wszystko tak pi´knie by∏o uszyko-
wane, przystrojone. Borówka, malina, czarna i czerwona porzeczka, suszona poziomka, grzyby suszone, ja-
kaÊ ˝ó∏tawa kaszka, trzy maleƒkie ogórki i dwa niedu˝e czerwone pomidory, i mnóstwo p´czków ró˝nej trawy,
przystrojonych p∏atkami kwiatów. 

JakiÊ bia∏y p∏yn podobny do mleka by∏ nalany do ma∏ego drewnianego korytka. Placki zrobione nie wiem
z czego, miód w plastrach, posypany ró˝nokolorowymi kulkami kwiatowego py∏ku. 

– Usiàdê, W∏adimirze, spróbuj chleba naszego powszedniego, który da∏ nam Bóg – zaproponowa∏a, zmyÊl-
nie si´ uÊmiechajàc, Anastazja. 

– Ale widok! – nie mog∏em si´ powstrzymaç od zachwytu. 
– Nie do wiary, jak pi´knie to wszystko zaserwowa∏aÊ. Tak jak najlepsza gospodyni w Êwi´ta. Anastazja

ucieszy∏a si´ z pochwa∏y jak dziecko, zaÊmia∏a si´ i, nie odrywajàc oczu od swych daƒ, nagle machn´∏a r´ka-
mi i westchn´∏a: 

– Ojej, jaka ze mnie dobra gospodyni, gdy zapomnia∏am o przyprawach! Przecie˝ lubisz ostre przyprawy.
Lubisz, prawda? 

– Lubi´. – A dobra gospodyni w∏aÊnie o nich zapomnia∏a. Zaraz si´ poprawi´. 
– Popatrzy∏a naoko∏o, pobieg∏a niedaleko, coÊ tam rwa∏a w trawie. Nast´pnie w innym miejscu, póêniej

w krzakach, i wkrótce po∏o˝y∏a pomi´dzy ogórkami i pomidorami ma∏y p´czek zestawiony jako bukiecik ró˝-
nych z wyglàdu zió∏, i powiedzia∏a: 

– To sà przyprawy, one sà ostre, jeÊli chcesz, to spróbuj, teraz jest ju˝ wszystko na stole. Spróbuj wszyst-
kiego po trochu, W∏adimirze. 

Wzià∏em ogórek, popatrzy∏em na te tajgowe ró˝noÊci i powiedzia∏em: – Szkoda, ˝e nie ma chleba. 
– Jest chleb – odpowiedzia∏a Anastazja – popatrz – i poda∏a mi jakàÊ bulw´.
– To jest korzeƒ ∏opucha, tak go przyrzàdzi∏am, ˝e b´dzie ci smakowa∏ jak chleb lub ziemniak, a mo˝e na-

wet zastàpiç marchewk´. 
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– Nie s∏ysza∏em, ˝eby ∏opuch nadawa∏ si´ do jedzenia. – Nie bój si´, spróbuj. KiedyÊ z niego gotowano wie-
le smacznych i po˝ywnych daƒ. Najpierw spróbuj, trzyma∏am go w mleku, zmi´k∏... 

Chcia∏em zapytaç, skàd wzi´∏a mleko, ale ugryz∏em ogórek... i ju˝ nic nie mówi∏em, dopóki ogórka nie doja-
d∏em, i to bez chleba. A t´ bulw´ zast´pujàcà chleb wzià∏em od Anastazji, jednak nie spróbowa∏em jej, nadal
trzymajàc w r´ce, a˝ nie zjad∏em ogórka. Wiecie co, ten z pozoru zwyk∏y ogórek smakowa∏ ca∏kiem inaczej ni˝
poprzednie, które jad∏em.  

Ogórek tajgowy mia∏ bardzo przyjemny, niepowtarzalny aromat. Z pewnoÊcià wiecie paƒstwo, jak ró˝nià
si´ smakowo ogórki wyhodowane w szklarniach od tych z odkrytego, naturalnego gruntu. Rosnàce na polu
majà znacznie lepszy smak i zapach. Ogórek Anastazji by∏ znacznie smaczniejszy od tych, które jad∏em
z grzàdek. Szybko wzià∏em pomidora, spróbowa∏em i zjad∏em ca∏ego od razu. Jego smak równie˝ by∏ niezwy-
kle przyjemny. On tak˝e przewy˝sza∏ smakiem wszystkie pomidory kiedykolwiek przeze mnie jadane. Ani
ogórek, ani pomidor nie potrzebowa∏y soli, Êmietany ani oleju, by∏y smaczne same w sobie. Podobnie jak ma-
lina, jab∏ko czy pomaraƒcze. Przecie˝ nikt nie b´dzie soliç czy s∏odziç jab∏ka lub gruszki. 

– Skàd wzi´∏aÊ te warzywa, Anastazjo? Pobieg∏aÊ do wioski? I co to za odmiana? 
– Sama je wyhodowa∏am. Smakowa∏y ci, tak? 
– Smakowa∏y! Pierwszy raz takie jad∏em. Z tego wynika, ˝e masz ogród i szklarnie? Czym spulchniasz

grzàdki, skàd bierzesz nawozy, z wioski? 
– Z wioski wzi´∏am tylko nasiona od znajomej kobiety. Wybra∏am miejsce dla nich wÊród trawy i wyros∏y.

Pomidory zasadzi∏am jesienià, zimà przechowa∏am je pod Êniegiem, a z przyjÊciem wiosny one zacz´∏y ro-
snàç. Ogórki wysia∏am wiosnà i te maleƒstwa zdà˝y∏y dojrzeç. 

– Ale co jest powodem, ˝e sà tak smaczne? Nowa odmiana czy co? 
– Zwyk∏a odmiana, taka jak wszystkie. Ró˝nià si´ od ogrodowych tylko dlatego, ˝e otrzyma∏y wszystko co

niezb´dne. W warunkach ogrodowych, kiedy roÊliny starajà si´ uchroniç od kontaktu z innymi roÊlinami, kiedy
ich wzrost przyspiesza si´ nawozami, nie sà w stanie wch∏onàç w siebie wszystkiego co niezb´dne i staç si´
samowystarczalne, aby spodobaç si´ cz∏owiekowi. 

– Skàd masz zatem mleko? I z czego sà te placki? By∏em pewny, ˝e w ogóle nie u˝ywasz jedzenia pocho-
dzenia zwierz´cego, a tu prosz´, mleko... 

– To mleko nie pochodzi od zwierzàt. Mleko stojàce przed tobà da∏ cedr. 
– Jak to cedr? Czy drzewo jest zdolne dawaç mleko?
– Jest, ale rzadko które. Na przyk∏ad cedr ma t´ zdolnoÊç, spróbuj. 
– Wiele jest zawarte w tym napoju. Nie tylko cia∏o mo˝e nasyciç stojàce przed tobà mleko cedru. Nie pij

wszystkiego od razu, spróbuj dwa, trzy ∏yki, inaczej niczego nie b´dziesz chcia∏ ju˝ jeÊç, nasyciwszy si´ tym
jednym.

Zrobi∏em trzy ∏yki, mleko by∏o g´ste, mia∏o przyjemny, delikatnie s∏odkawy smak. Odczuwa∏o si´ jeszcze
idàce od niego ciep∏o, jednak nie takie jak od podgrzanego mleka krowiego. Cudownie delikatne ciep∏o wype∏-
nia∏o moje wn´trze i zdawa∏o si´, ˝e poprawia mój nastrój. 

– Smaczne to cedrowe mleko, Anastazjo, bardzo dobre! Jak trzeba “doiç” cedr, ˝eby otrzymaç coÊ takie-
go?

– Nie doiç. M∏ode jàdra orzecha w specjalnym drewnianym naczyniu powinno si´ spokojnie, dok∏adnie,
z dobrym nastrojem rozcieraç i rozcieraç patyczkiem. ˚ywej êródlanej wody dodawaç po trochu, i tak otrzymu-
je si´ mleko. 

– Czy nikt wczeÊniej o tym nie wiedzia∏? 
– KiedyÊ wi´kszoÊç wiedzia∏a, ale i do dzisiaj w tajgowych wioskach pijà cedrowe mleko. W miastach wolà

zupe∏nie inne jedzenie, nie tyle po˝ywne, ile ∏atwe do przechowywania, transportu i przyrzàdzenia. 
– Masz racj´, w miastach trzeba wszystko robiç szybko. Ale to mleko... Co to za drzewo ten cedr! Sam

cedr mo˝e dawaç orzechy, olej, màk´ do placków i mleko. 
– A jeszcze wiele niezwyk∏ego mo˝e uczyniç. – A co niezwyk∏ego na przyk∏ad? 
– Najwspanialsze perfumy mo˝na zrobiç z jego eterycznych olejków. Samowystarczalne i uzdrawiajàce.

˚adne sztuczne perfumy nie sà w stanie przewy˝szyç ich aromatu. Fluidy cedru reprezentujà sobà ducha
WszechÊwiata, mogà uleczyç cia∏o i odgradzajà cz∏owieka od z∏ego. 

– Czy mog∏abyÊ zdradziç, jak otrzymaç takie perfumy z cedru? 
– OczywiÊcie, mog´, ale najpierw pojedz sobie jeszcze troch´. Schyli∏em si´, by si´gnàç po pomidora, ale

Anastazja mnie pohamowa∏a: 
– Powoli, W∏adimirze, nie jedz tak. – Jak? 
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– Przygotowa∏am wiele ró˝nych rzeczy, ˝ebyÊ najpierw wszystkiego spróbowa∏, ˝eby on ci´ troch´ podle-
czy∏. 

– Jaki on? 
– Twój organizm, kiedy wszystkiego spróbujesz, sam sobie wybierze to co niezb´dne. I ty zechcesz zjeÊç

wi´cej tego, co wybra∏. Twój organizm sam okreÊli, czego mu brakuje. 
—“To dziwne – pomyÊla∏em.–  Pierwszy raz z∏ama∏a swoje zasady”. 
Rzecz w tym, ˝e Anastazja leczy∏a mnie ju˝ dwa razy, jakieÊ choroby wewn´trzne. Dok∏adnie jakie, nie

wiem. Ale odczuwa∏em je przez silne bóle ˝o∏àdka, wàtroby lub nerek, a mo˝e wsz´dzie naraz. Ból by∏ dotkli-
wy, a znieczulajàce tabletki nie zawsze pomaga∏y. Wiedzia∏em jednak: przyjad´ do Anastazji, to mnie wyle-
czy, jej to szybko idzie. Ale za trzecim razem odmówi∏a mi leczenia. Nawet bólu ca∏kowicie swoim wzrokiem
nie usun´∏a, stwierdzajàc, ˝e skoro nie zmieniam swojego sposobu ˝ycia i nie usuwam tego, co powoduje
choroby, to i leczyç mnie nie wolno, bo w takim przypadku leczenie tylko szkodzi. Wtedy poczu∏em si´ bardzo
ura˝ony i ju˝ nie ponawia∏em proÊby o leczenie. Po powrocie jednak pali∏em mniej i ograniczy∏em si´ w piciu
alkoholu. Nawet zafundowa∏em sobie kilkudniowà g∏odówk´. Poczu∏em si´ lepiej. Wtedy pomyÊla∏em, ˝e nie
trzeba za ka˝dym razem p´dziç do lekarza lub zwracaç si´ do uzdrowiciela, mo˝na samemu wziàç si´
w garÊç, kiedy ból ci´ chwyci. Lepiej oczywiÊcie, ˝eby nie chwyta∏. Nie uda∏o mi si´ samemu siebie wyleczyç
do koƒca, ale o pomoc Anastazji zdecydowa∏em si´ ju˝ nie prosiç. Ona niespodziewanie sama jà zaoferowa-
∏a. 

– Przecie˝ mówi∏aÊ, ˝e ju˝ nigdy nie b´dziesz mnie leczyç, a nawet ∏agodziç bólu. 
– Bólu twojego nigdy ju˝ nie b´d´ likwidowaç. Ból – to jest rozmowa Boga z cz∏owiekiem. Ale tak jak teraz

– mo˝na. Przecie˝ proponuj´ ci tylko jedzenie i to nie przeciwstawia si´ naturze, ale zaprzecza im.
– Komu? 

– Tworzàcym niszczàcy program dla cz∏owieka. 
– Jaki niszczàcy program? O czym ty mówisz? 
– O tym, ˝e zarówno ty, W∏adimirze, jak i wi´kszoÊç ludzi od˝ywiacie si´ zgodnie z ustalonym programem.

Bardzo szkodliwym programem. 
– Mo˝e ktoÊ tam od˝ywia si´ zgodnie z programem. Wiele jest ró˝nych – na odchudzanie, na tycie, ale ja

od˝ywiam si´ po swojemu. Nie czyta∏em nawet ˝adnego programu. Id´ do sklepu i wybieram to, na co mam
ochot´. 

– No, w∏aÊnie, wybierasz, przychodzàc do sklepu, ale wybierasz ÊciÊle z propozycji sklepu. 
– No, tak... w sklepie jest teraz wszystko dobrze podzielone i popakowane. Poniewa˝ jest bardzo du˝a

konkurencja, wszyscy starajà si´ dogodziç konsumentowi, wszystko robià dla wygody klienta. 
– Uwa˝asz, ˝e wszystko jest zrobione dla wygody klienta? 
– Tak, a dla kogo jeszcze mo˝e byç? 
– Wszystkie systemy technicznego sposobu istnienia zawsze pracujà tylko na siebie, W∏adimirze. Czy jest

korzystne dla ciebie otrzymywaç przemro˝one i zakonserwowane produkty, na wpó∏ martwà wod´? Czy to
twój organizm okreÊli∏ asortyment znajdujàcych si´ w sklepie produktów? System technicznego Êwiata przy-
w∏aszczy∏ sobie funkcj´ zabezpieczenia ci´ we wszystko niezb´dne do ˝ycia. Zgodzi∏eÊ si´ z tym, ca∏kowicie
mu zaufa∏eÊ i nawet przesta∏eÊ si´ zastanawiaç, czy zaproponowano ci wszystko, co niezb´dne. 

– Ale ciàgle ˝yjemy i nie umieramy z tego powodu. 
– OczywiÊcie, jeszcze ˝yjesz. Ale ten ból! Skàd ten ból?! Zastanów si´, skàd ten ból u wi´kszoÊci ludzi.

Choroby, bóle sà nienaturalne dla cz∏owieka, sà wynikiem nieodpowiedniej drogi. Zaraz si´ o tym przekonasz.
Przed tobà teraz le˝y tylko ma∏a cz´Êç tworów boskiej przyrody. Skosztuj wszystkiego po trochu, a to, co ci
zasmakuje, zabierzesz ze sobà. Wystarczà trzy doby, aby zwyci´˝yç twoje choróbska ma∏ymi zió∏kami, które
sam wybierzesz. 

Spróbowa∏em wszystkiego po trochu w trakcie mowy Anastazji. Niektóre p´czki zieleniny by∏y bez smaku,
inne wr´cz przeciwnie – chcia∏o si´ jeÊç bardziej. Póêniej przed moim odjazdem Anastazja w∏o˝y∏a do mojej
torby to, co zasmakowa∏o mi najbardziej podczas obiadu. Jad∏em to przez trzy dni. I ból ca∏kowicie ustàpi∏. 

ONE SÑ ZDOLNE ZMIENIå ÂWIAT? 

– Dlaczego zawsze jest tak, Anastazjo, ˝e kiedy opowiadasz o swoich prarodzicach, znacznie wi´cej mó-
wisz o swoich matkach, kobietach, a o m´˝czyznach, swoich ojcach, prawie wcale? Jakby wszyscy twoi ojco-
wie w twoim rodzie nie zas∏ugiwali na wi´kszà uwag´. A byç mo˝e ty, twój kod genetyczny lub Promieƒ nie
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pozwalajà ci widzieç i odczuwaç twoich prarodziców w linii m´skiej? Nawet jest mi przykro z powodu takiego
traktowania m´˝czyzn, twoich ojców. 

– Dzie∏a zarówno moich ojców, jak i mam te˝ mog´ odczuwaç i widzieç, kiedy tylko zechc´. Ale rzadko któ-
re dzie∏o moich ojców jestem w stanie zrozumieç i okreÊliç znaczenie ich w dniu dzisiejszym dla wszystkich lu-
dzi i dla siebie. 

– Opowiedz mi, prosz´, chocia˝by o jednym z twoich ojców, którego czynów nie mo˝esz do koƒca zrozu-
mieç. JesteÊ kobietà, trudno jest ci pojàç m´˝czyzn. Mnie b´dzie ∏atwiej, bo jestem m´˝czyznà. JeÊli zrozu-
miem, wtedy b´d´ móg∏ pomóc zrozumieç tobie. 

– Tak, tak, oczywiÊcie, opowiem ci o tym moim ojcu, któremu uda∏o si´ poznaç i stworzyç ˝ywe substancje
si∏à wi´ksze ni˝ ca∏a broƒ dzisiejsza i przysz∏a. Nic, co jest stworzone przez cz∏owieka, nie mo˝e si´ im prze-
ciwstawiç. Zdolne sà zmieniaç ziemski Êwiat, niszczyç galaktyki lub stwarzaç inne Êwiaty. 

– Niewiarygodne! Gdzie teraz jest to wielkie dzie∏o? –
Ka˝dy cz∏owiek na ziemi mo˝e je stworzyç, jeÊli zrozumie i poczuje... Cz´Êç tej tajemnicy ojciec przekaza∏

egipskim kap∏anom. Dlatego teraz, dzisiaj, w∏adcy ziemscy rzàdzà w paƒstwach zgodnie ze schematem i me-
chanizmem tych kap∏anów. Coraz mniej rozumiejà sens i mechanizm rzàdzenia. On si´ nie udoskonala∏, ale
degradowa∏ w ciàgu wieków. 

– Chwila, chwila, to znaczy twierdzisz, ˝e dzisiejsi prezydenci rzàdzà paƒstwami zgodnie ze schematami
lub wed∏ug wskazówek staro˝ytnych kap∏anów egipskich? 

– Od tamtych czasów nikt nie doda∏ niczego konkretnego do schematu rzàdzenia, nie ma dzisiaj w paƒ-
stwach ziemskich ÊwiadomoÊci mechanizmu rzàdzenia zespo∏em ludzi. 

– Przecie˝ bardzo trudno przekonaç si´ do tego w biegu. Spróbuj wyt∏umaczyç wszystko po kolei. 
– Tak, postaram si´ wszystko dok∏adnie opowiedzieç, a ty spróbuj zrozumieç. 

*      *      * 

Przed dziesiàtkami lat, kiedy Êwiat jeszcze nie pozna∏ wielkoÊci Egiptu, kiedy takie paƒstwo jeszcze nawet
nie istnia∏o, spo∏eczeƒstwo by∏o podzielone na wiele plemion. Oddzielnie od reszty ludzi, wed∏ug w∏asnych re-
gu∏, ˝y∏a jedna rodzina, mój praojciec i moja pramama. Wszystko jak na poczàtku, jak w raju, otacza∏o ich na
polanie. Dwa s∏oƒca mia∏a moja pi´kna pramama. Jedno to, które Êwieci∏o swoimi promieniami rankiem, bu-
dzàc wszystko do ˝ycia, a drugim by∏ jej wybranek. 

Zawsze budzi∏a si´ pierwsza, kàpa∏a w rzece, ogrzewa∏a si´ Êwiat∏em promieni wschodzàcego s∏oƒca, ob-
darowywa∏a wszystkich swoim Êwiat∏em i czeka∏a. Czeka∏a, kiedy obudzi si´ on, jej ukochany. Budzi∏ si´,
a ona ∏apa∏a jego pierwsze spojrzenia. Kiedy spotyka∏ si´ ich wzrok, zamiera∏o wszystko dooko∏a. Mi∏oÊç i ˝ar,
rozkosz i zachwyt przestrzeƒ ch∏on´∏a w zachwycie. W radoÊci i szcz´Êciu mija∏y ich dni. Ojciec w zamyÊleniu
zawsze obserwowa∏ s∏oƒce zmierzajàce ku zachodowi, a potem Êpiewa∏. Pramama w tajonym zachwycie
przys∏uchiwa∏a si´ pieÊni. Wtedy jeszcze nie rozumia∏a, jak s∏owa wplecione w pieÊƒ formowa∏y obraz nowy
i niezwyk∏y. Coraz cz´Êciej chcia∏a o nim s∏uchaç i ojciec, jakby czujàc pragnienie mojej pramamy, Êpiewa∏, za
ka˝dym razem coraz jaskrawiej malujàc niezwyk∏e rysy. I wtedy ten obraz zamieszka∏ mi´dzy mmI. 

Pewnego ranka, przebudziwszy si´, mój ojciec nie napotka∏ jak zwykle spojrzenia mi∏oÊci, ale to go nie
zdziwi∏o. Spokojnie wsta∏ i przeszed∏ si´ lasem. W ustronnym miejscu zauwa˝y∏ siedzàcà w ciszy mojà prama-
m´. Sta∏a w samotnoÊci, tulàc si´ do cedru. Ojciec objà∏ przygn´bionà mam´, lecz ona nie podnios∏a na niego
wilgotnych oczu. Delikatnie dotknà∏ sp∏ywajàcej po policzku ∏zy i powiedzia∏ do niej czule: 

– Wszystko wiem, myÊlisz o nim, moja kochana. MyÊlisz o nim i nie ma w tym twojej winy. Niewidzialny
stworzony przeze mnie obraz, niewidzialny, a bardziej przez ciebie kochany ni˝ ja. To nie twoja wina, kochana
moja. Odchodz´, odchodz´ teraz do ludzi. Pozna∏em ju˝ sztuk´ tworzenia wspania∏ych obrazów i powinienem
o tym ludziom opowiedzieç. Co wiem ja, i inni b´dà mogli poznaç. I wspania∏e obrazy zaprowadzà ludzi do
pierworodnego ogrodu. Nie istniejà we wszechÊwiecie substancje silniejsze od ˝ywych obrazów. Nawet mi-
∏oÊç twojà do mnie obraz przeze mnie stworzony by∏ w stanie zwyci´˝yç. Teraz wielkie obrazy b´d´ móg∏ two-
rzyç i one b´dà s∏u˝yç ludziom. 

Dr˝a∏y ramiona mojej pramamy i dr˝àcy g∏os szepnà∏: 
– Dlaczego? Ty, mój jedyny, stworzy∏eÊ pokochany przeze mnie obraz. On jest niewidzialny. A ty, realny,

odchodzisz ode mnie. Nasze dziecko ju˝ porusza si´ we mnie. Co mam mu powiedzieç o ojcu? 
– Wspania∏e obrazy stworzà pi´knym nasz Êwiat. Obraz ojca nasz dorastajàcy syn sam sobie przedstawi.

JeÊli b´d´ godny zaistnieç w obrazie wyra˝onym przez mego syna, to on mnie pozna. Je˝eli jednak nie, to zo-
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stan´ z boku, ˝eby nie przeszkadzaç dà˝eniu ku wspania∏oÊci, ku marzeniu. 
Niezrozumia∏y przez mam´ odchodzi∏ mój praojciec. Szed∏ do ludzi. Szed∏ z wielkim odkryciem. Szed∏ dla

wszystkich swoich przysz∏ych synów i córek w dà˝eniu, aby Êwiat pi´knym dla wszystkich uczyniç. 

NIEZWYK¸A SI¸A

W tamtych czasach ˝yjàce na ziemi plemiona walczy∏y ze sobà. Ka˝de z nich stara∏o si´ wychowaç jak naj-
wi´cej ˝o∏nierzy i wÊród nich za niepozornych uwa˝ano tych, którzy podà˝ali drogà poezji i uprawy ziemi.
W ka˝dym plemieniu byli kap∏ani, którzy zastraszali innych, jednak nie mieli jasnego celu, strach innych ludzi
by∏ dla nich pociechà i ka˝dy syci∏ swoje ego tym, ˝e jakby wi´cej ni˝ inni otrzyma∏ od Boga. Z kilku plemion
mojemu ojcu uda∏o si´ zebraç oko∏o dziewi´tnastu kap∏anów i poetów. Jedenastu poetów-Êpiewaków, siedmiu
kap∏anów i mój praojciec. Spotykali si´ w odosobnionym miejscu, na pustkowiu. Grupa Êpiewaków siedzia∏a
bardzo skromnie, oddzielnie zasiadali napuszeni kap∏ani. Mój ojciec mówi∏ do nich: 

– NienawiÊç i wojny plemion mo˝na zakoƒczyç. Ludzie wtedy zacznà ˝yç w jednym paƒstwie. B´dzie
w nim rzàdzi∏ sprawiedliwy przywódca i ka˝da rodzina wyzb´dzie si´ biedy wojny. Ludzie zacznà sobie poma-
gaç i spo∏eczeƒstwo odnajdzie drog´ do rajskiego ogrodu. 

Ale kap∏ani wyÊmiali go, t∏umaczàc: 
– Któ˝ zechce swojà w∏adz´ z w∏asnej woli przekazaç komuÊ innemu? ˚eby zjednoczyç wszystkie plemio-

na, musi znaleêç si´ ktoÊ najsilniejszy, kto wszystkich pokona, a przecie˝ ty nie chcesz wojen. Naiwna jest
twoja mowa. Po có˝ nas zaprosi∏eÊ, niemàdry g∏osicielu? – Kap∏ani ju˝ mieli si´ rozejÊç, lecz ojciec zatrzyma∏
ich s∏owami: 

– JesteÊcie m´drcami, wasza màdroÊç jest niezb´dna do tworzenia przepisów dla ludzkiego spo∏eczeƒ-
stwa. Mog´ obdarowaç ka˝dego z was takà si∏à, ˝e ˝adna broƒ stworzona r´kà cz∏owieka nie b´dzie w stanie
si´ jej przeciwstawiç. Kiedy b´dziecie wykorzystywaç jà dla dobra, wszystkim pomo˝e osiàgnàç cele, prawd´
i poprowadzi ku szcz´Êliwej zorzy. Ale kiedy posiadajàcy jà zapragnie jej u˝yç w z∏ym celu, aby walczyç
z ludêmi, to sam od niej zginie. 

Ta wieÊç o niezwyk∏ej sile zatrzyma∏a kap∏anów. Starszy z nich zaproponowa∏ ojcu: 
– Skoro jesteÊ zaznajomiony z jakàÊ niezwyk∏à si∏à, to opowiedz nam o niej. JeÊli ma moc sprawczà i zdol-

na jest budowaç paƒstwa, zostaniesz wÊród nas i b´dziesz mieszka∏ w tym paƒstwie. Wspólnie b´dziemy two-
rzyç ustawy dla ludzkiego spo∏eczeƒstwa.

– Po to w∏aÊnie do was przyszed∏em, aby opowiedzieç o niezwyk∏ej sile – odpowiedzia∏ wszystkim ojciec –
ale przedtem prosz´, abyÊcie wymienili w∏adc´, jednego ze wszystkich wam znanych. W∏adc´, który jest do-
bry i niezach∏anny, ˝yje w mi∏oÊci ze swojà rodzinà i nie myÊli o wojnie. 

Starszy kap∏an powiedzia∏ ojcu, ˝e istnieje jeden taki w∏adca unikajàcy wszystkich wojen. Jednak niewielkie
jest jego plemi´. Nie starajà si´ w nim s∏awiç ˝o∏nierzy i dlatego niewielu pragnie tam zostaç wojownikami. ˚e-
by uniknàç walki, muszà cz´sto zmieniaç swoje miejsce do ˝ycia, na nieprzystosowanych do zamieszkania
terenach si´ osiedlajàc. Na imi´ mu Egip. 

– Egiptem b´dzie zwane to paƒstwo – stwierdzi∏ ojciec. – ZaÊpiewam wam trzy pieÊni. Poeci-Êpiewacy,
w ró˝nych plemionach zaÊpiewajcie te pieÊni ludziom. A wy, kap∏ani, wÊród ludu egipskiego zamieszkajcie.
Z ró˝nych miejsc b´dà do was przychodziç rodziny, powitacie je swoimi dobrymi przepisami prawnymi. 

Trzy pieÊni zaÊpiewa∏ obecnym ojciec. W jednej stworzy∏ obraz sprawiedliwego w∏adcy, którego okreÊli∏
Egipem. Druga by∏a obrazem szcz´Êliwego spo∏eczeƒstwa ludzi bytujàcych razem, a trzecia – obrazem ko-
chajàcej si´ rodziny, szcz´Êliwych dzieci, ojców i matek ˝yjàcych w niezwyk∏ym paƒstwie. 

Zwyk∏e, znane wszystkim wczeÊniej s∏owa by∏y w tych trzech wyÊpiewanych pieÊniach. Jednak ojciec bu-
dowa∏ z nich takie frazy, ˝e s∏uchacze s∏uchali go z zapartym tchem, a dodatkowo ton g∏osu ojca tworzy∏ nie-
zwyk∏à melodi´. Przywo∏ywa∏a ona i tworzy∏a ˝ywe obrazy. Jeszcze nie by∏o paƒstwa egipskiego w rzeczywi-
stoÊci, jeszcze nie powsta∏y jego Êwiàtynie, ale ojciec ju˝ wiedzia∏, ˝e wszystko jest rezultatem tego, do czego
wyrywajà si´ myÊli i marzenia cz∏owieka, ∏àczàc si´ w jednoÊç. Z natchnieniem wi´c Êpiewa∏ ojciec, poznaw-
szy si∏´ niezwyk∏à, którà obdarzy∏ ka˝dego nasz Wielki Stwórca. Âpiewa∏ ojciec, posiad∏szy t´ si∏´, która od-
ró˝nia cz∏owieka od wszystkiego, daje mu nad wszystkim w∏adz´ i pozwala mu nazywaç si´ synem Boga
i stwórcà. 

Poeci-Êpiewacy, p∏onàc natchnieniem, Êpiewali trzy pieÊni w ró˝nych plemionach. Wspania∏e obrazy pocià-
ga∏y za sobà ludzi i szli oni z ró˝nych miejsc do plemienia Egipa. Wystarczy∏o pi´ç lat, aby z ma∏ego plemienia
zrodzi∏o si´ wielkie paƒstwo egipskie. Wszystkie inne plemiona uwa˝ane niegdyÊ za najsilniejsze po prostu
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si´ rozpad∏y. I nic nie mogli zrobiç wojowniczy w∏adcy, aby zapobiec rozpadowi. Ich w∏adza s∏ab∏a, zanika∏a,
coÊ zwyci´˝a∏o nad nimi, ale nie by∏a to wojna. Przyzwyczajeni do walki w Êwiecie materialnym nie wiedzieli,
˝e obrazy mogà panowaç nad wszystkim, obrazy, które Dusza ludzka sobie upodoba∏a. Obrazy, które pocià-
gajà serca. Przed obrazem, nawet jednym, ale prawdziwym, szczerym, nie zmàconym postulatem materiali-
stycznym, bezradne sà wojska ziemskie. Uzbrojone w kopie lub jakàkolwiek innà ÊmiercionoÊnà broƒ zostanà
pokonane. Przed obrazem wojska sà bezsilne. 

Paƒstwo egipskie wzmacnia∏o si´, rozrasta∏o, a jego w∏adc´ kap∏ani nazwali faraonem. Kap∏ani w osamot-
nieniu, w Êwiàtyniach, odseparowani od ludzkiej krzàtaniny tworzyli prawo, a faraon by∏ zmuszony si´ mu pod-
porzàdkowaç. Ka˝dy zwyk∏y mieszkaniec równie˝ podporzàdkowywa∏ si´ z ch´cià. I ka˝dy swoje ˝ycie stara∏
si´ zgodnie z obrazem u∏o˝yç. 

Ojciec mój mieszka∏ wÊród wy˝szych kap∏anów, w g∏ównej Êwiàtyni. Kap∏ani s∏uchali jego s∏ów przez dzie-
wi´tnaÊcie lat. Starali si´ poznaç nauk´ najwy˝szà ze wszystkich – jak tworzyç wielkie obrazy. Ojciec stara∏
si´ wszystko szczerze i dok∏adnie opowiedzieç, p∏onàc b∏ogim pragnieniem. Czy kap∏ani poznali ca∏à nauk´,
czy tylko jej cz´Êç, nie wiadomo, nie ma sensu teraz dociekaç. 

Pewnego razu, po dziewi´tnastu latach, g∏ówny kap∏an zaprosi∏ do siebie najbli˝szych duchownych. Wcho-
dzili dostojnie do Êwiàtyni niedost´pnej nawet faraonowi. 

G∏ówny kap∏an zasiad∏ na tronie, wy˝ej ni˝ wszyscy. Mój zawsze uÊmiechni´ty ojciec teraz usiad∏ w zamy-
Êleniu, tworzàc kolejnà pieÊƒ, nowy obraz lub stary wzmacniajàc. 

– Wielkiej nauki doÊwiadczyliÊmy – powiedzia∏ g∏ówny kap∏an. – Pozwala kierowaç ca∏ym Êwiatem. Ale aby
nasza w∏adza panowa∏a nad wszystkimi po wieczne czasy, nie wolno zdradziç nawet krzty z tej wiedzy. Po-
winniÊmy stworzyç w∏asny j´zyk i porozumiewaç si´ ze sobà tylko nim, ˝eby nawet przypadkiem ˝aden z nas
nie móg∏ wyjawiç tajemnicy. 

Wiele traktatów w przysz∏oÊci przeka˝emy ludziom. Niech wszyscy myÊlà i dziwià si´, ˝e wszystko im mó-
wimy. I b´dziemy dawaç wiele wspania∏ych nauk i ró˝nych wynalazków, tak aby coraz dalej od najwa˝niejsze-
go oddalali si´ przeci´tni ludzie oraz ich w∏adcy. A m´drcy w nadchodzàcych czasach niech swoimi màdrymi
traktatami i naukami innych zadziwiajà. Przy tym sami b´dà oddalaç si´ od najwa˝niejszego i innych za sobà
coraz dalej pociàgnà. – Tak niech si´ stanie – zgodzili si´ wszyscy. Tylko ojciec milcza∏ jako jedyny. A g∏ówny
kap∏an kontynuowa∏: 

– Jeszcze jeden problem powinniÊmy dzisiaj rozwiàzaç. Przez dziewi´tnaÊcie lat osiàgn´liÊmy nauk´ two-
rzenia obrazów. Ka˝dy z nas potrafi stworzyç teraz obraz, który mo˝e zmieniç Êwiat, zniszczyç paƒstwo lub je
wzmocniç, ale nadal jednak istnieje tajemnica. Mo˝e ktoÊ mi wyt∏umaczy, dlaczego ka˝dy z was tworzy obraz
o ró˝nej sile? I dlaczego tworzymy w tak d∏ugim czasie? – Kap∏ani milczeli, nikt nie zna∏ odpowiedzi, a g∏ówny
kontynuowa∏, lekko podnoszàc g∏os, nawet laska dr˝a∏a w jego r´ce z napi´cia, kiedy rzek∏ do wszystkich: 

– Jednak jest wÊród nas jeden zdolny do szybkiego tworzenia obrazów, a ich si∏a nadal pozostaje nieosià-
galna. Uczy∏ nas wszystkich przez dziewi´tnaÊcie lat, a jednak zostaje coÊ niedopowiedzianego. My wszyscy
teraz powinniÊmy zrozumieç, ˝e nie jesteÊmy sobie równi. Nie jest wa˝ny stopieƒ w hierarchii, jaki ka˝dy
z nas posiada. Prosz´ sobie uÊwiadomiç, jest wÊród nas ktoÊ, kto nad wszystkimi mo˝e w∏adaç niewidzialnie
i tajemniczo. JeÊli zechce, to si∏à obrazu, który zdolny jest stworzyç, mo˝e ka˝dego uhonorowaç lub znisz-
czyç. Sam jeden jest w stanie decydowaç o losach paƒstwa. Ja, jako najwy˝szy kap∏an, w∏adzà mi danà je-
stem zdolny zmieniaç wspó∏zale˝noÊç si∏. Zamkni´te sà drzwi Êwiàtyni, w której teraz siedzimy, a na zewnàtrz
oddana mi ochrona bez rozkazu nie otworzy nikomu. 

G∏ówny kap∏an wsta∏ ze swojego tronu i powolnym krokiem, stukajàc laskà o kamienne p∏yty, skierowa∏ si´
do ojca. Nagle zatrzyma∏ si´ na Êrodku sali i, patrzàc na niego, rzek∏: 

– Teraz wybierzesz z dwóch jednà swojà drog´. Oto pierwsza: natychmiast wszystkim zdradzisz tajne si∏y
swoich obrazów, wyt∏umaczysz, w jaki sposób si´ tworzà, i wtedy b´dziesz og∏oszony kap∏anem, drugim po
mnie, a zostaniesz pierwszym, gdy odejd´. Wszyscy ˝yjàcy dzisiaj b´dà ci´ czciç. Jednak jeÊli tajemnicy swej
przed nami nie ujawnisz, przed tobà b´dzie druga droga. Prowadzi ona tylko tymi drzwiami. 

Kap∏an wskaza∏ na drzwi prowadzàce z sali Êwiàtyni do wie˝y bez okien i drzwi zewn´trznych. Ta wysoka
wie˝a o g∏adkich Êcianach mia∏a na samej górze ma∏y taras, gdzie raz w roku, w okreÊlony dzieƒ, Êpiewa∏
przed zgromadzonymi ludêmi ojciec albo któryÊ z kap∏anów. G∏ówny kap∏an, wskazujàc na drzwi, doda∏: 

– Wyjdziesz tymi drzwiami i nigdy ju˝ nie wrócisz. Dam rozkaz, aby te drzwi zamurowaç, i tylko maleƒkie
okienko ka˝´ zostawiç. Przez nie b´dziesz otrzymywa∏ minimalnà porcj´ dziennego wy˝ywienia. Kiedy nadej-
dzie ten szczególny dzieƒ, wokó∏ wie˝y zgromadzà si´ ludzie, a ty wyjdziesz do nich na ten wysoki taras. Wyj-
dziesz, ale nie b´dziesz Êpiewa∏, tworzàc obrazy. Wyjdziesz, aby naród ci´ zobaczy∏ i w jego duszy nie zrodzi∏
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si´ niepokój, i nie powsta∏y ró˝ne plotki z powodu twojego znikni´cia. B´dziesz móg∏ tylko s∏owami przywitaç
ludzi. JeÊli oÊmielisz si´ zaÊpiewaç choç jednà tworzàcà pieÊƒ, to nawet za t´ jednà nie otrzymasz jedzenia
ani wody przez trzy dni, a za dwie – przez szeÊç dni. Sam w ten sposób naznaczysz swojà Êmierç. A teraz de-
cyduj, którà drog´ wybierasz. 

Ojciec spokojnie podniós∏ si´ ze swojego miejsca, na jego twarzy nie malowa∏ si´ ani strach, ani ˝aden ˝al,
i tylko smutek zarysowa∏ si´ zmarszczkà. Przeszed∏ wzd∏u˝ siedzàcych w rz´dzie kap∏anów i ka˝demu spoj-
rza∏ w oczy. I w ka˝dej parze oczu dostrzeg∏ ˝àdz´ poznania. Ch´ç poznania, ale i zach∏annoÊç bi∏a z ka˝dej
pary oczu. Ojciec podszed∏ do najwy˝szego z kap∏anów najbli˝ej jak tylko móg∏ i spojrza∏ mu w oczy. Siwy ka-
p∏an swojego srogiego i pa∏ajàcego zach∏annoÊcià wzroku nie odwróci∏. Laskà o kamienie ∏upnà∏ i, plujàc Êli-
nà, surowo powtórzy∏ ojcu w twarz: 

– Decyduj szybciej, którà z dwóch przysz∏ych dróg wybierasz?! Ojciec bez l´ku w g∏osie, bez wymówek
spokojnie mu odpowiedzia∏:

– Z w∏asnej woli, a byç mo˝e z woli losu wybieram pó∏torej drogi. 
– Jak mo˝na wybraç pó∏torej? – wykrzyknà∏ kap∏an. 
– Masz Êmia∏oÊç wyÊmiewaç si´ ze mnie? Ze wszystkich zgromadzonych w tej wielkiej Êwiàtyni? 
Ojciec podszed∏ do drzwi prowadzàcych do wie˝y i, odwróciwszy si´ do wszystkich, powiedzia∏: 
– Âmiaç si´, obra˝ajàc was, uwierzcie, nawet nie pomyÊla∏em. Z waszej woli pójd´ na zawsze do wie˝y.

Przed odejÊciem zdradz´ wam wszystkim tajemnic´ jak tylko potrafi´ i wiem, moja odpowiedê nie da mi dru-
giej drogi. W∏aÊnie dlatego powiedzia∏em, ˝e wybieram pó∏torej drogi. 

– No, to mów! Nie zwlekaj! – zabrzmia∏y pod kopu∏à g∏osy wstajàcych z miejsc kap∏anów. 
– W czym ta tajemnica? 
– Ona jest w jajku – spokojnie zabrzmia∏a odpowiedê. 
– W jajku? W jakim jajku? Co to znaczy? WyjaÊnij nam! – dopytywa∏o si´ zgromadzenie, a ojciec im odpo-

wiedzia∏: 
– Z jajka kury powstajà kurcz´ta. Jajko kaczki da nam kaczàtka. Jajko orlicy przyniesie Êwiatu or∏a. Kim sie-

bie widzicie, to w∏aÊnie si´ z was zrodzi. 
– Ja to czuj´, jestem stwórcà! – zakrzyknà∏ wielki kap∏an. – Powiedz, jak stworzyç obraz mocniejszy od

wszystkich? 
– Nieprawd´ powiedzia∏eÊ – odpowiedzia∏ ojciec kap∏anowi.Sam nie wierzysz w to, co mówisz. 
– Skàd mo˝esz wiedzieç, jaka jest we mnie moc wiary? – Stwórca nigdy nie b´dzie prosi∏, stwórca zdolny

jest sam dawaç. Prosisz, a to znaczy, ˝e znajdujesz si´ w skorupie niewiary... 
Ojciec odszed∏ i zamkn´∏y si´ za nim drzwi. Zgodnie z rozkazem kap∏ana zamurowano je. Raz dziennie

ma∏ym okienkiem przekazywano ojcu jedzenie. Jedzenie by∏o bardzo ubogie i nie zawsze dawano mu wystar-
czajàcà iloÊç wody. Na trzy dni przed dniem zgromadzenia wokó∏ wie˝y ludzi, którzy przychodzili, by wys∏u-
chaç nowych pieÊni i mitów, ojciec nie dostawa∏ jedzenia w ogóle, otrzymywa∏ jedynie wod´. Tak rozkaza∏
wielki kap∏an, zmieniajàc swój pierwotny zamiar. Uczyni∏ tak dlatego, aby ojciec zas∏ab∏ i nie móg∏ zaÊpiewaç
zgromadzonym nowej tworzàcej pieÊni. Kiedy wielu ludzi zebra∏o si´ ju˝ przy wie˝y, ojciec wyszed∏ na taras.
RadoÊnie patrzy∏ na oczekujàcy t∏um. O swoim losie nie powiedzia∏ ani s∏owa. Po prostu zaÊpiewa∏. PieÊƒ p∏y-
n´∏a podnieconym g∏osem, formowa∏ si´ nowy, niezwyk∏y obraz, a t∏um ˝arliwie wch∏ania∏ go w siebie. Skoƒ-
czy∏ jednà pieÊƒ i od razu rozpoczà∏ nast´pnà. Âpiewa∏ przez ca∏y dzieƒ stojàcy na wie˝y Êpiewak. Kiedy s∏oƒ-
ce sk∏ania∏o si´ ku zachodowi, zwróci∏ si´ do wszystkich: “Wraz z nowym Êwitem us∏yszycie nowe pieÊni”. I oj-
ciec Êpiewa∏ zgromadzonym ca∏y nast´pny dzieƒ. Nie wiedzieli ludzie, ˝e Êpiewak ˝yjàcy w ciemnicy nie otrzy-
mywa∏ od kap∏anów ju˝ nawet wody. 

S∏uchajàc opowieÊci Anastazji o jej dalekim praojcu, zapragnà∏em us∏yszeç chocia˝by jednà ze Êpiewa-
nych przez niego pieÊni i poprosi∏em: 

– Anastazjo, jeÊli tak dok∏adnie mo˝esz odtwarzaç wszystkie sceny z ˝ycia prarodziców, to pewnie mo˝esz
i zaÊpiewaç pieÊƒ? W∏aÊnie t´, którà ludziom Êpiewa∏ twój praojciec z wie˝y. 

– Wszystkie pieÊni s∏ysz´, jednak dok∏adne ich t∏umaczenie nie jest mo˝liwe. Zabraknie wielu s∏ów. A poza
tym za wieloma s∏owami kryje si´ teraz inny sens. Oprócz tego rytm poezji tamtych czasów bardzo ci´˝ko od-
tworzyç dzisiejszymi frazami. 

– Ale szkoda, bardzo chcia∏bym us∏yszeç te pieÊni. 
– Us∏yszysz je, one si´ odrodzà. 
– Jak to si´ odrodzà? Przecie˝ mówisz, ˝e niemo˝liwe jest ich t∏umaczeme. 
– Dok∏adnie przet∏umaczyç nie mo˝na, ale jest mo˝liwoÊç stworzenia nowych, takich samych w sensie i du-
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chu. Teraz tworzà je bardowie, wykorzystujàc znane dzisiaj wszystkim s∏owa. Jednà, ostatnià pieÊƒ, którà
Êpiewa∏ wówczas ojciec, ju˝ s∏ysza∏eÊ. 

– S∏ysza∏em? Gdzie? Kiedy? 
– Przys∏a∏ jà do ciebie bard z Jegoriewska. 
– Wiele mi ich przys∏a∏... 
– Tak, wiele, ale wÊród nich jedna podobna jest do tej ostatniej pieÊni ojca. 
– Jak mog∏o si´ coÊ takiego zdarzyç?
– Dziedzictwo czasów odgrywa tu rol´. 

– A co to jest za pieÊƒ, jakie sà jej s∏owa? 
– Zaraz zrozumiesz, wyt∏umacz´ ci wszystko po kolei. 

KIEDY OJCOWIE ZROZUMIEJÑ... 

Trzeciego dnia wraz ze Êwitem ojciec znów wyszed∏ na taras. UÊmiecha∏ si´ do t∏umu ludzi, a oczyma
wcià˝ kogoÊ wypatrywa∏. W´drowni Êpiewacy machali na powitanie, podnoszàc instrumenty do góry, i struny
instrumentów dr˝a∏y pod natchnionymi d∏oƒmi Êpiewaków. Ojciec uÊmiechnà∏ si´ do nich i coraz wnikliwiej wo-
dzi∏ wzrokiem wÊród t∏umu. Pragnà∏ zobaczyç swego syna. Zobaczyç syna zrodzonego przed dziewi´tnastu
laty w lesie przez ukochanà. Nagle z t∏umu dotar∏ do niego g∏os dêwi´czny i m∏ody: “Powiedz, poeto wielki
i Êpiewaku. Stoisz w górze wysoko nad wszystkimi. Ja jestem tu na dole, ale nie wiem dlaczego wydajesz mi
si´ tak bliski jak ojciec”. I wtedy ludzie us∏yszeli: 

– Co ty, m∏odzieƒcze, nie znasz swego ojca? – z wysokiej wie˝y zapyta∏ Êpiewak. 
– Mam dziewi´tnaÊcie lat, nie widzia∏em ojca ani razu. Sami z mamà ˝yjemy w lesie. Ojciec odszed∏ od nas

jeszcze przed moimi narodzinami. 
– Powiedz mi najpierw, m∏odzieƒcze, jakim widzisz Êwiat dooko∏a? 
– Wspania∏y jest Êwiat o Êwicie i o zachodzie dnia. Cudowny i wieloraki. Tylko ludzie psujà pi´kno ziemskie,

cierpienie sobie nawzajem fundujàc. 
Z wysokiej wie˝y odpar∏ mu g∏os: 
– Odszed∏ od was ojciec byç mo˝e dlatego, ˝e by∏o mu wstyd przed tobà za Êwiat, w jaki ciebie wprowadzi.

Odszed∏ twój ojciec, ˝eby stworzyç dla ciebie wspania∏ym ca∏y Êwiat. 
– To co, mój ojciec wierzy∏, ˝e sam jeden zdo∏a zmieniç Êwiat? 
– Nastàpi dzieƒ, kiedy wszyscy ojcowie zrozumiejà, ˝e w∏aÊnie oni sà odpowiedzialni za Êwiat, w którym

˝yjà ich dzieci. Przyjdzie dzieƒ i ka˝dy sobie uÊwiadomi, ˝e zanim wyda si´ dziecko na Êwiat, powinno si´
uczyniç go szcz´Êliwym. Ty równie˝ powinieneÊ myÊleç o Êwiecie, w którym b´dzie ˝y∏a twoja pociecha. Po-
wiedz mi, m∏odzieƒcze, kiedy twoja wybranka ma rodziç? 

– Nie mam swojej wybranki w lesie. Tam Êwiat jest wspania∏y, mam mnóstwo przyjació∏. Jednak nie znam
takiej, która zapragnie pójÊç ze mnà do mojego Êwiata, a ja go nie mog´ opuÊciç. 

– No, có˝, je˝eli nawet jeszcze nie widzisz swojej wspania∏ej wybranki, to masz czas, aby upi´kszyç ten
Êwiat dla twojego przysz∏ego dziecka. 

– B´d´ dà˝y∏ ku temu tak jak mój ojciec. 
– Ju˝ nie jesteÊ m∏odzieƒcem. P∏ynie w tobie krew bohatera, przysz∏ego poety i Êpiewaka. Opowiedz lu-

dziom o swoim wspania∏ym Êwiecie. ZaÊpiewamy razem, we dwóch zaÊpiewamy o przysz∏ym cudownym
Êwiecie. 

– Ale kto si´ oÊmieli zaÊpiewaç, gdy brzmi twój g∏os, wielki poeto i Êpiewaku? 
– Uwierz w siebie, m∏odzieƒcze, i ty b´dziesz tak Êpiewaç. Ja zaÊpiewam pierwszy wers, a ty – drugi. Tylko

Êmielej, wtóruj, poeto! 
Z wysokiej wie˝y pop∏ynà∏ g∏os ojca. Echem pochwycony szybowa∏ nad g∏owami zgromadzonych ludzi. Oj-

ciec w zachwycie zaintonowa∏: 

Ja wstaj´, a Êwit si´ do mnie uÊmiecha... 

A z t∏umu stojàcego na dole nagle czysty, dêwi´czny g∏os jeszcze doÊç nieÊmia∏o pociàgnà∏: 

Id´, a ptaki mi Êpiewajà... 
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I za wersem ojca brzmia∏ wers syna, a czasami w jednoÊç zlewa∏y si´ g∏osy i nios∏a si´ dêwi´czna pieÊƒ
o radoÊci: 

Ten dzieƒ nigdy si´ nie koƒczy, 
A ja mocniej i mocniej kocham... 

I ju˝ Êmielszy m∏odzieniec w bezgranicznym zachwycie kontynuowa∏ pieÊƒ: 

Lekkim krokiem, drogà s∏oƒca 
Wejd´ do gaju Ojca. 
Widz´ trop, lecz nie czuj´ nóg, 
Szcz´Êcia nie widaç koƒca. 
Pami´tam, to pr´dzej wszystko widzia∏em: 
Niebo, drzewa i kwiaty. 
Spojrzenie tylko by∏o inne 
W urazie i rozpaczy, 
Ale teraz wsz´dzie jesteÊ Ty! 
Wszystko to samo, i gwiazdy, i ptaki, 
Tylko inaczej patrz´. 
Nie ma ju˝ smutku i z∏oÊci nie znam. 
O, ludzie, wszystkich was kocham! 

Âpiewak z wie˝y Êpiewa∏ coraz ciszej, wkrótce g∏os ca∏kiem umilk∏. Zachwia∏ si´, ale uda∏o mu si´ ustaç na
nogach i uÊmiechnà∏ si´ do ludzi. I do samego koƒca s∏ucha∏, jak syna jego g∏os si´ wzmaga∏. Syna-Êpiewaka
stojàcego na dole. Kiedy pieÊƒ si´ skoƒczy∏a, ojciec pomacha∏ r´kà, ˝egnajàc si´ z ludêmi. ˚eby ukryç si´
przed ich spojrzeniami, zszed∏ w dó∏ o pi´ç stopni. S∏abnàc, tracàc przytomnoÊç, do granic mo˝liwoÊci wyt´˝a∏
swój s∏uch i wreszcie dos∏ysza∏ niesione przez wiatr s∏owa goràce, szeptane przez m∏odà pi´knoÊç do syna-
Êpiewaka: “Pozwól mi, m∏odzieƒcze, pozwól, za tobà, z tobà w pi´kny twój Êwiat pójd´.. .”. 

Na kamiennych schodach zamurowanej wie˝y traci∏ przytomnoÊç i umiera∏ z uÊmiechem na ustach ojciec.
W ostatnim tchnieniu usta szepn´∏y: “Przed∏u˝y si´ ród. W gronie szcz´Êliwych dzieci bàdê szcz´Êliwa, uko-
chana moja!”. Sercem us∏ysza∏a te s∏owa pramama. Nast´pnie s∏owa z pieÊni moich dwóch praojców przez ty-
siàclecia powtarzali poeci. S∏owa i frazy z tej pieÊni same z siebie rodzi∏y si´ w poetach ró˝nych paƒstw i ró˝-
nych czasów. Brzmia∏y w ró˝nych j´zykach. Zwyk∏e s∏owa nios∏y prawd´, przedzierajàc si´ przez postulaty.
Równie˝ dzisiaj brzmià znowu. Kto rozkoduje ich wersy, ale nie umys∏em, lecz sercem swoim doÊwiadczy, ten
wiele z màdroÊci si´ dowie. 

– A czy w innych pieÊniach Êpiewanych przez twego ojca by∏ jakiÊ inny sens? Dlaczego odda∏ swe ˝ycie za
pieÊni? 

– Ojciec, W∏adimirze, stworzy∏ w swoich pieÊniach wiele obrazów. One póêniej zbudowa∏y i zachowa∏y
uk∏ad paƒstwa. Kap∏ani, potomkowie pierwszych kap∏anów, za ich pomocà stworzyli wiele ró˝nych wyznaƒ,
przyw∏aszczajàc sobie w∏adz´ w ró˝nych paƒstwach. Tylko jednego nie wiedzieli, wykorzystujàc obrazy w nik-
czemnych celach. Nie wiedzieli, jak raz na zawsze zmusiç obrazy do s∏u˝enia sobie na wieki. Obrazy traci∏y
si∏´ u tych, którzy starali si´ je podporzàdkowaç w∏asnej pysze. U tych. . . 

– Chwil´, Anastazjo, jakoÊ nie mog´ pojàç o tych obrazach. 
– Wybacz, W∏adimirze, niezrozumia∏oÊç moich t∏umaczeƒ. Zaraz spróbuj´ si´ rozluêniç. Skupi´ si´

i wszystko po kolei o nauce najwa˝niejszej ze wszystkich nauk opowiem. Naukà obrazowoÊci si´ nazywa.
Wszystkie nauki staro˝ytne i wspó∏czesne pochodzà w∏aÊnie od niej. 

Kap∏ani rozcz∏onkowali jà na cz´Êci, ˝eby najwa˝niejsze, sedno, utajniç na wieki, ˝eby w∏adz´ swojà nad
wszystkim, co na ziemi, na wieki zachowaç, przekazujàc ustnie wiedz´ o niej swoim potomkom w podziem-
nych Êwiàtyniach. I tak starali si´ zachowaç t´ tajemnic´, ˝e ich potomkom, dzisiejszym kap∏anom, osta∏a si´
tylko tysi´czna cz´Êç tej nauki. 

Ale wtedy, kiedy wszystko si´ rozpoczyna∏o, kap∏aƒstwu o wiele lepiej wychodzi∏o. – Ale jak si´ to wszystko
zacz´∏o? Opowiadaj od samego poczàtku. 

– Tak! Tak, oczywiÊcie. Dzisiaj znów jestem jakaÊ podenerwowana. Wszystko nale˝y mówiç po kolei.
UÊwiadomienie sobie tej nauki rozpocz´∏o si´ pieÊnià brzmiàcà z wie˝y. 
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RADOÂå ˚YCIA ON S¸AWI¸

Podczas Êpiewu ojca z wysokiej wie˝y z pieÊni tworzy∏y si´ obrazy. W Êród ludzi stojàcych na dole byli po-
eci, muzycy, i wszyscy dawni kap∏ani powa˝nie siedzieli wÊród stojàcego t∏umu. Najbardziej si´ oni obawiali,
˝eby obraz rodzàcy si´ w pieÊniach nie zdemaskowa∏ ich, ˝eby ojciec nie opowiedzia∏ o tym, ˝e jest uwi´zio-
ny przez kap∏ana w tej wie˝y. Ale ojciec Êpiewa∏ z niej tylko o dobrym. Stworzy∏ obraz sprawiedliwego w∏adcy,
z którym naród móg∏by byç szcz´Êliwy, namalowa∏ równie˝ obraz kwitnàcego paƒstwa i ˝yjàcych w nim ludzi.
Nikogo nie oskar˝a∏, lecz radoÊç ˝ycia s∏awi∏. Ci kap∏ani, co przez dziewi´tnaÊcie lat nauk´ obrazowoÊci po-
bierali, przypuszczam, ˝e rozumieli lepiej ni˝ inni, co czyni Êpiewak. Âledzili twarze ludzi i widzieli, jak ich obli-
cza zajaÊnia∏y natchnieniem. Âledzili, jak usta poetów szepta∏y wersy, a muzykanci w takt pieÊni cicho, powo-
li przebierali palcami po strunach swoich instrumentów. Dwa dni Êpiewa∏ ojciec z wie˝y wysokiej. Kap∏ani
w swoich g∏owach liczyli, na ile tysi´cy lat jeden cz∏owiek buduje przysz∏oÊç dla wszystkich. Na trzeci dzieƒ
o Êwicie zabrzmia∏y s∏owa ostatnie pieÊni Êpiewanej wraz z synem, po czym ojciec si´ oddali∏. Ludzie równie˝
si´ rozeszli. Najwy˝szy z kap∏anów d∏ugo pozosta∏ na swoim miejscu. W zamyÊleniu siedzia∏ na swoim tronie
i widzieli stojàcy w milczeniu pozostali kap∏ani, jak na ich oczach i w∏osy, i brwi najwy˝szego kap∏ana biela∏y,
pokrywajàc si´ siwiznà. Nast´pnie wsta∏ i rozkaza∏ odmurowaç wiodàce do wie˝y wejÊcie. Odmurowano je.
Na kamiennej pod∏odze, bez ˝ycia, le˝a∏o cia∏o poety. Kawa∏ek chleba le˝a∏ dwa metry dalej – os∏abiona r´ka
nie dosi´g∏a do niego. Mi´dzy d∏onià a chlebem biega∏a ma∏a myszka i piszcza∏a. Przez ca∏y czas prosi∏a
i czeka∏a, a˝ poeta weêmie swój chleb i podzieli si´ z nià, sama jednak nie tkn´∏a. Czeka∏a, majàc nadziej´, ˝e
Êpiewak o˝yje. Kiedy ujrza∏a wchodzàcych ludzi, odskoczy∏a pod Êcian´, póêniej podbieg∏a do stóp stojàcych
w milczeniu. Dwa koraliki p∏onàcych oczu myszki próbowa∏y zajrzeç w oczy ludzi, ale na szarych p∏ytkach ka-
p∏ani nie zwrócili na nie uwagi. Wtedy znów pop´dzi∏a do kawa∏ka chleba. Szara myszka rozpaczliwie piszcza-
∏a i ciàgn´∏a ma∏y kawa∏eczek chleba, popychajàc go ku d∏oni, ale ju˝ bez ˝ycia, filozofa, poety i Êpiewaka. Ka-
p∏ani z wielkim ho∏dem pochowali cia∏o ojca w podziemnej Êwiàtyni. Zrobili niezauwa˝alnà dla wszystkich mo-
gi∏´, w pod∏odze, pod kamiennà p∏ytà. I nad mogi∏à ojca sk∏oniwszy swà siwà g∏ow´, g∏ówny kap∏an powie-
dzia∏: “Nikt z nas nie powie o sobie, ˝e pozna∏ tak jak ty, jak wielkie obrazy si´ tworzy. Lecz nie umar∏eÊ. Po-
chowaliÊmy tylko twoje cia∏o. Wsz´dzie przez tysiàce lat nad ziemià b´dà górowa∏y obrazy przez ciebie stwo-
rzone, a w nich b´dziesz ty. Nasi potomkowie b´dà si´ z nimi stykaç duszà. Byç mo˝e ktoÊ w przysz∏ych wie-
kach b´dzie móg∏ poznaç sedno stworzenia, to, jakimi ludzie powinni si´ staç. A my nauk´ wielkà powinniÊmy
stworzyç i w tajemnicy b´dziemy jà zachowywaç przez tysiàclecia, dopóki nie uÊwiadomi sobie któryÊ z nas
lub z naszych potomków, na co swà wielkà si∏´ powinien kierowaç cz∏owiek”. 

TAJEMNICZA NAUKA 

Kap∏ani stworzyli tajnà nauk´. Nazywa∏a si´ ona naukà obrazowoÊci i wszystkie inne nauki z niej powsta∏y.
Najwy˝si kap∏ani, aby utajniç najwa˝niejsze w niej, poçwiartowali ca∏kowicie nauk´ obrazowoÊci, zmuszajàc
kap∏anów do myÊlenia w ró˝nych kierunkach, i tak póêniej powsta∏y astronomia, fizyka i matematyka, i wiele
ró˝nych nauk, w tym równie˝ nauki teologiczne. I wszystko tak zbudowali tylko dlatego, aby pasjonujàc si´ po-
szczególnymi cz´Êciami nauki, nikt nie móg∏ dotrzeç do najwa˝niejszej – nauki obrazowoÊci.

– Co mo˝e byç takie najwa˝niejsze w nauce? Co to za nauka i w czym tkwi sedno, jak to nazywasz, na-
uki obrazowoÊci? 

– Nauka ta pozwala cz∏owiekowi przyspieszaç myÊli i myÊleç obrazami, ca∏y kosmos jednoczeÊnie objàç
i w mikroÊwiat przeniknàç, stworzyç niewidzialne, ale ˝ywe obrazy – substancje. Z ich pomocà kierowaç wiel-
kim spo∏eczeƒstwem. Wiele religii powsta∏o z pomocà tej nauki. Ten, który nawet odrobin´ jà pozna∏, posiad∏
niewyobra˝alnà w∏adz´, móg∏ podbijaç paƒstwa i stràcaç z tronu królów. 

– Mam rozumieç, ˝e tylko jeden jedyny cz∏owiek móg∏ zdobyç paƒstwo? 
– Tak, móg∏, i schemat ten jest bardzo prosty. 
– Czy w dzisiejszej historii jest znany chocia˝by jeden podobny przypadek? 
– OczywiÊcie, ˝e tak. 
– Opowiedz mi o nim, bo jakoÊ nie przypominam sobie niczego podobnego. 
– Po co traciç czas na opowieÊç? Jak wrócisz, poczytaj sobie o Ramie, Krisznie, Moj˝eszu, a poznasz ich

tworzenie – kap∏anów, którzy posiedli w cz´Êci umiej´tnoÊç obrazowania. 
– Dobrze, poczytam o ich dzia∏aniach, ale jak zrozumiem sedno nauki? Spróbuj opowiedzieç o sednie, cze-
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go i w jaki sposób si´ uczyli? 
– Uczyli si´ myÊleç obrazami, ca∏y czas ci to powtarzam. 
– No, tak, mówi∏aÊ, ale nie rozumiem, jaki zwiàzek z tà naukà ma matematyka lub fizyka? 
– Ten, kto opanowa∏ t´ nauk´, nie musi pisaç formu∏, kreÊliç i tworzyç ró˝nych modeli. On mo˝e w myÊlach

wejÊç w materi´ do jàdra i rozszczepiç atom. Tylko to jest zbyt proste çwiczenie, aby si´ dowiedzieç, jak kiero-
waç ludzkimi losami, narodami w ró˝nych paƒstwach. 

– Nie do wiary, ja nigdy nic takiego nie czyta∏em. 
– A w Biblii? W Starym Testamencie jest przyk∏ad, kiedy kap∏ani zmagali si´ ze sobà o to, kto jest najmoc-

niejszy w tworzeniu obrazów. Kap∏an Moj˝esz i najwy˝si kap∏ani faraona. Moj˝esz rzuca∏ swojà lask´ na zie-
mi´, przemieniajàc jà w ˝mij´. To samo powtarzali kap∏ani faraona, a potem ˝mija stworzona przez Moj˝esza
po∏kn´∏a inne. 

– To co, to wszystko zdarzy∏o si´ naprawd´? 
– Tak. – By∏em pewien, ˝e to jakiÊ wymys∏ lub metafora. 
– To nie jest wymys∏, W∏adimirze. Wszystko dzia∏o si´ dok∏adnie tak, jak mówi si´ o tym w Starym Testa-

mencie. 
– Po co si´ zmagali ze sobà? 
– ˚eby udowodniç, kto mo˝e stworzyç najmocniejszy obraz, zdolny zwyci´˝yç nad innymi. Moj˝esz wi´c

udowodni∏ wszystkim, ˝e w∏aÊnie on jest najmocniejszy. Po tym wszystkim nie by∏o sensu si´ z nim zmagaç.
Zmuszeni byli wtedy spe∏niaç jego proÊby, a nie z nim walczyç. Jednak nie pos∏ucha∏ faraon i próbowa∏ zatrzy-
maç Izraelitów, idàcych pod wodzà Moj˝esza i przez niego stworzonego obrazu. Wojownicy nie byli w stanie
zatrzymaç narodu izraelskiego, narodu, w którym ˝y∏ najsilniejszy z obrazów. Póêniej mo˝esz przeczytaç, jak
naród Izraela wiele razy zwyci´˝a∏ inne plemiona, podbija∏ miasta. Jak stworzy∏ swojà religi´ i zorganizowa∏
paƒstwo. Przygas∏a w∏adza faraonów. Kiedy jeszcze kap∏ani Egiptu byli silniejsi od innych w tworzeniu obra-
zów, kiedy mogli przewidzieç naprzód, jakie dzia∏anie wÊród ludzi spowoduje tworzony obraz, kwit∏ Egipt kie-
rowany przez kap∏anów. Ze wszystkich znanych paƒstw powsta∏ych po ostatniej katastrofie na ziemi Egipt
najd∏u˝ej ze wszystkich by∏ w rozkwicie. 

– Nie, poczekaj, Anastazjo, przecie˝ wiadomo, ˝e Egiptem rzàdzili faraonowie. Ich piramidy–grobowce
przetrwa∏y a˝ po dziÊ dzieƒ. 

– Rola w∏adzy wykonawczej pozornie przek∏ada∏a si´ na faraonów, ale g∏ównym ich zadaniem by∏a perso-
nifikacja obrazu màdrego w∏adcy. Najwa˝niejsze decyzje by∏y podejmowane nie przez faraonów. Kiedy próbo-
wali przejàç ca∏kowicie w∏adz´, paƒstwo od razu s∏ab∏o. Ka˝dy faraon musia∏ byç przez kap∏anów poÊwi´cony
na króla. Od maleƒkoÊci pobiera∏ od nich nauki, starajàc si´ opanowaç nauk´ obrazowoÊci. Dopiero osià-
gnàwszy jej podstawy, móg∏ byç wyznaczony na w∏adc´. Struktur´ w∏adzy, która wtedy istnia∏a w Egipcie, dzi-
siaj mo˝na tak zobrazowaç: Na samym szczycie byli najwy˝si kap∏ani, nast´pnie kap∏ani zajmujàcy si´ na-
uczaniem i sàdownictwem. Kontrol´ nad paƒstwem pozornie sprawowa∏a rada, przedstawiciele stanów ca∏e-
go kap∏aƒstwa, a faraon rzàdzi∏ zgodnie z ich przepisami i ustawami. Przywódcy stanów mieli niema∏à w∏adz´
wykonawczà, uwa˝ano ich za niezale˝nych. W przybli˝eniu by∏o tak jak dzisiaj. W wielu paƒstwach jest prezy-
dent, rzàd, rada ministrów jako w∏adza wykonawcza, parlament, tak jak kap∏ani w przesz∏oÊci, wydaje ustawy
i przepisy. Ró˝nica polega tylko na tym, ˝e w ˝adnym paƒstwie nie ma gdzie si´ nauczyç, jak byç prezyden-
tem, tak jak faraon uczy∏ si´ od kap∏anów. A ci siedzàcy w sejmie, parlamencie lub kongresie – nie jest wa˝ne
w koƒcu, jakim terminem okreÊla si´ dzisiaj kap∏anów-prawników, wa˝ne jest co innego – oni te˝ nie majà
gdzie si´ uczyç, zanim wydadzà ustaw´. Gdzie prawodawcy mogà si´ nauczyç màdroÊci, gdy nauka obrazo-
woÊci przechowywana jest w ukryciu? W∏aÊnie dlatego w wielu paƒstwach panuje teraz chaos. 

– Chcesz powiedzieç, ˝e gdybyÊmy wzi´li za osnow´ struktur´ paƒstwa, która by∏a w staro˝ytnym Egipcie,
to by∏oby lepiej? – Struktura w∏adzy ma∏o co zmieni. Znacznie wa˝niejsze jest, co za nià stoi. I jeÊli mówiç
o egipskiej strukturze, to nie ona, nie faraonowie, a nawet i nie kap∏ani rzàdzili Egiptem.

– To kto w takim razie? 
– W staro˝ytnym Egipcie wszystkim kierowa∏y obrazy. Im podporzàdkowywali si´ kap∏ani i faraonowie. Ze

staro˝ytnej nauki o obrazowoÊci tajna rada, sk∏adajàca si´ z kilku kap∏anów, wzi´∏a obraz faraona, sprawiedli-
wego w∏adcy. Rada wzi´∏a taki obraz, jakie by∏o wyobra˝enie o nim w tamtych czasach. Maniery, zachowanie
i zewn´trzny wyglàd, i obraz ˝ycia faraona na tajnym zebraniu bardzo d∏ugo omawiano. Nast´pnie uczono
jednego z wybranych kap∏anów na podobieƒstwo tego obrazu. Starano si´ wybraç pretendenta z królewskie-
go stanu. Jednak je˝eli zewn´trznie czy charakterem nie pasowa∏ ˝aden z królewskiego rodu, to kap∏ani mogli
wziàç ka˝dego duchownego i w∏aÊnie jego podstawiç za faraona. I ten kap∏an–faraon zmuszony by∏ zawsze
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przed wszystkimi odpowiadaç zmyÊlonemu obrazowi, a szczególnie wtedy, kiedy przebywa∏ wÊród ludzi. Na-
st´pnie ka˝dy cz∏owiek odczuwa∏ ten niewidzialny obraz zgodnie z w∏asnym rozumieniem. Kiedy naród uwie-
rzy w obraz, kiedy wi´kszoÊci si´ on spodoba, wówczas ka˝dy b´dzie si´ do niego upodabnia∏. W paƒstwie
wtedy nie ma potrzeby budowania ogromnej struktury nadzoru i biurokracji. Takie paƒstwo umacnia si´ i kwit-
nie. 

– Gdyby tak by∏o, to dzisiaj nie oby∏oby si´ bez obrazu ˝adne paƒstwo, a one jednak si´ obywajà, ˝yjà
i kwitnà. Stany Zjednoczone, Niemcy, równie˝ nasz Zwiàzek Radziecki przed pierestrojkà by∏ mocnym paƒ-
stwem. 

– Bez obrazu, W∏adimirze, i dzisiaj nie mogà si´ obyç paƒstwa. Tylko to paƒstwo wzgl´dnie kwitnie, w któ-
rym rzàdzi obraz najbardziej odpowiedni dla wi´kszoÊci ludzi. 

– Ale kto dzisiaj go tworzy? Przecie˝ nie ma ju˝ kap∏anów. 
– Kap∏ani istniejà i dzisiaj, tylko nazywajà si´ inaczej i posiadajà coraz mniej nauki obrazowoÊci. D∏ugoter-

minowych i obiektywnych obliczeƒ wspó∏czeÊni kap∏ani nie sà w stanie zrobiç, ani postawiç celu, ani stworzyç
w∏aÊciwego obrazu, który doprowadzi∏by paƒstwo do rozkwitu. 

– O czym ty mówisz, Anastazjo, jacy kap∏ani, jakie obrazy by∏y w naszym dawnym Zwiàzku Radzieckim?
Wszystkim rzàdzili wtedy bolszewicy. Wpierw Lenin, potem Stalin na czele, potem jeszcze wielu innych, a re-
ligi´ wtedy w ogóle zlikwidowano, zrujnowano Êwiàtynie, a ty tu mówisz o kap∏anach. 

– W∏adimirze, przypatrz si´ dok∏adniej. Co by∏o, zanim paƒstwo zacz´∏o nazywaç si´ Zwiàzek Radziecki?
– Jak to, co by∏o? Wszyscy wiedzà co – cesarstwo. 

Nast´pnie wybuch∏a rewolucja i skierowaliÊmy si´ na drog´ socjalizmu, staraliÊmy si´ zbudowaç komu-
nizm. 

– Ale przed wybuchem rewolucji w narodzie natarczywie rozpowszechniano obraz nowej struktury sprawie-
dliwego, szcz´Êliwego paƒstwa, a starà struktur´ krytykowano. Przecie˝ obraz ten tworzy∏ si´ od samego po-
czàtku paƒstwa. Równie˝ obraz najlepszego dla wszystkich w∏adcy tworzy∏ si´ u ludzi, a tak˝e, jak ka˝dy b´-
dzie ˝y∏ szcz´Êliwie. I w∏aÊnie te obrazy zaprowadzi∏y ludzi, powo∏a∏y do walki za siebie z tymi, którzy byli wier-
ni staremu obrazowi. Rewolucja, a nast´pnie wojna domowa, do której zosta∏o w∏àczonych wiele narodów, tak
naprawd´ by∏y walkà dwóch obrazów. 

– S∏usznie, mo˝e coÊ w tym jest. Tylko ani Lenin, ani Stalin nie sà obrazami. Jak wszystkim wiadomo, byli
po prostu ludêmi, przywódcami paƒstwa. 

– Wymieniasz imiona, uwa˝ajàc, ˝e stali za nimi jedynie ludzie fizyczni, a tak naprawd´... Mo˝e sam pomy-
Êlisz i zrozumiesz – to wszystko dalece nie tak. 

– Dlaczego nie tak? Przecie˝ t∏umacz´ ci, wszyscy wiedzà, ˝e Stalin by∏ cz∏owiekiem. 
– To powiedz mi, W∏adimirze, jakim cz∏owiekiem by∏ Stalin? 
– Jakim? Jakim... Na poczàtku uwa˝ano go za dobrego i sprawiedliwego. Kocha∏ dzieci, przed wojnà uka-

zywano go na zdj´ciach i obrazach z ma∏à dziewczynkà na r´kach, a w czasie wojny wi´kszoÊç ˝o∏nierzy sz∏a
do walki z okrzykiem na ustach: “Za ojczyzn´!”, “Za Stalina!”. Wszyscy p∏akali, kiedy umar∏. Mama opowiada-
∏a mi, ˝e kiedy umar∏, to p∏aka∏ prawie ca∏y kraj. Pochowano go obok Lenina w mauzoleum. 

– Z tego wynika, ˝e wi´kszoÊç go kocha∏a i z jego imieniem na ustach w Êmiertelnym starciu zwyci´˝a∏a
wroga. Na jego czeÊç pisano wiersze. Ale co póêniej, co teraz o nim mówià? 

– Teraz si´ uwa˝a, ˝e by∏ tyranem, mordercà i krwiopijcà. Wielu ludzi wykoƒczy∏ w wi´zieniach. Wyciàgni´-
to jego cia∏o z mauzoleum, zakopano w ziemi i zniszczono wszystkie pamiàtki, pomniki, a nawet ksià˝ki, które
kiedyÊ pisa∏... 

– Teraz chyba sam rozumiesz? Przed tobà sta∏y dwa obrazy. Obrazy dwa, a cz∏owiek przecie˝ by∏ jeden. 
– Jeden. 
– No, to w koƒcu jaki on by∏? Mo˝esz mi to teraz wyjaÊniç? 
– Wiesz, myÊl´, ˝e nie mog´... A ty sama mo˝esz mi powiedzieç? 
– Stalin nie odpowiada∏ ani pierwszemu, ani drugiemu obrazowi i w tym tkwi∏a tragedia paƒstwa. Zawsze

zdarza∏y si´ w paƒstwach tragedie, by∏a znaczna rozbie˝noÊç pomi´dzy w∏adcà i jego obrazem. Wynika∏y
z tego wszystkie problemy, a ludzie w tym zamieszaniu walczyli w imi´ obrazów. Jeszcze nie tak dawno lu-
dzie dà˝yli do obrazu komunizmu, ale obraz ten os∏ab∏ i teraz do czego wszyscy w paƒstwie dà˝ycie? 

– Teraz budujemy. .. Mo˝e jakiÊ kapitalizm, albo jeszcze coÊ, wiesz, ˝eby ˝yç jak ludzie w rozwini´tych
paƒstwach, w Ameryce, w Niemczech. ˚eby by∏a demokracja tak jak u nich i wielki dobrobyt. 

– A teraz uto˝samiacie obraz paƒstwa i sprawiedliwego w nim w∏adcy z obrazem tych paƒstw, które wymie-
ni∏eÊ. 
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– I co w tym z∏ego, ˝e z obrazem w∏aÊnie tych paƒstw? 
– Ale to Êwiadczy o zubo˝eniu wiedzy kap∏anów paƒstwa, w którym ˝yjesz. Nie ma wiedzy, nie ma w nich

si∏y, aby stworzyç godny obraz, zdolny przeprowadziç ich w∏asnà drogà. Jak g∏osi tysiàcletnia historia, w takiej
sytuacji wszystkie paƒstwa zwykle umiera∏y. 

– Co w tym z∏ego, gdy wszyscy b´dziemy ˝yli jak w Ameryce lub Niemczech? 
– Przyjrzyj si´ bli˝ej, W∏adimirze, ile tam jest problemów. Sam sobie odpowiedz, do czego potrzebujà tak

wiele policji i tylu szpitali? I dlaczego coraz wi´cej tam samobójstw? I dokàd ludzie z miast tych bogatych
i wielkich paƒstw je˝d˝à na wakacje? Coraz wi´cej te˝ ludzi potrzebujà, aby Êledziç spo∏eczeƒstwo. Wszystko
to Êwiadczy o tym, ˝e ich obrazy te˝ s∏abnà. 

– Czy to znaczy, ˝e wszyscy dà˝ymy do ich s∏abnàcych obrazów? 
– Tak, w∏aÊnie tak, a tym samym na krótko przed∏u˝amy im ˝ycie. Kiedy niszczono w twoim paƒstwie wio-

dàce obrazy, nie stworzono nowych. Wtedy przywo∏ano obraz znajdujàcy si´ w innym paƒstwie. JeÊli pok∏onià
si´ przed nim wszyscy ludzie, to przestanie istnieç twoje paƒstwo, paƒstwo, które zgubi∏o swój obraz. 

– A dzisiaj kto jest zdolny, aby go tworzyç? Przecie˝ nie ma dzisiaj kap∏anów.
– I dzisiaj sà ludzie, którzy zajmujà si´ wy∏àcznie tworzeniem obrazów. Wyliczajà zdolnoÊç obrazów do po-

ciàgni´cia za sobà ludzi i cz´sto te wyliczenia sà bardzo wiarygodne. 
– Nigdy o nich nie s∏ysza∏em. A mo˝e to wszystko utrzymuje si´ w najwy˝szej tajemnicy? 
– Zarówno ty, jak i wi´kszoÊç ludzi codziennie stykacie si´ z ich dzia∏aniem. 
– Ale gdzie? Kiedy? 
– Przypomnij sobie, W∏adimirze, kiedy przychodzi czas wyboru nowych pos∏ów w paƒstwie albo z kilku

ch´tnych jednego w∏adcy – teraz nazywa si´ go prezydentem – przede wszystkim zostaje przedstawiony ten
obraz, a obraz ten w∏aÊnie tworzà ludzie, którzy jako swój zawód wybrali tworzenie obrazów. Ka˝dy kandydat
ma kilku takich ludzi, ale zwyci´˝a ten, którego obraz jest dla wszystkich najprzychylniejszy. 

– Jaki obraz, przecie˝ oni sà ˝ywymi ludêmi? Sami wyst´pujà przed wyborcami na ró˝nych zebraniach
i w telewizji. 

– OczywiÊcie, sami, ale zawsze im si´ doradza, gdzie i jak si´ zachowaç, co mówiç, aby odpowiadaç obra-
zowi najlepszemu dla wszystkich. Zwykle wi´c kandydaci dostosowujà si´ do tych rad. Robi si´ im równie˝
ró˝ne reklamy, starajàc si´ powiàzaç obraz z lepszym ˝yciem. 

– Tak robià reklamy. Ale bez wzgl´du na to nie bardzo rozumiem, co jest wa˝niejsze: sam cz∏owiek, który
chce zostaç wybrany na pos∏a lub prezydenta, czy ten obraz, o którym mówisz? 

– OczywiÊcie, ˝e cz∏owiek jest zawsze wa˝niejszy, ale g∏osujàc, nie znasz go osobiÊcie, nie spotyka∏eÊ si´
z nim, nie wiesz, jaki tak naprawd´ jest. I g∏osujesz na przedstawiony ci obraz. 

– Przecie˝ jeszcze ka˝dy kandydat ma swój program i to na niego g∏osujà ludzie. 
– A jak cz´sto realizujà póêniej te programy? 
– Nie zawsze, ale w ca∏oÊci prawie nigdy chyba nie ma mo˝liwoÊci ich spe∏niç, dlatego ˝e inni wtràcajà si´

ze swoimi programami. 
– W∏aÊnie na to wychodzi. Tworzy si´ mnóstwo obrazów, ale wÊród nich nie ma ca∏kowitej jednoÊci. Nie ma

jedynego obrazu, zdolnego wszystkich sobà zachwyciç i poprowadziç do celu. Kiedy nie ma obrazu, nie ma
i natchnienia, niejasny jest cel i chaotyczne ˝ycie. 

– To w koƒcu kto mo˝e stworzyç taki obraz? Wychodzi na to, ˝e nie ma ju˝ dzisiaj màdrych kap∏anów,
a o nauce obrazowoÊci po raz pierwszy s∏ysz´ od ciebie, o nauce wyk∏adanej kap∏anom przez twego ojca. 

– Nie b´dziemy ju˝ d∏ugo czekaç, powstanie silny obraz paƒstwa. Zwyci´˝y wszystkie wojny, a marzenia
ludzi przemienià si´ we wspania∏à rzeczywistoÊç w twoim paƒstwie, a nast´pnie na ca∏ej ziemi.  

GENETYCZNY KOD

Anastazja opowiada∏a z pasjà. To radoÊnie, to znów smutno opowiada∏a o tym, co by∏o kiedyÊ na ziemi.
W coÊ niecoÊ wierzy∏em, w coÊ niecoÊ nie za bardzo. Po powrocie do domu zapragnà∏em si´ dowiedzieç
o mo˝liwoÊci zachowywania w pami´ci cz∏owieka informacji o zdarzeniach nie tylko od momentu urodzenia,
ale równie˝ od momentu urodzenia przodków, a nawet od momentu stworzenia pierwszego cz∏owieka. Kilka
razy zbierali si´ specjaliÊci i naukowcy, aby odpowiedzieç na to pytanie. Teraz chc´ paƒstwu przedstawiç nie-
które urywki wypowiedzi specjalistów, dotyczàce tej tematyki: 

– „...Wielu b´dzie si´ wydawa∏o niewiarygodne stwierdzenie, ˝e otaczajàce nas przedmioty zachowujà in-
formacj´ o cz∏owieku. Ale je˝eli poka˝ecie nagranà kaset´ magnetofonowà cz∏owiekowi, który nigdy nie wi-
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dzia∏ i nie s∏ysza∏ o mo˝liwoÊciach magnetofonu, i przy tym powiecie, ˝e na kasecie nagrana jest wasza mo-
wa, a on mo˝e jej s∏uchaç, kiedy zechce, za rok lub za dziesi´ç lat, to ten cz∏owiek wam nie uwierzy. B´dzie
myÊla∏ o was jak o bajarzach. Jednak dla nas fakt nagrywania i odtwarzania g∏osu jest zwyk∏ym zjawiskiem.
Chc´ powiedzieç, ˝e coÊ, co nam si´ wydaje niezwyk∏e, dla innych mo˝e byç jak najbardziej naturalne i pro-
ste”. 

– „...JeÊli przyjàç za osnow´ ten fakt, ˝e cz∏owiek do tej pory nie wynalaz∏ nic bardziej znaczàcego i dok∏ad-
nego ni˝ to stworzone przez przyrod´, to Promieƒ Anastazji, za pomocà którego mo˝e ona widzieç na odle-
g∏oÊç, potwierdza si´ istnieniem telefonu, telewizora. Poza tym, jak mi si´ wydaje, zjawiska przyrody, z któ-
rych korzysta, sà doskonalsze w porównaniu z tym, co sztucznie wytwarzamy, jak, powiedzmy, telewizor czy
radiotelefon”. 

– “... W pami´ci jednego cz∏owieka zachowuje si´ ledwie pó∏roczne zdarzenie. Inny cz∏owiek pami´ta zda-
rzenia z dzieciƒstwa, ale to absolutnie nie wydaje mi si´ kresem mo˝liwoÊci pami´ci ludzkiej”. – “.. .MyÊl´, ˝e
niewielu naukowców b´dzie negowaç to, ˝e genetyczny kod cz∏owieka przechowuje w sobie przez miliony lat
pierwotnà informacj´. Mo˝liwe te˝ jest gromadzenie informacji dodatkowej, tak zwanej pobocznej, przez ca∏y
okres ˝ycia i przekazywania jej nast´pnym pokoleniom. Wszystkim znany zwrot «to jest odziedziczone albo
przekazane w genach» Êwiadczy w∏aÊnie o tym. ZdolnoÊci Anastazji do tworzenia obrazów dotyczàcych ludzi
sprzed milionów, a nawet miliardów lat teoretycznie sà mo˝liwe i wyt∏umaczalne. Ma∏o tego, mogà byç bar-
dziej precyzyjne w miar´ oddalania si´ od nowej rzeczywistoÊci. Pami´ç Anastazji, jak myÊl´, nie ró˝ni si´ od
pami´ci wi´kszoÊci ludzi. Dok∏adnie mówiàc, informacji za∏o˝onej w jej kodzie genetycznym nie jest wi´cej ni˝
w ka˝dym innym cz∏owieku. Ró˝nica tkwi w tym, ˝e ona posiada zdolnoÊci «wyciàgania» jej, ca∏kowitego jej
odtwarzania, a my – cz´Êciowego”. 

*      *      * 
Te i inne wypowiedzi specjalistów przekona∏y mnie, ˝e Anastazja mówi prawd´ o przysz∏oÊci. A najbardziej

podoba∏ mi si´ przyk∏ad z kasetà magnetofonowà. Jednak zapraszajàcy mnie do okràg∏ego sto∏u naukowcy
nie potrafili wyjaÊniç mi nast´pujàcego zjawiska. W jaki sposób Anastazja mo˝e posiadaç wiedz´ nie tylko
o ziemskiej cywilizacji, ale równie˝ o ˝yciu innych Êwiatów i galaktyk? Ma∏o tego, nie tylko o nich opowiada,
ale jak mi si´ wydaje, mo˝e równie˝ na nie wp∏ywaç. Spróbuj´ opowiedzieç o wszystkim po kolei. Byç mo˝e
komuÊ chocia˝ teoretycznie uda si´ wtedy wyt∏umaczyç jej zdolnoÊci, zrozumieç, czy dane sà równie˝ innym
ludziom. Anastazja próbowa∏a mi wyt∏umaczyç, dlaczego wie o nich tak wiele, tylko niezbyt jasne jest dla mnie
jej t∏umaczenie. Spróbuj´ paƒstwu o wszystkim opowiedzieç po kolei. 

DOKÑD CHODZIMY W CZASIE SNU? 

Niejednokrotnie w opowieÊciach Anastazji o ziemskich cywilizacjach pada∏y zdania o istnieniu ˝ycia w in-
nych galaktykach wszechÊwiata i na innych planetach. Nagle tak bardzo mnie to zaciekawi∏o, ˝e s∏uchajàc jej
opowieÊci o przesz∏oÊci, sam tak naprawd´ wcià˝ myÊla∏em, jak tam, na innych planetach, budowano ˝ycie.
Przypuszczam, ˝e Anastazja zauwa˝y∏a moje s∏abnàce zainteresowanie opowieÊcià i umilk∏a. Milcza∏em rów-
nie˝, poniewa˝ zastanawia∏em si´, jak jà zmusiç, ˝eby jak najwi´cej i w detalach opowiedzia∏a o ˝yciu poza-
ziemskich cywilizacji. Mo˝na by by∏o zapytaç jà wprost, ale ona zawsze wyglàda na zagubionà, kiedy nie mo-
˝e wyt∏umaczyç, dlaczego ona wie to, o czym inni nie majà poj´cia. Na dodatek jej pragnienie, aby nie wyró˝-
niaç si´ spoÊród innych ludzi swoimi nie zwyk∏ymi mo˝liwoÊciami, jak mi si´ wydaje, nie pozwala jej o wszyst-
kim opowiadaç. Ostatnio zauwa˝y∏em, ˝e ona kr´puje swojà nieumiej´tnoÊç t∏umaczenia mechanizmów nie-
których zjawisk. W∏aÊnie tak si´ sta∏o, gdy zapyta∏em jà wprost: 

– Powiedz, Anastazjo, mo˝esz teleportowaç si´ w przestrzeni? No, przenosiç swoje cia∏o z jednego miej-
sca na inne? 

– Dlaczego mnie o to pytasz, W∏adimirze? 
– Odpowiedz mi najpierw wprost: umiesz czy nie? 
– W∏adimirze, przecie˝ takà mo˝liwoÊç posiadajà wszyscy ludzie. Jednak nie jestem pewna, czy b´d´

w stanie wyt∏umaczyç tobie naturalnoÊç tego procesu. Mo˝esz znowu uznaç mnie za czarownic´, oddalisz si´
ode mnie i b´dziesz si´ ze mnà êle czu∏. 

– To znaczy, ˝e mo˝esz? 
– Mog´ – skromnie odpowiedzia∏a Anastazja i utkwi∏a wzrok w ZIemI. 
– Zademonstruj mi zatem, poka˝, jak to si´ odbywa. 
– A mo˝e najpierw spróbuj´ ci wyt∏umaczyç... 
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– Nie, Anastazjo, najpierw poka˝. Zawsze jest ciekawiej popatrzeç ni˝ pos∏uchaç. A póêniej mo˝esz mi wy-
t∏umaczyç. 

Anastazja wsta∏a, acz niech´tnie, zamkn´∏a oczy, lekko si´ napr´˝y∏a i znik∏a. Og∏upia∏y rozglàda∏em si´
dooko∏a. Nawet pomaca∏em miejsce, gdzie sta∏a przed chwilà. Ale tam zosta∏a tylko pognieciona trawa,
a Anastazji nie by∏o. Zauwa˝y∏em jà stojàcà na przeciwnym brzegu jeziora. Patrzy∏em na nià i milcza∏em.
Krzykn´∏a: 

– Mam do ciebie p∏ynàç czy znowu?... 
– Znowu – odpowiedzia∏em i, nie mrugajàc, ˝eby nic nie przegapiç, zaczà∏em si´ przyglàdaç Anastazji po

drogiej stronie jeziora. Nagle znik∏a. Po prostu si´ rozp∏yn´∏a. Nawet mgie∏ki nie zosta∏o na miejscu, gdzie by-
∏a. A ja, nie mrugajàc, nadal tam patrzy∏em. 

– Ju˝ jestem, W∏adimirze – zadêwi´cza∏ g∏os obok mnie. Anastazja sta∏a znów nieca∏y metr ode mnie. Tro-
ch´ od niej stroni∏em, usiad∏em na trawie, starajàc si´ nie pokazaç zdziwienia i poruszenia. Nie wiem, dlacze-
go pomyÊla∏em: “Je˝eli nagle wpadnie na pomys∏ rozpuÊciç moje cia∏o, a potem go nie z∏o˝y?”. 

– Ca∏kowicie rozpuÊciç swoje cia∏o, rozszczepiç je na atomy mo˝e jedynie jego w∏aÊciciel. Jest to dost´pne
tylko cz∏owiekowi, W∏adimirze — zacz´∏a Anastazja.

Sta∏o si´ jasne, zaraz przede wszystkim zacmie mi udowadniaç, ˝e jest cz∏owiekiem. ˚eby wi´c nie mar-
nowaç bezsensownie czasu, uprzedzi∏em jà: 

– No, pewnie, ˝e cz∏owiekowi, ale przecie˝ nie ka˝demu. 
– Nie ka˝demu. Powinno si´... 
– Ju˝ wiem, co powiesz. Trzeba mieç “czyste pomys∏y”. 
– Tak. Pomys∏y, ale do tego trzeba pr´dko i obrazowo myÊleç, dok∏adnie i konkretnie wyobra˝aç sobie

swoje cia∏o i pragnienie, silnà wol´, wiar´ w siebie... 
– Nie t∏umacz mi, Anastazjo, nie staraj si´ nadaremnie. Lepiej powiedz, czy w ka˝de miejsce mo˝esz prze-

nieÊç swoje cia∏o? 
– Mog´ w jakiekolwiek, ale bardzo rzadko to robi´. W ka˝de jest bardzo niebezpiecznie... No, i nie ma ta-

kiej potrzeby. Po co przenosiç cia∏o? Mo˝na inaczej... 
– Dlaczego to jest niebezpieczne? 
– Powinno si´ bardzo dok∏adnie wyobraziç sobie to miejsce, gdzie ma si´ przenieÊç swoje cia∏o. 
– A jeÊli sobie niedok∏adnie wyobrazisz, to co si´ mo˝e staç? 
– Wtedy cia∏o mo˝e paÊç ofiarà. 
– Ofiarà? Czego? 
– Na przyk∏ad zapragniesz przenieÊç swoje cia∏o na dno oceanu. Przeniesiesz je, a wtedy ciÊnienie wody

ci´ zmia˝d˝y albo si´ zach∏yÊniesz. W mieÊcie mo˝esz trafiç na drog´ wprost pod jadàcy samochód, a wtedy
on mo˝e uderzyç w cia∏o i pokaleczyç. 

– A czy na innà planet´ te˝ mo˝na si´ przenieÊç? 
– Odleg∏oÊç absolutnie nie odgrywa tu ˝adnej roli. Cia∏o przeniesie si´ w to miejsce, które uka˝e twoja

myÊl. Bo przecie˝ najpierw myÊl si´ ukazuje w upragnionym miejscu. Ona w∏aÊnie formuje i zbiera na nowo
rozproszone wczeÊniej w przestrzeni cia∏o. 

– A ˝eby rozpuÊciç swe cia∏o, o czym powinno si´ myÊleç? 
– Wyobraziç sobie ca∏kowicie jego materi´, co do najmniejszego atomu i jàdra. Dostrzec, jak w jàdrze czà-

steczki chaotycznie tworzà ruch, rozpuÊciç je myÊlà w przestrzeni. Nast´pnie zebraç w tej samej kolejnoÊci, to
ten jakby chaotyczny ruch w jàdrze, i przy tym precyzyjnie je odtworzyç. Wszystko jest bardzo proste, jak za-
bawa dziecka klockami. 

– Ale mo˝e si´ zdarzyç tak, ˝e na innej planecie nie b´dzie odpowiedniej atmosfery do oddychania? 
– Przecie˝ ci t∏umacz´, bardzo niebezpieczne jest nieumyÊlne przenoszenie, powinno si´ wiele przewi-

dzieç. 
– To znaczy, ˝e nie uda si´ na innà planet´? 
– Uda si´. Cz´Êç otaczajàcej atmosfery mo˝na przemieÊciç razem z cia∏em i przez jakiÊ czas mo˝na w niej

prze˝yç. Ale najlepiej cia∏a w ogóle nie przemieszczaç bez niezb´dnego powodu. W wi´kszoÊci przypadków
wystarczy popatrzeç swoim promieniem na odleg∏oÊç lub przemieszczaç jedynie swoje drugie, niematerialne
“ja”. 

– Niewiarygodne! Trudno uwierzyç, ˝e kiedyÊ móg∏ to uczyniç ka˝dy cz∏owiek. 
– Dlaczego “kiedyÊ”? Drugie “ja” ludzkie i dzisiaj mo˝e si´ swobodnie przemieszczaç, i czyni to. Tylko lu-

dzie nie stawiajà przed nim ˝adnych zadaƒ, nie okreÊlajà celu. 
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– U kogo, u jakich ludzi i kiedy si´ przemieszcza? 
– Dzisiaj zazwyczaj zdarza si´ to w czasie snu. Jednak mo˝na te˝ tak samo uczyniç w czasie ruchu. Ale

z powodu codziennej krzàtaniny i wszelkich mo˝liwych dogmatów, ró˝nych nawymyÊlanych problemów ludzie
coraz bardziej tracà zdolnoÊç kierowania sobà. Tracà zdolnoÊç do wystarczajàco obrazowego myÊlenia.

– A mo˝e dlatego, ˝e nie jest ciekawie podró˝owaç bez cia∏a? 
– Dlaczego tak myÊlisz? Przecie˝ efekt koƒcowy dla zmys∏ów mo˝e byç cz´sto taki sam. 
– Gdyby by∏ taki sam, to nie taszczyliby ludzie swych cia∏, podró˝ujàc po ró˝nych paƒstwach. Biznes tury-

styczny jest dzisiaj bardzo dochodowy. 
A poza tym jakoÊ nie dociera do mnie t∏umaczenie o drugim ,ja”. Je˝eli cia∏a gdzieÊ tam nie by∏o, to nie by-

∏o tam i cz∏owieka. I tu jest wszystko proste i jasne. 
– Powoli, W∏adimirze, nie spiesz si´ tak z wywodami. Zaraz przytocz´ ci ró˝ne sytuacje, a ty spróbuj odpo-

wiedzieç na pytanie, w której z nich by∏ w podró˝y ten umowny cz∏owiek. 
– Dobrze, powiem ci, opowiadaj. 
– Oto pierwsza: wyobraê sobie siebie lub innego cz∏owieka pogrà˝onego w mocnym Ênie. K∏adà go na no-

szach, przewo˝à Êpiàcego do samolotu i wysy∏ajà do miasta za granicà, na przyk∏ad z Moskwy do Jerozolimy.
Tam Êpiàcego wiozà g∏ównà ulicà, wnoszà do Êwiàtyni i nadal w czasie snu wiozà go z powrotem tà samà
drogà i k∏adà w tym samym miejscu. Jak myÊlisz, czy cz∏owiek z Moskwy by∏ w Jerozolimie? 

– Najpierw opowiedz o dwóch pozosta∏ych. 
– Dobrze. Inny pojecha∏ sam do Jerozolimy, pospacerowa∏ po g∏ównej ulicy, wstàpi∏ do Êwiàtyni, poby∏ tam

troch´ i wróci∏. 
– A trzeci? 
– On cia∏em zosta∏ w domu. Ale posiada∏ zdolnoÊç wyobra˝ania sobie wszystkiego na odleg∏oÊç. Jakby we

Ênie spacerowa∏ po mieÊcie, by∏ w Êwiàtyni, jeszcze gdzieÊ tam wstàpi∏ i tak samo w myÊlach wróci∏ do swoich
obowiàzków. Który z tych trzech by∏ w Jerozolimie, jak myÊlisz? 

– Tak naprawd´ tam by∏ tylko jeden z tych trzech. W∏aÊnie ten, który sam pojecha∏ w podró˝ i sam wszyst-
ko obejrza∏. 

– Niech tak b´dzie. Ale co ka˝demu z nich da∏a ta wizyta? 
– Pierwszemu oczywiÊcie nic. Drugi móg∏ opowiedzieç to, co widzia∏, a trzeci, przypuszczam, te˝ móg∏by

coÊ opowiedzieç, jednak mo˝e si´ myliç, poniewa˝ b´dzie opowiada∏ o tym, co zobaczy∏ we Ênie, a sen z rze-
czywistoÊcià mo˝e bardzo mocno si´ rozminàç. 

– Ale sen jako zjawisko te˝ jest rzeczywistoÊcià. 
– Zgadzam si´, sen istnieje jako zjawisko. Niech on te˝ b´dzie rzeczywistoÊcià, ale do czego dà˝ysz, mó-

wiàc o tym? 
– Do tego – chyba nie b´dziesz tego negowaç – ˝e cz∏owiek zawsze jest zdolny ∏àczyç lub stykaç ze sobà

dwie istniejàce rzeczywistoÊci. 
– Wiem, do czego zmierzasz, chcesz powiedzieç, ˝e sen mo˝na podporzàdkowaç i skierowaç, dokàd

chcesz. 
– Tak. 
– Ale dzi´ki czemu takie coÊ si´ udaje? 
– Za pomocà energii myÊli, zdolnoÊci jej wyzwalania i przenikania w obrazy, w ka˝dà rzeczywistoÊç. 
– To co, czy ona wtedy nagra wszystko w innym paƒstwie jak kamera wideo? 
– Wspaniale, niech kamera pos∏u˝y nam jako prymitywne potwierdzenie. Doszed∏eÊ wi´c do wniosku, W∏a-

dimirze, ˝e nie zawsze zachodzi koniecznoÊç przemieszczania cia∏, aby prze˝yç zdarzenia w dalekich kra-
jach? 

– No, byç mo˝e nie zawsze. Ale dlaczego w ogóle o tym wspomnia∏aÊ? 
– Zrozumia∏am, kiedy zaczà∏eÊ mówiç o innych Êwiatach, ˝e poprosisz mnie albo za˝àdasz, aby ci je poka-

zaç. Pragn´ spe∏niç twà proÊb´, nie nara˝ajàc twego cia∏a na ryzyko. 
– Wszystko Êwietnie zrozumia∏aÊ, rzeczywiÊcie, chcia∏em ci´ o to poprosiç. Jest wi´c na innych planetach

˝ycie. Och, jak ciekawie by∏oby na nie popatrzeç! 
– Którà z planet chcesz wybraç na swojà wycieczk´?
– A co, wiele z nich jest zamieszka∏ych? 

– Jest ich mnóstwo, ale na ˝adnej ˝ycie nie jest tak urozmaicone, jak na Ziemi. 
– No, dobrze, to jak wyglàda to ˝ycie na innych planetach? Jak ono powsta∏o? 
– Kiedy powsta∏a Ziemia jako Boskie stworzenie, to wiele istot wszechÊwiata zap∏on´∏o pragnieniem powtó-
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rzenia tego cudu. Zapragn´∏y stworzyç coÊ swojego, w innych Êwiatach, wykorzystujàc do tego odpowiednie
wed∏ug nich planety. I tworzy∏y. Jednak ˝ycia w harmonii, podobnego do ziemskiego, nikomu nie uda∏o si´
stworzyç. We wszechÊwiecie istnieje planeta, gdzie nad wszystkim panujà mrówki. Jest ich tam mnóstwo. Zja-
dajà inne formy ˝ycia, a kiedy ju˝ nie majà si´ czym od˝ywiaç, zjadajà siebie nawzajem i ginà. Istota, która
stworzy∏a takie ˝ycie, usi∏uje znów powtórzyç swoje tworzenie, ale nadal nic lepszego jej nie wychodzi. Po∏à-
czyç w harmonii wszystkiego, co istnieje, nikt nie zdo∏a∏. Istniejà jeszcze planety, gdzie istoty próbowa∏y i na-
dal próbujà stworzyç Êwiat roÊlin podobnie jak na Ziemi. Drzewa, trawy i krzaki rosnà na tych planetach, jed-
nak stworzenia te umierajà za ka˝dym razem, kiedy osiàgnà doros∏e stadium. ˚adna z istot wszechÊwiata nie
zdo∏a∏a odgadnàç tajemnicy reprodukcji. One sà jak wspó∏czesny cz∏owiek. Przecie˝ wspó∏czesny cz∏owiek
sam stworzy∏ wiele sztucznych rzeczy, ale wszystkie jego stworzenia nie mogà same siebie powielaç. Psujà
si´, gnijà, starzejà si´ i wymagajà sta∏ej opieki. Wi´ksza cz´Êç ludzi na Ziemi przemieni∏a si´ w niewolników
swoich w∏asnych stworzeƒ. Jedynie stworzenia Boga sà zdolne do reprodukcji siebie i do ˝ycia w harmonii
przy tak wielkiej ró˝norodnoÊci. 

– Anastazjo, a czy we wszechÊwiecie sà planety, na których istoty znajà si´ tak dobrze na technice jak my?
– Tak, istnieje taka planeta. Jest szeÊciokrotnie wi´ksza od Ziemi, ˝yjà na niej istoty zewn´trznie podobne do
cz∏owieka. Ich sztuczna technika pod wzgl´dem doskona∏oÊci znacznie wyprzedza ziemskà. ˚ycie na tej pla-
necie zosta∏o stworzone przez istot´ wszechÊwiata uwa˝ajàcà si´ za podobnà Bogu. Ponadto dà˝y ona do
dominacji nad boskimi stworzemaml. 

– To powiedz, czy to w∏aÊnie oni przylatujà na ziemi´ w talerzach i statkach kosmicznych? 
– Tak. Ju˝ nieraz próbowali nawiàzaç kontakt z ludêmi na Ziemi. . . – Nie, poczekaj, czy mog∏abyÊ w jakiÊ

sposób mnie, moje drugie ,ja”, na moment tam zanieÊç? 
– Tak, mog´. 
– To mnie tam zanieÊ. 
Anastazja poprosi∏a mnie, abym po∏o˝y∏ si´ na trawie i rozluêni∏, r´ce roz∏o˝y∏ na boki. Swojà d∏oƒ po∏o˝y∏a

na mojej i za jakiÊ czas zaczà∏em pogrà˝aç si´ w czymÊ podobnym do snu. Mówi´ w “czymÊ”, poniewa˝ to za-
sypianie by∏o niezwyk∏e. Najpierw nast´powa∏o coraz wi´ksze rozluênienie cia∏a. Zupe∏nie przesta∏em je od-
czuwaç, ale wszystko, co dzia∏o si´ naoko∏o, doskonale widzia∏em i s∏ysza∏em. Ptaki, szelest liÊci. Nast´pnie
zamknà∏em oczy i pogrà˝y∏em si´ we Ênie, albo si´ rozdzieli∏em, jak mówi Anastazja. Jednak do tej pory nie
potrafi´ zrozumieç, jak i co dzia∏o si´ ze mnà póêniej. JeÊli przypuszczaç, ˝e z pomocà Anastazji usnà∏em
i widzia∏em sen, to zgodnie z pewnoÊcià uczuç i jasnoÊcià uÊwiadomienia sobie wszystkiego, co zobaczy∏em,
nie mo˝na go porównaç ze zwyk∏ym snem cz∏owieka. 

INNE ÂWIATY 

Widzia∏em inny Êwiat, innà planet´ precyzyjnie i dok∏adnie. Zapami´ta∏em wszystko, co si´ tam dzia∏o, ale
jednoczeÊnie w g∏owie pojawi∏a si´ myÊl, ˝e zobaczyç coÊ takiego jest rzeczà niemo˝liwà. Wyobraêcie sobie,
mój umys∏ mówi, ˝e niemo˝liwe jest zobaczenie czegoÊ takiego, a one, widma i obrazy, do tej pory sà we
mnie. Teraz postaram si´ je dla was opisaç. Sta∏em na gruncie podobnym do ziemskiego. Dooko∏a nie by∏o
absolutnie roÊlinnoÊci. Mówi´, ˝e sta∏em, ale czy mo˝na to tak nazwaç, trudno powiedzieç. Nie mia∏em ani
ràk, ani nóg, nie by∏o cia∏a, a jednoczeÊnie wydawa∏o mi si´, ˝e odczuwam stopami przez podeszwy kamieni-
stà, nierównà powierzchni´. Naoko∏o, jak daleko si´gnàç wzrokiem, nad glebà wznosi∏y si´ podobne do meta-
lowych, jajowate i kwadratowe jak klocki maszyny. Mówi´: maszyny, dlatego ˝e najbli˝sza mnie jak gdyby ci-
cho terkota∏a. Z. ka˝dej z nich odchodzi∏o w g∏àb gruntu mnóstwo w´˝y ró˝nej gruboÊci. Niektóre z nich lekko
drga∏y, jakby wysysano przez nie coÊ z g∏´bi, a inne le˝a∏y nieruchomo. W pobli˝u nie by∏o ˝adnych ˝ywych
istot. Nagle ujrza∏em, jak z boku dziwnego mechanizmu rozsun´∏y si´ skrzyd∏a i z nich powoli si´ wysunà∏ ja-
kiÊ dysk, podobny do rzucanego przez sportowców, ale znacznie wi´kszy. Ârednica dysku mia∏a oko∏o czter-
dziestu pi´ciu metrów. Zawis∏ w powietrzu, zawirowa∏, opad∏, a nast´pnie wzniós∏ si´ i zupe∏nie bezg∏oÊnie
przelecia∏ nade mnà. Inne stojàce w oddali mechanizmy uczyni∏y to samo i jeszcze kilka dysków przelecia∏o
mi nad g∏owà w Êlad za pierwszym. I znowu pustka, i tylko brz´k i potrzaskiwanie dziwnych maszyn. Wszyst-
ko to ciekawi∏o, ale jeszcze bardziej przera˝a∏o swojà martwotà. 

– Niczego si´ nie bój, W∏adimirze – ku mojej radoÊci niespodziewanie us∏ysza∏em g∏os Anastazji. 
– Gdzie jesteÊ, Anastazjo? – zapyta∏em. 
– Obok ciebie, jesteÊmy niewidzialni. W tej chwili sà tu obecne nasze zmys∏y i uczucia, rozum i wszystkie

inne niewidzialne energie. Znajdujemy si´ tu bez swoich materialnych cia∏. Nikt nam nie mo˝e nic zrobiç. Oba-
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wiaç si´ mo˝na jedynie siebie, skutków w∏asnych odczuç. 
– Jakie mogà byç skutki? 
– Psychiczne. To jakby czasowo zwariowaç. 
– Oszaleç? 
– Tak tylko na jakiÊ czas, na miesiàc lub dwa. Bywa, ˝e widok innych planet wzburza umys∏ i ÊwiadomoÊç

cz∏owieka. Ale nie bój si´, tobie to nie grozi. Ty to wytrzymasz. Nie bój si´ tu niczego. Uwierz i zrozum, W∏adi-
mirze, oni sà dla ciebie, ale ciebie dla nich nie ma. W tej chwili jesteÊmy niewidzialni i przez wszystko mo˝emy
przeniknàç. 

– Przecie˝ si´ nie boj´. Lepiej mi powiedz, co to sà za maszyny, które tak brz´czà wsz´dzie naoko∏o? Do
czego s∏u˝à?

– Ka˝da z tych jajopodobnych maszyn jest fabrykà. W∏aÊnie one produkujà tak interesujàce ci´ latajàce ta-
lerze. 

– A kto kieruje tymi fabrykami i je obs∏uguje? 
– Nikt. Od poczàtku sà zaprogramowane do produkcji okreÊlonego wyrobu. Rurami, które wchodzà w g∏àb,

zasysa si´ niezb´dny surowiec w odpowiedniej iloÊci. W niedu˝ych komorach odbywa si´ stapianie, stemplo-
wanie, nast´pnie sk∏adanie i na zewnàtrz wychodzi ca∏kowicie gotowy produkt. Taki zak∏ad jest bardziej racjo-
nalny ni˝ jakikolwiek ziemski. Odpadów z jego pracy praktycznie nie ma. Nie trzeba si´ zajmowaç dostawà
odpowiedniego surowca z odleg∏ych miejsc, nie trzeba taszczyç oddzielnych elementów do miejsca, gdzie
sk∏ada si´ ca∏oÊç. Ca∏y proces produkcji odbywa si´ w jednym miejscu. 

– Niesamowite! Ach, gdyby nam dano coÊ takiego. A kto kieruje wyprodukowanym talerzem? Widzia∏em,
˝e wszystkie lecà w tym samym kierunku. 

– Nikt nimi nie kieruje. Same lecà w miejsce magazynowania. 
– Niewiarygodne! Prawie jak ˝ywa istota. 
– W∏aÊnie nie ma w tym niczego niewiarygodnego nawet dla technologii ziemskich. Przecie˝ na Ziemi te˝

sà samosterujàce rakiety i samoloty. 
– Przecie˝ nimi i tak kierujà ludzie, z ziemi. 
– Ju˝ od dawna sà na ziemi takie rakiety, zaprogramowane wczeÊniej na okreÊlony cel. Wystarczy tylko

nacisnàç przycisk START i rakieta sama startuje i leci do okreÊlonego celu. 
– No, mo˝e i sà, faktycznie, co ja si´ tu tak mocno dziwi´. 
– JeÊli troch´ pomyÊleç, to niekoniecznie trzeba byç tym zdziwionym, ale w porównaniu z technologià

ziemskà jest tu znaczny progres. Te zak∏ady, W∏adimirze, sà wielofunkcyjne. Mogà produkowaç wiele, poczy-
najàc od produkcji ˝ywnoÊci, a na pot´˝nej broni koƒczàc. 

– Z czego mogà produkowaç ˝ywnoÊç? Przecie˝ tu nic nie roÊnie. 
– Wszystko znajduje si´ w g∏´bi. Je˝eli zajdzie taka potrzeba, niezb´dne soki maszyna wyciàgnie z g∏´bi

rurami, zgranuluje i sprasuje. W tych granulkach znajdujà si´ wszystkie sk∏adniki niezb´dne do prawid∏owego
funkcjonowania organizmu. 

– A czym ta maszyna si´ od˝ywia, co daje jej energi´ elektrycznà? Przecie˝ nie widaç ˝adnych przewo-
dów. 

– Energi´ równie˝ sama dla siebie produkuje, wykorzystujàc wszystko, co jà otacza. 
– Ale patrzcie, jaka màdra! Màdrzejsza od cz∏owieka! 
– Wcale nie jest màdrzejsza. Przecie˝ to zwyk∏a maszyna. Jest podporzàdkowana ustalonemu programo-

wi. Bardzo ∏atwo jà przeprogramowaç. Chcesz, poka˝´ ci, jak to si´ robi. 
– Poka˝. 
– To chodê, zbli˝my si´ do jednej z nich. StaliÊmy metr od Êciany ogromnego jak dziewi´ciometrowy dom

mechanizmu. Wyraênie s∏ychaç by∏o jego terkot. Wiele gi´tkich jak macki oÊmiornicy rur wchodzi∏o w g∏àb
i porusza∏o si´. Powierzchnia Êciany nie by∏a ca∏kowicie g∏adka, zauwa˝y∏em ko∏o o Êrednicy oko∏o metra, g´-
sto utkane cienkimi jak w∏osy przewodami, ruszajàcymi si´ samodzielnie. 

– To jest antena skanera. Wychwytuje ona energoimpulsy mózgu, które sà wykorzystywane do tworzenia
programów zdolnych wykonywaç otrzymane zadania. Je˝eli twój mózg wymodeluje jakàÊ rzecz, maszyna b´-
dzie musia∏a jà wyprodukowaç. 

– Ka˝dà rzecz?
– Ka˝dà, którà b´dziesz w stanie dok∏adnie sobie wyobraziç, jakby zbudowaç jà we w∏asnych myÊlach. –

I ka˝dy samochód?
– Tak, pewnie. 
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– I ja w∏aÊnie teraz mog´ to wypróbowaç? 
– Tak. Przybli˝ si´ do odbiornika, najpierw w myÊlach zmuÊ anten´, aby skierowa∏a na ciebie wszystkie

w∏oski. Jak tylko to si´ stanie, zacznij wyobra˝aç sobie to, czego pragniesz. Sta∏em obok ow∏osionej anteny i,
p∏onàc z ciekawoÊci, w myÊlach, jak przykaza∏a Anastazja, pragnà∏em, ˝eby wszystkie w∏oski skierowa∏y si´
w mojà stron´. One lekko drgn´∏y, skierowa∏y swoje koƒcówki ku mojej niewidzialnej g∏owie i zamar∏y. Teraz
trzeba by∏o wyobraziç sobie jakàkolwiek rzecz. Nie wiem dlaczego, zaczà∏em sobie wyobra˝aç samochód, ∏a-
d´, siódmy model– w∏aÊnie taki, jaki mia∏em w Nowosybirsku. Wszystko dok∏adnie stara∏em si´ sobie wyobra-
ziç, szyby, mask´, zderzak, kolor i nawet tablice. W ogóle wszystko d∏ugo sobie wyobra˝a∏em. Kiedy mi si´
znudzi∏o, odszed∏em od anteny. Ogromna maszyna zabrz´cza∏a g∏oÊniej ni˝ zwykle. 

– Musimy poczekaç – t∏umaczy∏a Anastazja. 
– Teraz demontuje niedokoƒczony wyrób i programuje si´, aby wykonaç twój zamys∏.
– Jak d∏ugo to potrwa? 
– MyÊl´, ˝e nied∏ugo. PodchodziliÊmy do innych maszyn. W momencie kiedy oglàda∏em ró˝nokolorowe ka-

mienie pod nogami, g∏os Anastazji poinformowa∏ mme: 
– MyÊl´, ˝e produkcja twojego pomys∏u zosta∏a zakoƒczona. Chodê, zobaczymy, jak maszyna sobie pora-

dzi∏a z tym zadaniem. PrzenieÊliÊmy si´ ku znajomej maszynie i staliÊmy, wyczekujàc. Za jakiÊ czas otworzy-
∏y si´ szyby i po g∏adkim trapie stoczy∏a si´ na gleb´ ∏ada, ale do pi´knoÊci ziemskiego samochodu tej brzy-
dulce, co sta∏a przede mnà, by∏o bardzo daleko. Po pierwsze, mia∏a tylko jedne drzwi, od strony kierowcy. Za-
miast tylnych foteli jakieÊ motki drutów i kawa∏ki gumy. Okrà˝y∏em jà, czyli przemieÊci∏em si´ dooko∏a stojàce-
go wyrobu. Samochodem to nie mo˝na by∏o tego okreÊliç. Z prawej strony brakowa∏o dwóch kó∏. Przedniej ta-
blicy i zderzaka te˝ nie by∏o. Maska, na to wyglàda∏, nie podnosi∏a si´. Stanowi∏a jednà ca∏oÊç z karoserià.
Prawd´ mówiàc, ten unikatowy zak∏ad wyprodukowa∏ nie samochód, lecz jakàÊ karykatur´ nieznanego prze-
znaczenia. Wtedy powiedzia∏em: 

– Te˝ mi produkt wyprodukowa∏o przedsi´biorstwo z innej planety. U nas za coÊ takiego wszyscy ziemscy
in˝ynierowie i konstruktorzy zostaliby zwolnieni. W odpowiedzi zabrzmia∏ Êmiech Anastazji, a nast´pnie jej
g∏os zakomunikowa∏: 

– No, pewnie, ˝e zostanà zwolnieni. Ale przecie˝ g∏ównym konstruktorem, w tym przypadku, by∏eÊ ty, W∏a-
dimirze, i widzisz teraz owoc swojej pracy. 

– Przecie˝ chcia∏em normalny, nowoczesny samochód, a ona co mi tu wyplu∏a? 
– Nie wystarczy chcieç. Wszystko powinieneÊ sobie wyobraziç w najdrobniejszych szczegó∏ach. Ty nawet

nie zaprojektowa∏eÊ w swojej wyobraêni drzwi dla pasa˝erów, pomyÊla∏eÊ tylko o jednych drzwiach, dla siebie.
By∏eÊ ju˝ zbyt leniwy, ˝eby przyczepiç ko∏a z drugiej strony, podejrzewam, ˝e nie pomyÊla∏eÊ równie˝ o silni-
ku. 

– Nie pomyÊla∏em. 
– Nie ma wi´c w twojej konstrukcji silnika. To po co obra˝asz si´ na producenta, je˝eli sam ustali∏eÊ tak

niedoskona∏y program? Nagle zauwa˝y∏em albo poczu∏em zbli˝ajàce si´ do nas trzy latajàce aparaty. “Trzeba
spadaç” – przemkn´∏o mi przez g∏ow´. Ale uspokoi∏ mnie g∏os Anastazji: 

– Oni nas nie zauwa˝à ani nie poczujà, W∏adimirze. Otrzymali informacj´ o zastoju w pracy zak∏adu i przy-
puszczam, ˝e teraz b´dà to rozpatrywaç, a my mo˝emy sobie spokojnie obserwowaç ˝ywych obywateli tej
planety. Z trzech niewielkich latajàcych aparatów wysz∏o pi´ciu ufoludków. Byli bardzo podobni do ziemskich
ludzi. Dobrze zbudowani, ˝adnego przygarbienia, prosto i dumnie trzyma∏y pi´kne g∏owy ich atletyczne cia∏a.
Mieli w∏osy na g∏owach i brwi na twarzach, a jeden nawet mia∏ dobrze przystrzy˝one wàsiki. Ubrani byli
w przylegajàce do cia∏a, cienkie, kolorowe kombinezony. Kosmici podeszli do wyprodukowanego przez ich za-
k∏ad samochodu, je˝eli mo˝na to tak nazwaç. Stali obok niego, milczàc, i patrzyli bez emocji. “Chyba nad
czymÊ medytujà” – pomyÊla∏em. Od grupy odszed∏ z wyglàdu najm∏odszy, jasnow∏osy kosmita, podszed∏ do
drzwi samochodu i próbowa∏ je otworzyç. Drzwi nie poddawa∏y si´. Przypuszczam, ˝e zamek si´ zacià∏. Jego
dalsze czyny by∏y zupe∏nie ziemskie i bardzo przypad∏y mi do gustu. Jasnow∏osy d∏onià walnà∏ w okolicy zam-
ka, jeszcze raz mocniej szarpnà∏ za klamk´ i drzwi si´ otworzy∏y. Usiad∏ w fotelu kierowcy, chwyci∏ za kierow-
nic´ i wnikliwie zaczà∏ si´ przyglàdaç urzàdzeniom deski rozdzielczej. “Zuch ch∏opak, màdrala” – pomyÊla∏em,
a na potwierdzenie swojej myÊli us∏ysza∏em g∏os Anastazji: 

– Jest to bardzo wybitny zgodnie z ich miarà naukowiec, W∏adimirze. Bardzo pr´dko i racjonalnie pracuje
jego myÊl w kierunku technicznym. Dodatkowo bada byt kilku planet, w tym Ziemi. Nawet imi´ ma podobne do
ziemskiego, nazywa si´ Arkaan. 

– Dlaczego nie ma na jego twarzy ˝adnych oznak zdziwienia ani nic, ˝e ich zak∏ad wyprodukowa∏ nie to, co
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nale˝y? 
– Mieszkaƒcy tej planety nie posiadajà uczuç ani emocji. Umys∏ ich pracuje racjonalnie i równo. Nie ulega-

jà wybuchom emocjonalnym i nie uchylajà si´ od realizacji wytyczonego celu. 
Jasnow∏osy wyszed∏ z samochodu i wyda∏ dêwi´ki podobne do alfabetu Morse’ a. Z grupy kosmitów wy-

szed∏ starszy m´˝czyzna, stanà∏ obok ow∏osionej anteny, przy której ja wczeÊniej sta∏em. Nast´pnie wszyscy
wsiedli do swoich latajàcych aparatów i znikli. Zak∏ad, który wyprodukowa∏ samochód mojego projektu, znów
zaterkota∏. Jego rury–macki wysuwa∏y si´ z g∏´bi i kierowa∏y w stron´ najbli˝szego automatu–zak∏adu, z które-
go te˝ wysuwa∏y si´ rury–macki. Kiedy wszystkie po∏àczy∏y si´ ze sobà, Anastazja powiedzia∏a: 

– Widzisz, oni ustawili program samozniszczenia. Wszystkie cz´Êci szwankujàcego zak∏adu b´dà przeto-
pione przez drugi zak∏ad i wykorzystane w nowej produkcji. 

By∏o mi troch´ ˝al zak∏adu–robota, z którym tak nieszcz´Êliwie stworzy∏em ziemski samochód, ale co zro-
biç? 

– W∏adimirze, chcesz popatrzeç na ˝ycie mieszkaƒców planety? – zapyta∏a Anastazja. 
– Pewnie. 
UkazaliÊmy si´ nad jednym z miast lub nad jakàÊ wioskà tej wielkiej planety. Widok z góry przedstawia∏ ta-

ki obraz. Jak daleko si´gnàç wzrokiem, ca∏y zamieszka∏y teren sk∏ada∏ si´ z wielu podobnych do nowocze-
snych wie˝owców, cylindrycznych zabudowaƒ, ustawionych po wielu okr´gach. W centrum ka˝dego okr´gu
znajdowa∏y si´ ni˝sze konstrukcje, przypominajàce nieco nasze ziemskie drzewa. Mia∏y mnóstwo zielonych li-
Êci pe∏niàcych funkcj´ radarów. Anastazja potwierdzi∏a, ˝e sztuczne konstrukcje zbierajà z g∏´bi niezb´dne dla
od˝ywienia organizmu sk∏adniki od˝ywcze, podawane póêniej specjalnymi rurociàgami do mieszkania ka˝de-
go mieszkaƒca planety. Poza tym te znajdujàce si´ w centrum konstrukcje podtrzymujà niezb´dnà dla ˝ycia
planety atmosfer´. Kiedy Anastazja zaproponowa∏a mi, aby odwiedziç któreÊ z mieszkaƒ, zapyta∏em: 

– Czy moglibyÊmy pojawiç si´ w mieszkaniu tego m∏odego jasnow∏osego, który wszed∏ do mojego samo-
chodu? 

– Tak – odpar∏a – w∏aÊnie w tej chwili wraca do swojego mieszkania. 
PojawiliÊmy si´ prawie na samym szczycie jednego z cylindrycznych wie˝owców. Na tej planecie nie by∏o

w domach okien. Okràg∏e mury by∏y pomalowane w kwadraty o stonowanych kolorach. Na dole ka˝dego kwa-
dratu by∏y suwane do góry drzwi jak w nowoczesnym gara˝u. Od czasu do czasu z otwierajàcych si´ dolnych
cz´Êci kwadratu wylatywa∏y niewielkie latajàce aparaty podobne do tych, które sta∏y obok zak∏adu, i lecia∏y
w swojà stron´. Wynika∏o z tego, ˝e w tym wie˝owcu pod ka˝dym mieszkaniem znajdowa∏ si´ gara˝ dla lata-
jàcego talerza. Dlatego te˝ nie by∏o w domu ani windy, ani drzwi. Ka˝de mieszkanie mia∏o swoje oddzielne
wejÊcie, prosto z gara˝u. I jak si´ póêniej wyjaÊni∏o, takie mieszkanie posiada∏ ka˝dy, kto osiàgnà∏ okreÊlony
wiek. 

Poczàtkowo samo mieszkanie nie bardzo przypad∏o mi do gustu. Kiedy w Êlad za jasnow∏osym kosmità
przenieÊliÊmy si´ do jego mieszkania, zdziwi∏em si´ przede wszystkim jego ubóstwem i prostotà. Pokój oko∏o
trzydziestometrowy by∏ ca∏kowicie pusty. Ma∏o tego, ˝e nie by∏o w nim okien ani Êcianek dzia∏owych, to jesz-
cze nie by∏o nawet niezb´dnych mebli. Na g∏adkich, jasnych Êcianach nie by∏o ˝adnych pó∏ek ani obrazków
dla ozdoby. 

– A co, on dopiero dosta∏ to mieszkanie? – zapyta∏em. 
– Arkaan mieszka tu ju˝ dwadzieÊcia lat. W jego mieszkaniu jest wszystko, co niezb´dne do odpoczynku,

rozrywki i pracy. To, co niezb´dne, wmontowane jest w Êcianie. Zaraz sam si´ przekonasz. 
Faktycznie, jak tylko jasnow∏osy wszed∏ do mieszkania, sufit i Êciany pokoju zaÊwieci∏y si´ ciep∏ym Êwia-

t∏em. Arkaan obróci∏ si´ twarzà do Êciany obok wejÊcia, przy∏o˝y∏ d∏oƒ i wyda∏ dêwi´k. Na Êcianie zaÊwieci∏ si´
kwadrat. 

Anastazja komentowa∏a wszystkie odbywajàce si´ w mieszkaniu czynnoÊci: “Teraz komputer po liniach
d∏oni i obrazie oka identyfikuje w∏aÊciciela mieszkania, teraz go przywita, komunikuje czas jego nieobecnoÊci
i niezb´dnoÊç zbadania stanu zdrowia. Widzisz, W∏adimirze, drugà r´k´ Arkaan przy∏o˝y∏ do klawiatury i wzià∏
g∏´boki oddech, aby komputer móg∏ sprawdziç jego fizyczny stan zdrowia”. Po zakoƒczonym badaniu na ekra-
nie pojawi∏ si´ komunikat, aby niezw∏ocznie przyjà∏ od˝ywczà mieszank´. I od razu pojawi∏o si´ pytanie, co ma
zamiar robiç gospodarz przez najbli˝sze trzy godziny. To jest niezb´dne dla komputerowego przyrzàdzenia
odpowiedniej mieszanki. Arkaan zamówi∏ mieszank´ zdolnà maksymalnie uaktywniç jego dzia∏alnoÊç umys∏o-
wà na najbli˝sze trzy godziny. Potem zamierza pójÊç spaç. Komputer odradza mu jednak zajmowaç si´ ak-
tywnà umys∏owà pracà przez trzy godziny. Zaproponowa∏ mu za˝ycie sk∏adu od˝ywczego potrzebnego na
podtrzymywanie aktywnej pracy przez dwie godziny i szesnaÊcie minut. Arkaan zgodzi∏ si´ ze zdaniem kom-
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putera. W Êcianie otworzy∏a si´ niewielka wn´ka, w której pociàgnà∏ za haczyk jakàÊ gi´tkà rurk´, przy∏o˝y∏ jej
koniec do ust, wypi∏ czy zjad∏ i poszed∏ do przeciwnej Êciany. Wn´ka z rurkà si´ zamkn´∏a, kwadrat ekranu
zgas∏, a Êciana, przy której sta∏ kosmita, sta∏a si´ znowu g∏adka i jednolita. 

“Ja ci´ kr´c´ – pomyÊla∏em. – Przy takiej technice odpada potrzeba posiadania kuchni z ca∏ym jej oprzy-
rzàdowaniem: naczyniami, meblami i sprzàtaniem. A jeszcze koniecznoÊç dobrze gotujàcej ˝ony te˝ odpada!
Nie trzeba robiç zakupów, a na dodatek komputer jednoczeÊnie sprawdza stan zdrowia i przygotowuje nie-
zb´dne jedzenie, i daje ró˝ne rady. Ciekawe, ile kosztowa∏by taki komputer, gdyby produkowano go u nas na
Ziemi?”. I w tym samym momencie zabrzmia∏ g∏os Anastazji: 

– Co dotyczy kosztów, to znacznie taniej jest wyposa˝yç takie mieszkanie w podobne urzàdzenie ni˝ gro-
madziç meble, kuchnie i mnóstwo urzàdzeƒ do przygotowywania posi∏ków. Oni sà we wszystkim znacznie ra-
cjonalniejsi od Ziemian. Jednak na Ziemi istnieje coÊ o wiele bardziej racjonalnego ni˝ tu. 

Nie zwróci∏em uwagi na ostatnie zdanie Anastazji. Bardzo zaciekawi∏y mnie nast´pne czynnoÊci Arkaana.
Nadal rozkazywa∏ dêwi´kami swojego g∏osu, a w pokoju odbywa∏y si´ nast´pujàce zdarzenia: z cz´Êci Êciany
nagle zaczà∏ wydmuchiwaç si´ fotel, obok niego otworzy∏a si´ niewielka wn´ka, z której wysunà∏ si´ stolik
z jakimÊ pó∏przezroczystym zamkni´tym naczyniem, podobnym do kolby laboratoryjnej. Na przeciwleg∏ej Êcia-
nie pokoju zalÊni∏ wielki ekran, z pó∏tora–, dwumetrowy. Na nim by∏a urocza kobieta w kombinezonie opinajà-
cym cia∏o. Trzyma∏a w r´kach naczynie podobne do stojàcego na stoliku obok Arkaana. Obraz kobiety na
Êcianie by∏ trójwymiarowy i znacznie wyraêniejszy ni˝ u nas w telewizorze. Mia∏em wra˝enie, ˝e nie tylko jest
na ekranie, ale siedzi w pokoju naprawd´. Jak wyt∏umaczy∏a mi póêniej Anastazja, Arkaan i siedzàca naprze-
ciwko niego niewiasta robili w∏asne dziecko: 

– Mieszkaƒcy tej planety nie posiadajà wystarczajàcej mocy zmys∏ów, dlatego nie mogà si´ ∏àczyç w intym-
ne zwiàzki tak jak ludzie na Ziemi. Pozornie ich cia∏a niczym si´ nie ró˝nià od cia∏ ziemskich, ale brak zmys∏ów
nie pozwala im p∏odziç potomstwa ziemskim sposobem. W probówkach, na które patrzysz, znajdujà si´ ich
komórki i hormony. M´˝czyzna i kobieta wyobra˝ajà sobie, jakie chcieliby widzieç swoje przysz∏e dziecko, jak
ma wyglàdaç. Oni myÊlà zak∏adajà mu obecnà w nich informacj´ i dyskutujà jego przysz∏à dzia∏alnoÊç. Ten
proces trwa cyklicznie prawie trzy lata w wyliczeniu ziemskim. Je˝eli tylko uznajà, ˝e proces formowania
dziecka jest ju˝ zakoƒczony, to w specjalnym laboratorium po∏àczà zawartoÊç dwóch probówek, wyprodukujà
dziecko i w specjalnej szkó∏ce wyhodujà je a˝ do pe∏noletnoÊci. Dadzà pe∏noletniemu mieszkanie i wpiszà go
na list´ do jednej z pracowniczych grup. 

Arkaan patrzy∏ to na kobiet´ z ekranu, to mów na stojàce przed nim ma∏e, zakorkowane naczynie z p∏ynem.
Nagle wbudowany w Êcian´ obraz zgas∏. Jednak kosmita pozosta∏ na swoim fotelu i, nie odrywajàc oczu, pa-
trzy∏ na stojàce przed nim naczynko z czàsteczkà swego przysz∏ego dziecka. Przeciwleg∏a Êciana zamigota∏a
czerwonymi kwadratami, kosmita obróci∏ si´ bokiem ku Êcianie i d∏onià zas∏oni∏ oczy od migajàcego Êwiat∏a,
i jeszcze bli˝ej schyli∏ g∏ow´ ku swojemu naczynku, w tym samym momencie z sufitu trwo˝nie zamigota∏y no-
we kwadraty i trójkàty Êwiat∏a. 

– Odliczony Arkaanowi czas aktywnoÊci ju˝ si´ skoƒczy∏ i teraz komputer natarczywie przypomina mu
o koniecznoÊci snu – wyjaÊni∏a Anastazja. 

Jednak kosmita jeszcze ni˝ej schyli∏ si´ do swojego naczynka i wzià∏ je w swoje d∏onie. Znik∏o Êwietlne mi-
gotanie ze Êcian i sufitu, pokój zaczà∏ wype∏niaç podobny do pary gaz. G∏os Anastazji komentowa∏: 

– Zaraz komputer uÊpi Arkaana sennym gazem. 
G∏owa kosmity zacz´∏a si´ powoli sk∏aniaç do stolika i nied∏ugo po∏o˝y∏a si´ na nim z zamkni´tymi oczyma.

Fotel zaczà∏ si´ wysuwaç ze Êciany, przemieniajàc si´ w ∏ó˝ko. Nast´pnie zako∏ysa∏ si´ i cia∏o ju˝ Êpiàcego
kosmity spad∏o na wygodne ∏o˝e. Arkaan spa∏, przytulajàc d∏oƒmi do piersi swoje ma∏e naczynko. Jeszcze
mo˝na by du˝o opowiadaç o technicznych nowoÊciach niezwyk∏ego mieszkania i ca∏ej wielkiej planety. Zgod-
nie ze s∏owami Anastazji, spo∏eczeƒstwu ˝yjàcemu na tej planecie nie grozi ˝adna interwencja z zewnàtrz.
Ma∏o tego, za pomocà swoich technicznych osiàgni´ç sà w stanie zniszczyç ˝ycie na wszystkich innych pla-
netach wszechÊwiata, na ka˝dej oprócz Ziemi. 

– Dlaczego? – pyta∏em.– Czy dlatego, ˝e nasze rakiety i broƒ zdolne sà odeprzeç ich atak? 
– Nie rakiety ziemskie sà dla nich groêne, W∏adimirze. Spo∏eczeƒstwo tej planety ju˝ dawno pozna∏o

wszystko, co pozostaje w wyniku rozszerzenia wybuchu, znany jest im równie˝ skurcz wybuchu! 
– Co to znaczy: skurcz wybuchu? 
– Na Ziemi wiadomo, ˝e kiedy dwa lub kilka sk∏adników ∏àczy si´ w reakcji, rozszerzajàc si´, powodujà wy-

buch. Ale istnieje reakcja zupe∏nie inna ni˝ po∏àczenie dwóch sk∏adników. Gazopodobny sk∏adnik o wymiarze
kilometra szeÊciennego i wi´kszym w jednym momencie mo˝e si´ skurczyç w groszek i staç si´ w nadmiarze

49



twardym materia∏em. Wyobraê sobie rakiet´ lub bomb´, która wybucha w takim ob∏oku, ale jednoczeÊnie sile
wybuchu rozszerzenia przeciwstawia si´ inna si∏a i wybuch skurczu odb´dzie si´ w tej samej chwili. W rezul-
tacie us∏yszysz tylko pukni´cie i w kamyczek jak ziarenko grochu przemieni si´ wszystko, co znajdowa∏o si´
w tym ob∏oku. Historia Ziemi pami´ta dwa ataki z ich strony. Teraz przygotowujà trzeci. Uwa˝ajà, ˝e znowu
nadchodzi dobry moment. 

– Z tego wynika, ˝e nie mo˝emy im si´ w ogóle przeciwstawiç, jeÊli nie ma na Ziemi broni mocniejszej ni˝
u nich. 

– Cz∏owiek ma broƒ i jest nià myÊl cz∏owieka. Nawet ja sama mog∏abym po∏ow´ ich broni zmieniç w py∏
i rozwiaç go po ca∏ym wszechÊwiecie. A gdyby znaleêli si´ pomocnicy, to razem moglibyÊmy zlikwidowaç ich
broƒ ca∏kowicie. Jednak problem polega na tym, ˝e wi´kszoÊç ludzi i prawie wszystkie rzàdy odbiorà ich przyj-
Êcie jako dobry znak. 

– Ale jak to mo˝e byç, ˝eby okupacj´, atak wszyscy przyj´li jako b∏ogos∏awieƒstwo? 
– Zaraz zobaczysz. Prosz´, popatrz na centrum przygotowujàce desant, aby podbiç ziemskie kontynenty. 

CENTRUM NAJEèDèCÓW

OczywiÊcie oczekiwa∏em, ˝e zobacz´ mi´dzyplanetarnà supertechnik´ zdolnà podbiç ca∏à planet´, ale to,
co stan´∏o przed moimi oczyma... MyÊl´, ˝e nasi amerykaƒscy i inni wojskowi specjaliÊci nawet nie przypusz-
czajà, za pomocà jakiej broni mogà byç z ∏atwoÊcià podbite pozornie przez nich strze˝one tereny. I wy, pro-
sz´, szanowni czytelnicy, spróbujcie, zanim zaczniecie czytaç dalej, wyobraziç sobie wyposa˝enie centrum
obcej planety, przygotowujàcego si´ do podboju Ziemi, a nast´pnie popatrzcie, jak ono wyglàda naprawd´.
A wyglàda∏o to tak:  

Ogromne, kwadratowe pomieszczenie. Z ka˝dej z czterech stron tego pomieszczenia znajdujà si´, w natu-
ralnym wymiarze, wyposa˝enia ziemskich parlamentów z ró˝nych paƒstw. Sejm, gabinet naszego prezydenta
na Kremlu na przyk∏ad. Na przeciwleg∏ej stronie pomieszczenia wyposa˝enie amerykaƒskiego parlamentu
i gabinet prezydenta w Bia∏ym Domu. Po dwóch innych stronach wyposa˝enie paƒstwowych instytucji, przy-
puszczam, azjatyckich paƒstw. W fotelach zasiadali nasi ziemscy pos∏owie, kongresmani i pre–zy–den–ci!
Najpierw zaczà∏em oglàdaç naszych rosyjskich pos∏ów. Byli dok∏adnà kopià znajomych twarzy, które czasami
widzia∏em w telewizji. Tylko siedzieli bez ruchu jak mumie. Byç mo˝e by∏y to lalki, hologramy, roboty lub jesz-
cze coÊ innego. PoÊrodku ogromnej sali znajdowa∏o si´ podwy˝szenie, na którym zasiada∏o w przybli˝eniu
pi´çdziesi´ciu kosmitów. Wszyscy byli poubierani nie w swoje kombinezony, lecz w nasze, ziemskie garnitury.
S∏uchali przemawiajàcego. Przypuszczam, ˝e ten by∏ g∏ównym instruktorem albo jakimÊ innym kierownikiem.
Anastazja wyt∏umaczy∏a mi, ˝e obserwuj´ jednà z grup desantowych, s∏uchajàcych w tej chwili kolejnego wy-
k∏adu przygotowujàcego do wspólnego dzia∏ania z ziemskà w∏adzà. Uczà si´ najbardziej rozpowszechnionych
na ziemi j´zyków i manier zachowania ludzi w ró˝nych sytuacjach. Najdok∏adniej przygotowujà si´ do kontak-
tu z ziemskà w∏adzà, radami ministrów, dzi´ki którym mieliby wp∏yw na wszystkich mieszkaƒców Ziemi. Na-
uka mowy nie sprawia im ˝adnego problemu. Ale w zwiàzku z brakiem niektórych zmys∏ów, wywo∏ujàcych ze-
wn´trzne emocje, jest im bardzo ci´˝ko opanowaç gesty i mimik´ Ziemian. Za ˝adne skarby nie mogà te˝ po-
jàç swoim racjonalnym myÊleniem logiki w systemie zarzàdzania ziemskimi paƒstwami. Mimo ˝e Êciàgali naj-
lepsze umys∏y i najdoskonalszà technik´ swojej cywilizacji, nadal nie mogli rozszyfrowaç mi´dzy innymi takiej
tajemnicy: dlaczego przy tak rozpowszechnionej technice informatycznej wiele instytutów naukowych nie po-
daje nigdy informacji o skutkach podejmowanych przez sejm decyzji? Sà przekonani, ˝e przy istnieniu okre-
Êlonego centrum analitycznego, do powo∏ania którego wszystko jest, mo˝na idealnie zaprojektowaç zjawiska
zachodzàce w spo∏eczeƒstwie w zale˝noÊci od decyzji parlamentu. Jednak ka˝dy cz∏onek ziemskiego parla-
mentu musi dzia∏aç samodzielnie. Nie posiadajàc wystarczajàcej informacji, ka˝dy cz∏onek rzàdu powinien
sam pe∏niç funkcj´ pot´˝nego centrum analitycznego, braç przy tym pod uwag´ skutki zachowania swoich ko-
legów, wrogów i sprzymierzeƒców. Oprócz tego wielkà tajemnicà i nieodgadnionym pytaniem by∏o, dlaczego
Ziemianie nie okreÊlajà celu, który powinno si´ osiàgnàç. Uwa˝ajà, ˝e ludzie na Ziemi do czegoÊ dà˝à, ale do
czego, to jest zachowane w g∏´bokiej tajemnicy. Wnioskujàc z zapotrzebowaƒ ludzkiego spo∏eczeƒstwa, ko-
smici przygotowujà plan opanowania ziemskich kontynentów. Realizacj´ swojego planu zacznà od przedsta-
wienia Ziemianom propozycji za poÊrednictwem rzàdów ró˝nych paƒstw. Propozycje te b´dà przyj´te z entu-
zjazmem. 

Kiedy zapyta∏em Anastazj´, skàd u niej ta pewnoÊç co do decyzji ziemskich rzàdów, us∏ysza∏em po raz ko-
lejny odpowiedê: 
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—W∏aÊnie tak wyliczy∏o ich centrum analityczne. Wynik centrum jest prawid∏owy. Dzisiejszy poziom Êwia-
domoÊci wi´kszoÊci Ziemian odbierze ofert´ kosmitów jako najwy˝szy przejaw humanitaryzmu rozumu ko-
smicznego. 

– Co to sà za propozycje? 
– Sà makabryczne, W∏adimirze, niemi∏o jest o nich mówiç. 
– Powiedz chocia˝ o tych najwa˝niejszych. Ciekawi mnie, co to za makabryczne propozycje przyj´te b´dà

z entuzjazmem na Ziemi? Na tej, na której mieszkamy: ja i ty. 
– Kosmici planujà wysadziç najpierw niewielki desant, z∏o˝ony z trzech latajàcych aparatów, na terenie Ro-

sji. Otaczajàcym ich wojskowym zakomunikujà ch´ç spotkania si´ z przedstawicielami rzàdu w sprawie na-
wiàzania wspó∏pracy. Przedstawià si´ im jako przedstawiciele najwy˝szego rozumu wszechÊwiata i zademon-
strujà przewag´ swojej techniki. Po naradach wojskowych, rzàdowych po czternastu dniach otrzymajà propo-
zycj´ skonkretyzowania swojej oferty i poddania si´ badaniom majàcym na celu wykluczenie ryzyka kontaktu
z nimi. Przybysze wyra˝à zgod´ na przeprowadzenie badaƒ i przedstawià w postaci dokumentu i kasety wi-
deo swoje propozycje. Tekst zostanie przedstawiony w formie bardzo zbli˝onej do dzisiejszych oficjalnych do-
kumentów i b´dzie si´ charakteryzowa∏ niezwyk∏à prostotà. W przybli˝eniu b´dzie wyglàda∏ tak: “My, przed-
stawiciele pozaziemskiej cywilizacji, osiàgnàwszy najwy˝szy techniczny rozwój w porównaniu z innymi rozum-
nymi mieszkaƒcami galaktyk, uwa˝amy ludzi na Ziemi za swoich braci i jesteÊmy gotowi podzieliç si´ z ziem-
skimi spo∏eczeƒstwami swojà wiedzà w ró˝norodnych dziedzinach nauki, socjalnej struktury spo∏eczeƒstwa
i udost´pniç swoje technologie. Prosimy o rozpatrzenie naszych propozycji i wybranie z nich najbardziej odpo-
wiednich dla udoskonalenia ˝ycia ka˝dego cz∏onka spo∏eczeƒstwa”. Potem b´dzie wiele konkretnych propo-
zycji, których sens jest taki: 

Przybysze dadzà swoje technologie zaopatrujàce wszystkich mieszkaƒców paƒstwa w od˝ywcze mieszan-
ki, technologie szybkiej budowy mieszkaƒ dla ka˝dego pe∏noletniego cz∏owieka. Takich mieszkaƒ, które ob-
serwowa∏eÊ, tylko w ubo˝szej wersji. Dla przyk∏adu sprowadzà do danego paƒstwa swoje zak∏ady, po∏àczà je
z istniejàcymi na Ziemi, ale ju˝ po pi´ciu latach wszystkie zak∏ady ziemskie zostanà zutylizowane. Zamienià je
na bardziej racjonalne technicznie. Wszyscy ch´tni b´dà mieli zapewnionà prac´, ma∏o tego, ka˝dy mieszka-
niec Ziemi b´dzie zmuszony do wykonania niezb´dnego minimum pracy, aby obs∏u˝yç t´ technik´. Paƒstwo,
podpisawszy kontrakt z przybyszami, b´dzie w ca∏oÊci chronione przed zbrojnà interwencjà innych paƒstw.
W spo∏eczeƒstwie z nowym socjalnym wyposa˝eniem i technologicznie zapewnionym bytem w ogóle nie b´-
dzie przest´pczoÊci. W danym ci mieszkaniu wszystko, co jest dla ciebie niezb´dne, reaguje tylko na rozkazy
wydane twoim g∏osem i tylko jemu odpowiednim brzmieniem. Codziennie przed spo˝yciem po˝ywienia kom-
puter twojego mieszkania z ga∏ki ocznej oraz sk∏adu wydychanego przez ciebie powietrza i z innych parame-
trów okreÊli twój stan fizyczny i przypisze okreÊlony sk∏ad od˝ywczej mieszanki. Ka˝dy komputer zamontowa-
ny w indywidualnym mieszkaniu jest po∏àczony z komputerem g∏ównym. W rezultacie jest rejestrowane miej-
sce przebywania ka˝dego cz∏owieka, jego fizyczny i psychiczny stan. Ka˝de przest´pstwo mo˝na z ∏atwoÊcià
wykryç za pomocà specjalnego programu komputerowego, ale przede wszystkim nie ma spo∏ecznego pod∏o-
˝a rodzàcego przest´pczoÊç. W zamian za to przybysze zamierzajà poprosiç rzàd o umo˝liwienie zasiedlenia
swoimi ludêmi bezludnych terenów, przewa˝nie lasów, i o prawo na wymian´ indywidualnych ogródków dzia∏-
kowych na wybudowane przez nich, wspaniale technicznie wyposa˝one mieszkania, z do˝ywotnim zabezpie-
czeniem dla ka˝dego, kto zechce tej wymiany dokonaç. Rzàdy wyra˝à zgod´, poniewa˝ stwierdzà, ˝e i tak do
nich nadal nale˝y ca∏kowita w∏adza. Cz´Êç religijnych od∏amów zacznie przepowiadaç, ˝e przybysze sà wy-
s∏annikami Boga, poniewa˝ nie negujà ˝adnej z istniejàcych na ziemi religii. Przywódcy religijni nie wierzàcy
w ich boskà doskona∏oÊç nie sà w stanie przeciwstawiç si´ przybyszom z powodu zaakceptowania ich przez
wi´kszoÊç mieszkaƒców paƒstwa, które zawar∏o z nimi umow´. Do wspó∏pracy z kosmitami zacznà dà˝yç tak-
˝e inne paƒstwa. Po dziewi´ciu latach od momentu pojawienia si´ ich na Ziemi na wszystkich kontynentach
i we wszystkich paƒstwach lawinowo b´dzie si´ wpajaç nowy obraz ˝ycia, wszystkimi kana∏ami informacyjny-
mi b´dà propagowane coraz to nowsze osiàgni´cia techniki i struktury spo∏eczeƒstwa. Wi´kszoÊç Ziemian b´-
dzie s∏awiç przedstawicieli kosmicznego rozumu jako doskonalszych braci w umyÊle, jak bóstwa. 

– I nienadaremnie b´dà to czyniç – rzek∏em do Anastazji. – Nic z∏ego nie ma w tym, ˝e na Êwiecie nie b´-
dzie wojen ani przest´pczoÊci. Ka˝dy b´dzie mia∏ mieszkanie, jedzenie i prac´. 

– W∏adimirze, ty chyba nie rozumiesz, ˝e cz∏owieczeƒstwo, akceptujàc warunki kosmitów, wyrzeknie si´
przy tym swojego niematerialnego, boskiego ,ja”. Samo siebie zniszczy. Zostanà tylko cia∏a fizyczne. I ka˝dy
cz∏owiek, W∏adimirze, z dnia na dzieƒ stanie si´ coraz bardziej podobny do biorobota, wszystkie ziemskie
dzieci jako bioroboty b´dà si´ rodziç. 
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– Ale dlaczego? 
– Wszyscy ludzie b´dà codziennie zmuszeni obs∏ugiwaç te mechanizmy, które z pozoru obs∏ugujà ich. Ca-

∏e spo∏eczeƒstwo wpadnie w pu∏apk´. Odda swojà wolnà wol´ oraz swoje dzieci w imi´ doskona∏oÊci sztucz-
nej techniki. Wi´kszoÊç Ziemian w nied∏ugim czasie intuicyjnie wyczuje pope∏niony b∏àd i wówczas masowo
zacznà pope∏niaç samobójstwa. 

– Jakie to dziwne. Czego im zabraknie? 
– Wolnej woli, twórczoÊci i uczuç powstajàcych jedynie w chwili tworzenia boskiego stworzenia. 
– A jeÊli parlamenty czy rzàdy ró˝nych paƒstw nie zgodzà si´ na uk∏ad z kosmitami, to co wtedy? Czy za-

cznà niszczyç ludzkoÊç?
– Wtedy umys∏y kosmitów rozpocznà poszukiwania innych metod, aby z∏apaç w pu∏apk´ wszystkich ludzi.

Nie widzà sensu t´piç ludzkoÊci, przecie˝ ich celem jest poznanie wspó∏dzia∏ania wszystkich ziemskich istot,
poznanie si∏y powodujàcej reprodukcj´. Bez cz∏owieka nic podobnego nie zaistnieje. Cz∏owiek sam jest naj-
wa˝niejszym ogniwem w ∏aƒcuchu harmonii ziemskiego stworzenia. A promienie s∏oƒca sà cz´Êcià energii
i zmys∏ów, które promieniujà z wielu ludzi. Przy dzisiejszym poziomie ÊwiadomoÊci ludzie nie sà przeszkodà
dla obcych przybyszów. Na dodatek wi´kszoÊç Ziemian ju˝ dziÊ stara si´ im pomagaç. 

– Jak? Kto z nas mo˝e si´ dla nich staraç? Sà wi´c zdrajcy wÊród ludzi? Pracujà dla nich? 
– Pracujà, ale nie sà zdrajcami, niecelowo rodzi si´ ta wspó∏praca, nie z ich woli i z∏oÊci. G∏ówna przyczyna

tkwi w braku wiary w siebie oraz w doskona∏oÊç stworzeƒ Boga. 
– Co ma jedno do drugiego? 
– Wszystko jest proste. Kiedy cz∏owiek dopuszcza do siebie myÊl, ˝e nie jest doskona∏ym stworzeniem,

kiedy nagle zaczyna sobie wyobra˝aç, ˝e na innych planetach ˝yjà istoty rozumniejsze ni˝ on, to on sam je
˝ywi energià swoich myÊli. Sam cz∏owiek swojà boskà si∏´ umniejsza, a nie boskim istotom jà daje. Nauczyli
si´ ju˝ gromadziç w jeden kompleks energi´ produkowanà myÊlami i zmys∏ami ludzi i sà z tego bardzo dumni.
Spójrz, teraz przed grupà kosmitów stoi naczynie, w nim lÊni p∏yn to przemieniajàcy si´ w gaz, to znów tward-
niejàcy. Nie majà mocniejszej broni od tej znajdujàcej si´ w niewielkim naczynku. Póêniej wszystko, co w nim
zawarte, podzielà na ma∏e i p∏askie naczynka. Jedna z ich Êcianek b´dzie specjalnym zwierciad∏em i takie oto
podobne urzàdzenia zawieszà sobie na piersi. CoÊ takiego posiadajà ju˝ wszyscy ci, których widzisz przed
sobà. Kiedy skierujà na cz∏owieka promieƒ z tego urzàdzenia, mo˝e on wywo∏aç uczucie strachu, uwielbienia
lub zachwytu, mo˝e równie˝ sparali˝owaç wol´, ÊwiadomoÊç i cia∏o cz∏owieka. W promieniu tym zawarte sà
myÊli wielu ludzi. W∏aÊnie te myÊli, ˝e istnieje ktoÊ silniejszy od cz∏owieka, od cz∏owieka – stworzenia Boga.
Kiedy wiele podobnych myÊli ulega skupieniu, wówczas walczà przeciwko cz∏owiekowi. 

– To znaczy, ˝e sami dajemy im si∏´, kiedy uznajemy wy˝szoÊç ich umys∏ów nad naszymi?
– Dok∏adnie tak, màdrzejsze od nas znaczy: sà màdrzejsze od Boga. 
– A co ma do tego Bóg? 
– Wszyscy jesteÊmy jego stworzeniem. Kiedy uwa˝amy, ˝e w galaktyce istniejà doskonalsze Êwiaty, to tym

samym uznajemy siebie za niedoskona∏oÊç, niedoskona∏e stworzenia Boga. 
– Nie do wiary, czy du˝o ju˝ jest zgromadzonej takiej energii na innych planetach? 
– W naczyniu przed tobà jest jej wystarczajàca iloÊç, aby podbiç oko∏o trzech czwartych wszystkich istnie-

jàcych na Ziemi umys∏ów i zaw∏adnàç nimi. Oni uwa˝ajà, ˝e jest jej nawet w nadmiarze. Wtedy zacznie si´
uwielbienie ich przez ca∏à cywilizacj´ ziemskà. I wzroÊnie wtedy ich pot´ga. 

– To co, nic nie mo˝na na to poradziç? 
– Mo˝na, je˝eliby niespodziewanie dla nich zaryzykowaç. Przecie˝ pewien kompleks zmys∏ów ludzkich,

nawet sam jeden, jest zawsze mocniejszy. Jeszcze mo˝na rozp´dziç myÊl do pr´dkoÊci nie znanej tym, co nie
posiadajà uczuç. Ca∏à energi´ zgromadzonà w tym naczyniu mo˝na zneutralizowaç energià innej myÊli – bar-
dziej jaskrawà, pewniejszà i doskonalszà. 

– Czy ty, Anastazjo, mog∏abyÊ ca∏à t´ energi´ zgromadzonà w naczyniu zneutralizowaç? 
– Mo˝na by spróbowaç, tylko trzeba by zebraç tu moje ca∏e cia∏o. 
– Po co? 
– Niepe∏ny b´dzie kompleks zmys∏ów bez cia∏a. Materia jest jednym z czynników bytu cz∏owieka. Z nim

cz∏owiek jest najmocniejszy ze wszystkich istot kosmosu. 
– To zbierz je, aby rozbiç to naczynie. 
– Zaraz spróbuj´ coÊ zrobiç, wcale go nie rozbijajàc. 
I nagle zobaczy∏em Anastazj´ w ciele. Wszystko by∏o na niej, i bluzeczka, i spódniczka, jak w lesie. Sta∏a

boso na pod∏odze i powoli, nie spieszàc si´, podà˝y∏a w stron´ siedzàcych przy naczyniu z lÊniàcym p∏ynem.
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Zauwa˝yli jà. ˚adnych emocji bezuczuciowi kosmici nie przejawiali na swych twarzach, tylko na moment mie-
ruchomieli. Po sekundzie wszyscy si´ poruszyli i nagle, jakby na czyjÊ rozkaz, wstali i ka˝dy chwyci∏ oburàcz
medalion zawieszony na piersi. Wszystkie medaliony wybuch∏y promieniami. Wszystkie promienie by∏y skiero-
wane w stron´ Anastazji. Zatrzyma∏a si´, lekko zachwia∏a i cofn´∏a si´ o ma∏y krok, ponownie stan´∏a,
uÊmiechn´∏a si´, przytupn´∏a bosà stopà i powoli, ale z pewnoÊcià siebie, ponownie ruszy∏a do przodu. Pro-
mienie idàce z medalionów stawa∏y si´ coraz bardziej jaskrawe i ∏àczy∏y si´ w jeden na Anastazji. Mia∏em wra-
˝enie, ˝e za moment spopielà jej ubranie. Ale Anastazja par∏a do przodu. Wyciàgn´∏a d∏onie przed siebie i,
odbijajàc si´ od jej d∏oni, zgas∏o kilka promieni, a potem ca∏a reszta. Kosmici nadal stali bez ruchu. Anastazja
podesz∏a do naczynia, po∏o˝y∏a d∏onie na jego Êciankach, pog∏aska∏a je palcami, coÊ do niego szepczàc. P∏yn
nagle zaczà∏ si´ burzyç, a jego Êwiat∏o powoli gasnàç i nied∏ugo po tym p∏yn sta∏ si´ zwyk∏à niebieskawà sub-
stancjà, podobnà do zwyk∏ej ziemskiej wody. Anastazja podesz∏a do stojàcej przy Êcianie, podobnej do lodów-
ki maszyny. Przy∏o˝y∏a do niej d∏oƒ, coÊ szepn´∏a i posypa∏y si´ na podniesiony skraj bluzki kwadratowe, kolo-
rowe tabletki. Anastazja podesz∏a do nadal oniemia∏ych kosmitów i pierwszemu z brzegu poda∏a do ust jednà
z nich. Kosmita si´ poruszy∏, niby wyciàgajàc r´k´, ale si´ zatrzyma∏, wnikliwie patrzàc na stojàcego przed
wszystkimi, jak przypuszczam, na przywódc´. Anastazja sta∏a tak z wyciàgni´tà przed nim r´kà oko∏o pó∏ mi-
nuty. Nast´pnie zbli˝y∏a si´ do samego kierownika i jemu zaproponowa∏a tabletk´. Przywódca po chwili waha-
nia wzià∏ tabletk´ i zjad∏. Anastazja obchodzi∏a wszystkich obecnych po kolei i ju˝ bez problemu ka˝dy przyj-
mowa∏ od niej pastylk´, zjada∏ jà bàdê po∏yka∏. Póêniej, idàc do mnie, zatrzyma∏a si´ w pó∏ drogi, odwróci∏a si´
do kosmitów i pomacha∏a im r´kà. Kilku z nich wsta∏o ze swoich miejsc i równie˝ do niej pomacha∏o. Kiedy do
mnie wróci∏a, powiedzia∏a zm´czonym g∏osem: 

– Musimy wracaç. Za˝yli teraz tabletki przyspieszajàce myÊlenie. Niech spróbujà sobie uÊwiadomiç to, co
mia∏o tutaj dzisiaj miejsce. 

I wszystko si´ skoƒczy∏o. Nadal le˝a∏em w lesie na trawie jakby obudzony z g∏´bokiego snu, jakby nie mi-
n´∏o wiele czasu, a cia∏o wydawa∏o mi si´ wypocz´te jak po g∏´bokim, zdrowym Ênie. Ale g∏owa. .. Wewnàtrz
jakby si´ wszystko burzy∏o. MyÊli p∏yn´∏y jak gdyby w wielu kierunkach jednoczeÊnie. Wszystkie obrazy, które
zobaczy∏em na innej planecie, w ca∏oÊci we mnie pozosta∏y. Co to by∏o? Sen? Hipnoza? A mo˝e wszystko na-
raz? Nie wiem. Nie mam poj´cia. W rzeczywiste obserwowanie na jawie innej planety, nie Ziemi, nie mog∏em
uwierzyç, wi´c w zwiàzku z tym spyta∏em siedzàcà tu˝ obok Anastazj´: 

– Co to by∏o? Sen? Hipnoza? Wszystko zapami´ta∏em i teraz... Jaki ja mam chaos w g∏owie. 
– W∏adimirze, rozstrzygnij to sobie, jak uwa˝asz – odpar∏a. – Jakà si∏à zosta∏a przedstawiona tobie ta pla-

neta? JeÊli nurtuje ci´ to pytanie, zgódê si´ i tym, ˝e to by∏ sen, nie ma to wielkiego znaczenia. Ca∏y sens
tkwi w sednie wniosków i uczuç spowodowanych tym, co zobaczy∏eÊ. Zastanów si´ nad tym wszystkim, a ja
na chwil´ odejd´. 

– Dobrze, idê, a ja sobie porozmyÊlam. Zaczà∏em si´ zastanawiaç nad tym, co zobaczy∏em. B´dàc sam,
oczywiÊcie doszed∏em do wniosku, ˝e to by∏ tylko dziwny, hipnotyczny sen. Anastazja, zrobiwszy kilka kro-
ków, nagle si´ odwróci∏a, wróci∏a do mnie, wyciàgn´∏a coÊ z kieszeni bluzki i poda∏a mi na otwartej d∏oni. Na
niej zobaczy∏em le˝àcà... Na d∏oni le˝a∏a ta dziwna kwadratowa tabletka, którà widzia∏em na innej planecie. 

– Weê jà, W∏adimirze, bez obaw mo˝esz jà za˝yç. Produkowana jest z ziemskich zió∏ na planecie, na której
byliÊmy przed chwilà. Przez blisko pi´tnaÊcie minut b´dzie pomagaç w przyspieszeniu myÊli i szybciej b´-
dziesz móg∏ wszystko zrozumieç. 

Wzià∏em z jej d∏oni ma∏à tabletk´ i zjad∏em, kiedy odesz∏a. 

ZWRÓåCIE SOBIE, LUDZIE, OJCZYZN¢ SWOJÑ! 

Na samym poczàtku rozmowa z Anastazjà o Ojczyênie by∏a dla mnie nie za bardzo jasna. Jej sàdy wyda-
wa∏y mi si´ nawet czasami nienormalne, ale póêniej. . . I dziÊ przypominam sobie o nich znienacka. Pami´-
tam, jak na pytanie, co robiç, aby nie by∏o ani mi´dzyplanetarnych, ani ziemskich wojen, bandytów, i aby dzie-
ci rodzi∏y si´ wszystkie zdrowe i szcz´Êliwe, odpar∏a: 

– Wszystkim ludziom nale˝y powiedzieç, W∏adimirze: “Zwróçcie sobie, ludzie, Ojczyzn´ swojà!”. 
– Zwróçcie sobie Ojczyzn´? Chyba si´ pomyli∏aÊ, Anastazjo, Ojczyzn´ majà przecie˝ wszyscy, tylko nie

ka˝dy w niej ˝yje. Nie Ojczyzn´ trzeba zwróciç, ale samemu wróciç do Ojczyzny, to chcia∏aÊ powiedzieç? 
– Nie pomyli∏am si´, W∏adimirze, Ojczyzny nie ma wi´kszoÊç ludzi ˝yjàcych dzisiaj na ziemi. 
– Jak to nie ma! Dla Rosjan Rosja jest Ojczyznà, dla Anglików Anglia. Wszyscy si´ gdzieÊ urodzili, wi´c dla

ka˝dego Ojczyznà jest kraj, w którym si´ urodzi∏. 
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– Uwa˝asz, ˝e swojà Ojczyzn´ nale˝y mierzyç wytyczonà przez kogoÊ granicà? 
– A czym jeszcze? Tak ju˝ zosta∏o przyj´te, ka˝de paƒstwo ma . . swoje granice. 
– Ale gdyby nie by∏o granic, to czym móg∏byÊ swojà Ojczyzn´ wyznaczyç? 
– Tym miejscem, gdzie si´ urodzi∏em, miastem lub wioskà, a mo˝e wtedy ca∏a ziemia by∏aby dla wszyst-

kich Ojczyznà. 
– Mog∏aby byç ca∏a ziemia Ojczyznà dla ka˝dego na niej ˝yjàcego i ca∏y wszechÊwiat móg∏by rozpieszczaç

cz∏owieka, ale do tego powinno si´ po∏àczyç wszystkie poziomy bytu w jeden niezb´dny punkt. I ten punkt na-
zwaç swojà Ojczyznà, stworzyç w nim sobà przestrzeƒ mi∏oÊci. Wszystko, co jest najlepsze we wszechÊwie-
cie, b´dzie mia∏o z nià kontakt, z przestrzenià swojej Ojczyzny. Poprzez ten punkt b´dziesz ca∏y wszechÊwiat
sobà odczuwaç. Niepokonanà posiadaç si∏´. Inne Êwiaty te˝ b´dà to wiedzieç. I b´dzie tobie wszystko s∏u˝yç,
tak jak tego pragnà∏ nasz Bóg Stwórca. 

– Mów jakoÊ proÊciej, bo niczego nie zrozumia∏em. O poziomach bytu, jak je po∏àczyç, o tym punkcie, któ-
ry mog´ nazwaç swojà Ojczymà.

– W takim razie trzeba naszà rozmow´ zaczàç od momentu narodzenia. 
– Niech b´dzie od narodzenia, tylko nie mów ogólnie, ale przywiàzujàc wag´ do dnia dzisiejszego. No, na

przyk∏ad: jak widzisz, jak sobie wyobra˝asz powstanie rodziny, rodzenie i wychowywanie dzieci w dzisiejszych
warunkach? I ˝eby wszystkie dzieci rodzi∏y si´ szcz´Êliwe. Czy mo˝esz zbudowaç w∏aÊnie taki schemat lub
namalowaç obraz? 

– Mog´.
– No, to mów, tylko nie o ˝yciu w lesie ani nauce obrazowoÊci, bo nikt o niej nie wie prócz ciebie... – nie

mog∏em dokoƒczyç zdania. W g∏owie jakby nie jedno, ale wiele pytaƒ p´dzi∏o wzburzonym potokiem. A naj-
wa˝niejsze z nich: dlaczego mnie zainteresowa∏o, co ma mi do powiedzenia o naszym ˝yciu tajgowa pustelni-
ca? Skàd zna nie tylko zewn´trzne cechy naszego ˝ycia, ale i wewn´trzne prze˝ycia wielu ludzi? Jakie sà
mo˝liwoÊci w tej niezrozumia∏ej nauce obrazowoÊci? Nie mog∏em usiedzieç. W sta∏em, zaczà∏em chodziç tam
i z powrotem. ˚eby si´ uspokoiç i uÊwiadomiç sobie t´ niewiarygodnoÊç, zrozumieç jà, zaczà∏em rozprawiaç:
“Tu, pod cedrem, siedzi spokojna m∏oda kobieta. To bez poÊpiechu muÊnie traw´, to wnikliwie popatrzy na
mrówk´ pe∏zajàcà po r´ce, to znów zamyÊli si´ na chwil´. Siedzi w tajdze z dala od burzliwego ˝ycia miast
i paƒstw, od wojen i wszelkich precedensów cywilizowanego Êwiata. A jeÊli ona doskonale zna nauk´ obrazo-
woÊci i jeÊli z jej pomocà mo˝e wp∏ywaç na ludzi, to co wtedy? A jeÊli oka˝e silniejszy wp∏yw na spo∏eczeƒ-
stwo ni˝ rzàdy, parlamenty, wiele ró˝nych religii? Niewiarygodne, fantastyczne, ale... Istniejà realne, konkret-
ne fakty Êwiadczàce o tym. Niesamowite fakty! Jednak istniejà w rzeczywistoÊci. Nauczy∏a mnie w krótkim
czasie pisaç ksià˝ki. Potrzebowa∏a na to tylko trzech dni. To ona sypie i sypie nieprzerwanym potokiem infor-
macji. Nie do wiary, ale to jest fakt. Ksià˝ki bez ˝adnej reklamy. Przekraczajà granice paƒstw. W nich jest jej
obraz. Nie wiadomo, jak ten obraz dzia∏a na ludzi, wywo∏ujàc w nich poryw twórczy. Tysiàce poetyckich wer-
sów, setki pieÊni bardów jest poÊwi´conych jej obrazowi. I ona o tym doskonale wiedzia∏a! Ju˝ w pierwszym
tomie przytacza∏em jej wypowiedzi o tym. Wtedy jeszcze niczego nie by∏o. Wówczas jej s∏owa wydawa∏y si´
nieprawdopodobnà brednià, fantazjà. Jednak wszystko z∏o˝y∏o si´ dok∏adnie tak, jak mówi∏a. I dzisiaj, kiedy to
pisz´, zdarzy∏o si´ coÊ jeszcze bardziej nieprawdopodobnego. W lipcu zosta∏ wydany zbiór listów i wierszy
czytelników, zawierajàcy pi´çset stron. Zbiór wydany w lipcu, miesiàcu uwa˝anym przez handlarzy za martwy
sezon. Zdarzy∏o si´ coÊ bardzo zaskakujàcego: pi´tnastotysi´czny nak∏ad zosta∏ wykupiony w nieca∏y mie-
siàc. Wydano nast´pne pi´tnaÊcie tysi´cy, ale one równie˝ od razu si´ rozesz∏y. To zdarzenie nie jest a˝ tak
widowiskowe, jak sensacje podawane nam przez media, ono w ogóle przekracza ramy wyobra˝eƒ o sensacji
niezwyk∏oÊcià stojàcych za nim wywodów. Ci´˝ko w nie uwierzyç. Trudno uwierzyç równie˝ w to, ˝e obraz
Anastazji zmienia ÊwiadomoÊç spo∏eczeƒstwa. Czytelnicy odczuwajà potrzeb´ dzia∏ania. Ludzie w Rosji i po-
za jej granicami z w∏asnej inicjatywy organizujà kluby czytelników i centra i nazywajà je jej imieniem. Zak∏ad
farmaceutyczny w Nowosybirsku produkuje olej cedrowy, o którym opowiada∏a Anastazja. Mieszkaƒcy ma∏ej
wioski pod Nowosybirskiem odnawiajà swe urzàdzenia, starajàc si´ otrzymaç uzdrawiajàcy olej zgodnie z jej
technologià. To Anastazja zapowiada∏a, ˝e odrodzà si´ syberyjskie wioski i dzieci powrócà do rodziców. Prze-
kierowuje rzeki pielgrzymów od zamorskich Êwi´tych miejsc ku rodzimym. Przez ostatnie dwa lata dolmeny
odwiedzi∏o a˝ ponad pi´çdziesiàt tysi´cy jej czytelników. Dooko∏a zapomnianych niegdyÊ Êwi´tych miejsc dziÊ
sadzi si´ kwiaty i krzewy. W ró˝nych miastach sadzi si´ cedry i inne roÊliny wed∏ug jej metody. Mówià o niej
nawet naukowcy. To jej obraz jako ˝ywa, samowp∏ywajàca substancja p∏ynie ju˝ nad Rosjà, a mo˝e nie tylko
nad nià? Jej obraz zaczyna gdzieÊ prowadziç ludzi. Ale dokàd? Jakà si∏à? Kto jej pomaga? Mo˝liwe, ˝e sama
posiada jakàÊ niewiarygodnà, nieznanà wczeÊniej si∏´. Tylko dlaczego nadal pozostaje na swojej polance, na-
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dal zajmuje si´ swoimi robaczkami? Dopóki màdrale rozprawiajà, czy istnieje ona, czy nie, ona po prostu dzia-
∏a. Przejawy jej czynów mo˝na zobaczyç, dotknàç ich, posmakowaç. Czym jest ta nauka obrazowoÊci?”. Te
myÊli wtedy w tajdze troch´ napawa∏y mnie l´kiem. Chcia∏em jak najszybciej albo je sprostowaç, albo si´
w nich utwierdziç. Jednak obok jest jedynie ona i tylko jà mo˝na zapytaç. Zaraz zapytam. . . Nie jest zdolna do
k∏amstwa. .. Zaraz zapytam. . . 

– Anastazjo, powiedz... czy pozna∏aÊ nauk´ obrazowoÊci do perfekcji? Czy posiadasz wiedz´ tych staro-
˝ytnych kap∏anów? – ze wzruszeniem czeka∏em na odpowiedê i us∏ysza∏em spokojny, zrównowa˝ony g∏os: 

– Wiem to, co mój praojciec wyk∏ada∏ kap∏anom i to, czego powiedzieç ojcu nie dali, i sama równie˝ dà˝y-
∏am, aby poznaç i poczuç coÊ nowego. 

– Teraz zrozumia∏em! Czu∏em to! Nauk´ obrazowoÊci najlepiej ze wszystkich pozna∏aÊ ty! I ty pojawi∏aÊ si´
ludziom, sama stwarzajàc swój obraz. Dla wi´kszoÊci jesteÊ Boginià, dobrà leÊnà czarodziejkà i mesjankà.
Tak w listach opisujà ci´ czytelnicy. Wmawia∏aÊ mi, ˝e pycha i egoizm to najwi´kszy grzech, ˝e szczerze po-
winienem wszystko opisywaç. I stoj´ teraz przed wszystkimi jak niedorozwini´ty, a ty sama wy˝ej od wszyst-
kich si´ wznios∏aÊ i ˝e tak si´ stanie, sama zawczasu wiedzia∏aÊ. 

– Nic przed tobà nie ukrywa∏am, W∏adimirze. Anastazja podnios∏a si´ z trawy, stan´∏a naprzeciwko mnie.
R´ce opuszczone, patrzy mi w oczy i mówi dalej: 

– Tylko na razie mój obraz nie dla ka˝dego jest zrozumia∏y, ale ten inny obraz, kiedy stanie przed ludêmi,
te˝ b´dzie mój, b´dzie podobny do obrazu sprzàtaczki, która z tego, co najwa˝niejsze, tylko paj´czyn´ omia-
ta. 

– Jakà paj´czyn´? Powiedz jaÊniej, Anastazjo, co jeszcze chcesz uczyniç? 
– Przed ludêmi pragn´ obraz Boga o˝ywiç. Jego wielkie marzenie uczyniç zrozumia∏ym dla ka˝dego. Jego

dà˝enie do tego, by ka˝dy ˝yjàcy móg∏ mi∏oÊç odczuwaç. I dzisiaj ju˝, w tym ˝yciu, cz∏owiek mo˝e si´ staç
szcz´Êliwy. Wszystkie dzieci dziÊ ˝yjàcych ludzi b´dà ˝y∏y w Jego raju. Nie jestem sama. Ty nie jesteÊ sam je-
den. I raj powstanie wspólnym stworzeniem. 

– Powoli, powoli, teraz zaczynam rozumieç, twoje s∏owa zburzà wiele teorii naukowych, których autorzy
i naÊladowcy nie tylko na ciebie si´ rzucà, ale i mnie sponiewierajà. I na co mi te problemy? Nie b´d´ pisa∏
wszystkiego, co mówisz o Bogu. 

– W∏adimirze, przestraszy∏eÊ si´ tylko przysz∏ej walki. 
– Wszystko jasne. Ruszà wszyscy, ci, którzy stojà na czele religijnych kierunków, b´dà na mnie napusz-

czaç swoich fanatyków. 
– Nie ich, nie ich – siebie si´ boisz, W∏adimirze. Wstydzisz si´ sam stawiç przed Bogiem. Nie wierzysz

w nowy obraz swojego ˝ycia. Uwa˝asz, ˝e nie jesteÊ w stanie si´ zmieniç. 
– Przecie˝ ci t∏umacz´, nie o mnie chodzi. Mówi´ ci o kap∏anach rozmaitych wyznaƒ, i tak ju˝ wi´kszoÊç

z nich reaguje na twoje s∏owa. 
– No, i có˝ takiego mówià?
– Ró˝nie. Niektórzy wyra˝ajà si´ niedobrze, inni wr´cz odwrotnie. Jeden prawos∏awny kap∏an z Ukrainy

przyje˝d˝a∏ nawet do mnie razem ze swoimi parafianami, aby podtrzymywaç twoje s∏owa. Ale on jest kap∏a-
nem tylko na wiosce. 

– No, i co z tego, ˝e kap∏an by∏ z wioski? 
– A to, ˝e istniejà jeszcze inni wysoko postawieni. To w∏aÊnie im wszyscy si´ podporzàdkowujà i od nich

wszystko zale˝y.
– Ale przecie˝ ci wysoko postawieni, jak o nich mówisz, te˝ kiedyÊ s∏u˝yli w ma∏ych parafiach. 
– Niewa˝ne, tak czy inaczej, pisaç o tym nie b´d´, dopóki jeden z przywódców duchowieƒstwa wielkiej

Êwiàtyni... Co ja ci zresztà t∏umacz´, przecie˝ sama mo˝esz to wiedzieç wczeÊniej. To i powiedz, kto b´dzie ci
si´ przeciwstawia∏, a kto ci pomo˝e? I czy w ogóle znajdzie si´ ktoÊ, kto stanie po twojej stronie? 

– Jakiej˝e rangi kap∏an b´dzie móg∏ ciebie przekonaç, dodaç ci odwagi, W∏adimirze? 
– Nie ni˝ej ni˝ biskup lub proboszcz, czy mo˝esz mi kogoÊ poleciç? Tylko chwilk´ si´ zastanawia∏a, jakby

wpatrujàc si´ w nas i przestrzeƒ jednoczeÊnie. Zabrzmia∏a niewiarygodna odpowiedê. 
– Ju˝ pomóg∏, mówiàc nowe s∏owo o Bogu, rzymski papie˝ Jan Pawe∏ II – odpowiedzia∏a Anastazja. 
– Obrazy Chrystusa i Mahometa po∏àczà przestrzenie swojej energii. W jednoÊç zlejà si´ z nimi inne obra-

zy. Jeszcze odnajdzie si´ patriarcha prawos∏awny i przez wieki b´dzie szanowane jego s∏owo. Ale najwa˝niej-
sze ze wszystkiego sà porywy natchnienia prostych na pozór ludzi. Dla ciebie jest wa˝ny ziemski statut, ale
przecie˝ najwa˝niejsza ze wszystkiego na Êwiecie jest prawda. 

Anastazja zamilk∏a, opuszczajàc powieki, jakby coÊ niespodziewanie jà urazi∏o. Jakby serce stan´∏o w gar-
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dle, a ona je po∏kn´∏a i westchn´∏a. potem doda∏a: 
– Wybacz, je˝eli wyra˝am si´ niezrozumiale dla twej duszy. Na razie jeszcze mi to nie wychodzi, ale posta-

ram si´ byç bardziej zrozumia∏a, tylko b∏agam, opowiedz o tym ludziom. . . 
– O czym? 
– O tym, co stara si´ zas∏aniaç przed nimi przez tysiàclecia, o tym, ˝e ka˝dy w jednej chwili mo˝e wejÊç do

pierwotnego ogrodu stwórcy i razem z nim wspólnie czyniç wspania∏e stworzenie. Czu∏em, jak narasta w niej
napi´cie. Sam te˝ zaczà∏em si´ niepokoiç i powiedzia∏em: 

– Nie przejmuj si´, Anastazjo, mów, a byç mo˝e uda mi si´ to pojàç i opisaç. W tym, co póêniej zacz´∏a
mówiç, tkwi∏a sama rzeczowoÊç i genialna prostota. Analizujàc potem i wspominajàc jej s∏owa, zaczà∏em ro-
zumieç, jaki jest ten byç mo˝e niema∏y sens w jej s∏owach: “Zwróçcie sobie, ludzie, Ojczyzn´ swojà”, ale tam,
w lesie, powtórnie zapyta∏em: – Zrozumia∏em, jak wszystko ma si´ odbywaç. Zrozumia∏em, ˝e je˝eli ty z ∏a-
twoÊcià jesteÊ zdolna odradzaç obrazy ˝ycia dalekich tysiàcleci, to znaczy, ˝e sà ci znane wszystkie nauki,
traktaty i ty odtworzysz je ludziom. 

– Znam te nauki, które w ludziach wywo∏ywa∏y bezmyÊlne uwielbienie. 
– Wszystkie? 
– Tak, wszystkie. 
– I wiedz´ t´ mo˝esz przet∏umaczyç w ca∏oÊci? 
– Mog´, tylko po co nadaremno traciç czas?
– To nie chcesz, ˝eby spo∏eczeƒstwo pozna∏o nauki staro˝ytnoÊci? Opowiesz mi o nich, a ja opisz´ je

w ksià˝ce. 
– A potem co, co stanie si´ w rezultacie z ludêmi, jak uwa˝asz? 
– Jak to co? Zmàdrzejà. 
– W∏adimirze, ca∏a pu∏apka ciemnych si∏ polega na tym w∏aÊnie, ˝eby wielkoÊcià nauk ukryç przed cz∏owie-

kiem to, co najwa˝niejsze. Cz´Êç prawdy tylko dla umys∏u jest dana w traktatach, a od najwa˝niejszego sta-
rannie one odwodzà. 

– To dlaczego tych, którzy dajà nam te nauki, ludzie nazywajà m´drcami? 
– Je˝eli pozwolisz, W∏adimirze, opowiem ci pewnà baÊƒ. T´ baÊƒ, którà jeszcze tysiàc lat wstecz w zacisz-

nych miejscach szeptem przekazywali sobie m´drcy. Przez wiele wieków nikt o niej nie s∏ysza∏. 
– Opowiedz, je˝eli uwa˝asz, ˝e baÊƒ mo˝e coÊ rozjaÊniç. 

DWÓCH BRACI (baÊƒ) 

KiedyÊ ˝y∏o pewne ma∏˝eƒstwo. D∏ugo nie mieli dzieci. W starszym ju˝ wieku ˝ona urodzi∏a dwóch synów,
bliêniaków, dwóch braci. Poród by∏ ci´˝ki i kobieta, urodziwszy swych synów, zesz∏a z tego Êwiata. Ojciec wy-
najà∏ mamk´, stara∏ si´ odchowaç swe dzieci i uda∏o mu si´. Do czternastu lat troszczy∏ si´ o nie. Jednak sam
umar∏, kiedy nadesz∏a im pi´tnasta wiosna. Pochowawszy ojca, dwóch braci siedzia∏o w ˝a∏obie w izbie.
Dwóch braci bliêniaków, tylko trzy minuty dzieli∏y ich przyjÊcie na Êwiat i dlatego jeden z nich uwa˝a∏ si´ za
starszego, a drugi za m∏odszego. ˚a∏obne milczenie przerwa∏ starszy z nich: 

– Ojciec nasz, umierajàc, wyjawi∏ nam swoje zmartwienie, ˝e màdroÊci ˝ycia nie zdà˝y∏ nam przekazaç.
Jak b´dziemy ˝yli bez màdroÊci, mój m∏odszy bracie? Nieszcz´Êliwy ród bez màdroÊci b´dzie si´ przed∏u˝a∏.
PoÊmiaç si´ mogà z nas ci, którzy zdà˝yli przejàç màdroÊç od swych ojców. 

– Nie martw si´ – m∏odszy rzek∏ do starszego – cz´sto bywasz w zamyÊleniu i byç mo˝e czas rozstrzygnie,
˝e w zamyÊleniu màdroÊç poznasz. B´d´ robi∏ wszystko, co mi ka˝esz. Mog´ ˝yç bez zamyÊlenia, a i tak ˝y-
cie jest dla mnie bardzo przyjemne. Jest mi weso∏o, kiedy dzieƒ si´ budzi oraz przy zachodzie s∏oƒca. B´d´
po prostu ˝yç, pracujàc w gospodarstwie, a ty b´dziesz poznawaç màdroÊç. 

– Zgoda – starszy m∏odszemu odrzek∏ – tylko nie mo˝na, pozostajàc w domu, odnaleêç màdroÊci. Tu jej nie
ma. Nikt tu jej nie zostawi∏. I nikt sam do nas jej nie przyniesie. Ale ja ju˝ zdecydowa∏em, jestem starszym bra-
tem i sam powinienem dla nas obu i dla naszego rodu, który b´dzie przez wieki przed∏u˝any, ca∏à màdroÊç ist-
niejàcà na ziemi odnaleêç. Odnaleêç i przynieÊç do naszego domu i podarowaç potomkom naszego rodu
i nam. Wszystko, co najbardziej wartoÊciowe po ojcu, zabior´ ze sobà. Obejd´ ca∏y Êwiat, wszystkich m´dr-
ców z ró˝nych paƒstw, poznam wszystkie ich nauki i wróc´ do rodzinnego domu. 

– Twoja droga b´dzie bardzo d∏uga – ze wspó∏czuciem powiedzia∏ m∏odszy brat. – Mamy konia, bierz go,
a na wóz na∏adujemy jak najwi´cej naszych dóbr, ˝ebyÊ jak najmniej w drodze biedowa∏. Sam zostan´ w do-
mu i b´d´ czeka∏ na ciebie m´drszego. 
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Bracia rozstali si´ na d∏ugo. Lecia∏y lata. Od m´drca do m´drca chodzi∏, od Êwiàtyni do Êwiàtyni, pozna∏ na-
uki wschodu i zachodu, pó∏nocy i po∏udnia. Mia∏ wspania∏à pami´ç, bystry umys∏ i wszystko chwyta∏ w lot, ∏a-
two zapami´tujàc. 

Lat szeÊçdziesiàt starszy brat chodzi∏ po Êwiecie. Jego broda i w∏osy sta∏y si´ ca∏kiem siwe. Ale dociekliwy
umys∏ nadal w´drowa∏, doÊwiadczajàc màdroÊci. Zaczà∏ si´ uwa˝aç za najmàdrzejszego z ludzi ten siwy w´-
drowiec. W Êlad za nim podà˝a∏a rzesza uczniów. G∏osi∏ on szczodrze swà màdroÊç umys∏om ciekawym.
W czuwali si´ w nià w zachwycie i m∏odzi, i starzy. Uprzedzajàc go, sz∏a o nim wielka s∏awa, og∏aszajàc wszel-
kim osadom po drodze wielkie nadejÊcie m´drca. W aureoli s∏awy, otoczony t∏umem wielbiàcych go uczniów
do domu, gdzie zosta∏ urodzony, gdzie nie by∏ szeÊçdziesiàt lat, z którego wyszed∏ jako pi´tnastoletni m∏odzie-
niec, coraz bardziej zbli˝a∏ si´ siwy m´drzec. Wszyscy ludzie z wioski wyszli mu naprzeciw, aby go powitaç.
I m∏odszy brat z podobnà siwiznà wyskoczy∏ mu szcz´Êliwy naprzeciw i g∏ow´ uk∏oni∏ przed bratem m´drcem.
Szepta∏ w radosnym podziwie: 

– B∏ogos∏aw mnie, mój bracie m´drcze. Wejdê do domu naszego, obmyj´ twe nogi po d∏ugiej w´drówce.
Wejdê do naszego domu i odpocznij. 

Królewskim gestem rozkaza∏ swoim uczniom pozostaç na pagórku, przyjàç dary od witajàcych i prowadziç
z nimi màdre dysputy, a sam wszed∏ do domu za m∏odszym bratem. U siad∏ przy stole w przestronnej izbie
zm´czony wielki i siwy m´drzec. M∏odszy brat zaczà∏ obmywaç mu stopy ciep∏à wodà i s∏uchaç s∏ów brata
m´drca. A m´drzec mówi∏ mu: 

– Spe∏ni∏em swój obowiàzek. Pozna∏em nauki wielkich m´drców i w∏asnà stworzy∏em. Nied∏ugo tutaj zaba-
wi´. Teraz innych nauczaç jest moim zadaniem. Ale w zwiàzku z tym, ˝e obieca∏em ci màdroÊç do domu przy-
nieÊç, spe∏ni´ obietnic´ i dzieƒ u ciebie zagoszcz´. W tym czasie najmàdrzejsze prawdy tobie, mój m∏odszy
bracie, przeka˝´. Oto pierwsza: wszyscy ludzie powinni ˝yç we wspania∏ym ogrodzie. 

Wycierajàc nogi czystym, r´cznie haftowanym, pi´knym r´cznikiem, m∏odszy brat zabiega∏, aby dogodziç
starszemu, i powtarza∏: 

– Spróbuj, na stole przed tobà le˝à p∏ody naszego ogrodu, sam je dla ciebie najlepsze wybra∏em. 
P∏ody przeró˝ne i wspania∏e smakowa∏ m´drzec w zamyÊleniu i kontynuowa∏: 
– Nale˝y, aby ka˝dy ˝yjàcy na ziemi cz∏owiek sam zasadzi∏ i wyhodowa∏ swoje rodowe drzewo. Kiedy

umrze, drzewo zostanie dobrà po nim pamiàtkà dla jego potomków i równie˝ im b´dzie oczyszcza∏o powie-
trze, ka˝dy z nas powinien oddychaç dobrym powietrzem. 

M∏odszy brat pospiesznie si´ zakrzàta∏ i powiedzia∏: 
– Wybacz mi, màdry bracie, zapomnia∏em otworzyç okno, ˝ebyÊ pooddycha∏ Êwie˝ym powietrzem – ods∏o-

ni∏ firank´, otworzy∏ okno na oÊcie˝ i znowu rzek∏: 
– Prosz´, pooddychaj powietrzem od dwóch cedrów. Wsadzi∏em je tego samego roku, kiedy odszed∏eÊ.

Jeden do∏ek do sadzonki wykopa∏em swojà ∏opatkà, a drugi do∏eczek – twojà, którà bawi∏eÊ si´ w dzieciƒ-
stwie. 

M´drzec zamyÊlony wpatrywa∏ si´ w drzewa, a póêniej powiedzia∏: 
– Mi∏oÊç jest wielkim uczuciem, nie ka˝demu jest dane prze˝yç ˝ycie w mi∏oÊci. I màdroÊç jest wielka – ku

mi∏oÊci ka˝dego dnia ka˝dy powinien dà˝yç. 
– O, jak˝e ty màdry jesteÊ, mój starszy bracie! – wykrzyknà∏ m∏odszy. – Wielkie pozna∏eÊ màdroÊci i gubi´

si´ przed tobà, wybacz, nawet nie przedstawi∏em ci´ mojej ˝onie – i krzyknà∏ w kierunku drzwi: Staruszko,
gdzie ty jesteÊ, moja kuchareczko! 

– Przecie˝ jestem tutaj – ukaza∏a si´ w drzwiach weso∏a staruszka, niosàca na tacy parujàce placki. 
– Zamarudzi∏am z plackami – rzek∏a i postawi∏a je na stó∏. Kokieteryjnie dygn´∏a przed braçmi, blisko pode-

sz∏a do m∏odszego, swojego ma∏˝onka, i powiedzia∏a pó∏szeptem, ale us∏ysza∏ brat starszy: 
– M´˝u, wybacz mi, ale teraz odejd´, powinnam si´ po∏o˝yç. 
– CoÊ ty, niemàdra, nagle na odpoczynek ci si´ zebra∏o. Mamy drogiego goÊcia, mojego rodzonego brata,

a ty... 
– Nie ja, kr´ci mi si´ w g∏owie, a do tego troch´ mnie mdli. 
– Co mog∏o si´ staç mojej zabieganej ˝oneczce? 
– Byç mo˝e sam jesteÊ przyczynà, przypuszczam, ˝e znów si´ dziecko u nas urodzi – uciekajàc, powie-

dzia∏a z uÊmiechem staruszka. 
– Wybacz mi, bracie – wini∏ si´ m∏odszy przed starszym – nie zna ceny màdroÊci, zawsze by∏a weso∏a i na

staroÊç te˝ weso∏kiem pozosta∏a. 
M´drzec nadal tkwi∏ w zamyÊleniu. Jego zamyÊlenie przerwa∏ szum dzieci´cych g∏osów. Us∏ysza∏ je m´-
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drzec i rzek∏: 
– Wielkiej màdroÊci powinien doÊwiadczyç ka˝dy cz∏owiek. Jak wychowywaç dzieci, by by∏y szcz´Êliwe

i sprawiedliwe we wszystkim. 
– Opowiedz, màdry bracie, pragn´ uczyniç szcz´Êliwymi moje dzieci i wnuki. Patrz, wesz∏y tutaj moje ha∏a-

Êliwe wnucz´ta. 
Dwóch ch∏opczyków nie starszych ni˝ szeÊç lat i dziewczynka prawie czteroletnia stali w drzwiach i sprze-

czali si´ ze sobà. Starajàc si´ uciszyç maluchy, m∏odszy brat pospiesznie powiedzia∏: 
– Szybko mówcie mi, co si´ tam u was sta∏o, ha∏aÊnicy, i nie przeszkadzajcie nam w biesiadzie. 
– Oj! – wykrzyknà∏ mniejszy ch∏opiec. – Dwóch dziadków z jednego si´ zrobi∏o. Gdzie nasz, a gdzie nie

nasz? Jak to rozstrzygnàç? 
– Przecie˝ tu nasz dziadulek siedzi, nie widzicie? – maleƒka dziewczynka podbieg∏a do m∏odszego z braci,

przytuli∏a si´ policzkiem do nogi, szarpn´∏a go za brod´ i zaszczebiota∏a: 
– Dziadulek, dziadulek, spieszy∏am do ciebie sama, aby pokazaç, jak nauczy∏am si´ taƒczyç, a oni si´ do

mnie przyczepili. Jeden chce z tobà rysowaç, widzisz, przyniós∏ kred´ i drewnianà tabliczk´, a drugi niesie flet
i dud´, chce, ˝ebyÊ mu na nich pogra∏. Dziadulku, dziadulku, a przecie˝ ja pierwsza do ciebie zamierza∏am
pójÊç. Powiedz im, tak w∏aÊnie im powiedz. Odpraw ich stàd, dziadulku! 

– Wcale nie, szed∏em pierwszy, ˝eby porysowaç, a mój brat dopiero póêniej zdecydowa∏ si´ pójÊç, ˝eby
pograç na flecie – wtràci∏ wnuk z drewnianà tabliczkà. 

– Jest was dwóch dziadków, rozstrzygnijcie wi´c – szczebiota∏a wnuczka – które z nas sz∏o pierwsze. Tak
to zróbcie, ˝eby wysz∏o, ˝e to ja by∏am pierwsza, bo jak nie, to si´ rozp∏acz´. 

Z uÊmiechem i smutkiem patrzy∏ na wnucz´ta m´drzec. Przygotowujàc màdrà odpowiedê, zmarszczy∏ czo-
∏o, ale nic nie odpowiedzia∏. Zak∏opota∏ si´ m∏odszy brat i, nie pozwalajàc przed∏u˝yç si´ powsta∏ej pauzie,
pr´dko wzià∏ flet z dzieci´cych ràk i, nie zastanawiajàc si´; rzek∏: 

– W ogóle nie ma powodu do waszego sporu. Taƒcz, moja pi´knoÊci i ˝ywe srebro, a ja podegram twojemu
taƒcowi na flecie. Na dudzie pomo˝e mi graç mój ma∏y muzyk, a ty, malarzu, narysuj, co dêwi´ki muzyki na-
szkicujà i jak balerina swój taniec wykonuje, te˝ namaluj. Teraz szybko wszyscy razem do dzie∏a. – M∏odszy
brat wspania∏à i radosnà melodi´ wydoby∏ z fletu. Przej´te wnuki mu wtórowa∏y, ka˝de wykonujàc to, co naj-
bardziej lubi. Na dudzie stara∏ si´ nie spóêniaç w melodii wielki, w przysz∏oÊci znany muzyk. Jak baletnica
skaka∏a ca∏a rozpromieniona maleƒka, przedstawiajàc swój taniec. Przysz∏y malarz w radoÊci malowa∏ swój
obraz. M´drzec milcza∏. UÊwiadomi∏ sobie... Kiedy zabawa si´ skoƒczy∏a, podniós∏ si´: 

– Pami´tasz, mój m∏odszy bracie, stary ojca klin i m∏otek? Daj mi je, chc´ swój g∏ówny wyk∏ad w kamieniu
wyciosaç. Teraz odejd´ i chyba ju˝ nie wróc´, nie zatrzymuj mnie i nie czekaj – odszed∏ starszy brat. Siwy m´-
drzec podszed∏ ze swoimi uczniami do kamienia, który omija∏a Êcie˝ka. Âcie˝ka nawo∏ujàca w´drowców do
màdroÊci daleko od swego domu. Dzieƒ przeminà∏, nastawa∏a noc. Siwy m´drzec puka∏, d∏uba∏ w kamieniu
napis. Kiedy ukoƒczy∏ os∏abiony siwy starzec, uczniowie jego przeczytali na kamieniu taki napis: 

“Czego szukasz, w´drowcze – wszystko w sobie niesiesz, wi´c nie znajdujàc nowego, tracisz z ka˝dym
krokiem”. 

Anastazja zamilk∏a, opowiedziawszy baÊƒ, i pytajàco popatrzy∏a mi w oczy: co zrozumia∏em z tej baÊni?
Chyba sobie myÊl. 

– Zrozumia∏em z tej baÊni, Anastazjo, ˝e wszystkie màdroÊci, o których opowiada∏ starszy brat, m∏odszy
we w∏asnym ˝yciu czyni∏. Jednak nie bardzo rozumiem, kto nauczy∏ m∏odszego brata tych wszystkich màdro-
Êci. 

– Nikt, wszystkie màdroÊci wszechÊwiata istniejà w ka˝dej ludzkiej duszy od momentu stworzenia. Tylko
m´drcy sprytnie sobie na korzyÊç m´drkujà i w ten sposób oddalajà dusze od najwa˝niejszego. 

– Od najwa˝niejszego? Tylko co jest najwa˝niejsze? 

JU˚ DZIÂ KA˚DY MO˚E BUDOWAå DOM 

– Najistotniejsze jest to, W∏adimirze, ˝e ju˝ od dziÊ ka˝dy mo˝e budowaç dom. Sobà odczuwaç Boga i ˝yç
w Raju. Tylko jedno mgnienie oddziela od raju ˝yjàcych dzisiaj na ziemi ludzi. ÂwiadomoÊç istnieje wewnàtrz
ka˝dego. Kiedy nie przeszkadzajà ÊwiadomoÊci postulaty... wtedy, W∏adimirze, popatrz. . . – Anastazja nagle
si´ rozweseli∏a, chwyci∏a mnie za r´k´ i poprowadzi∏a na brzeg jeziora, gdzie ziemia by∏a naga, t∏umaczàc
w biegu: – Zaraz, zaraz wszystko zrozumiesz. Zrozumiesz ty oraz wszyscy ludzie zaraz zrozumiejà, czytelni-
cy moi i twoi sobà sedno ziemi okreÊlà. UÊwiadomià sobie swoje przeznaczenie, zaraz, W∏adimirze, zaraz
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w myÊlach b´dziemy budowaç dom! I ty, i ja, i wszyscy. I uwierz mi, zapewniam ci´, ˝e myÊl ka˝dego zetknie
si´ z myÊlà Boga. I otworzà si´ drzwi do raju. Idêmy, idêmy szybciej. Narysuj´ tobie kijkiem na brzegu... Ra-
zem zbudujemy dom z tymi, którzy zetknà si´ w przysz∏oÊci z napisanymi przez ciebie wersami. W jednoÊç
zleje si´ ludzka myÊl. Ludzie majà zdolnoÊç Boga, aby urzeczywistniaç swoje pomys∏y. I niejeden dom stanie
na ziemi. W tych domach ka˝dy b´dzie móg∏ wszystko zrozumieç. Sam b´dzie móg∏ odczuwaç i rozumieç dà-
˝enie Boskiego marzenia. B´dziemy budowaç dom! Oni i ja, i ty! 

– Poczekaj, Anastazjo. Istnieje wiele rozmaitych projektów domów zamieszkiwanych przez wspó∏czesnych
ludzi. To jaki sens jest w tym, ˝e zaproponujesz kolejny? 

– W∏adimirze, ty nie tylko mnie s∏uchaj, ale poczuj wszystko to, co narysuj´, i w myÊlach sam dokoƒcz ten
projekt, i niech ka˝dy go ze mnà maluje. O, Bo˝e! Ludzie, chocia˝ spróbujcie, b∏agam! 

W jakimÊ radosnym uniesieniu Anastazja jakby p∏on´∏a, wo∏a∏a do ludzi i tym budzi∏a we mnie coraz wi´k-
sze zainteresowanie swoim projektem. Na poczàtku wydawa∏ mi si´ szalenie prosty, a jednoczeÊnie powsta-
wa∏o uczucie, jakby pustelnica odkrywa∏a przed wszystkimi niezwyk∏à tajemnic´. Ca∏a tajemnica by∏a zawarta
w niezwyk∏ej prostocie. Ale jeÊli mówiç po kolei, to wyglàda∏o tak. Anastazja kontynuowa∏a: 

– Najpierw wybierz ze wszystkich dobrych miejsc na ziemi swoje, takie, które si´ tobie spodoba∏o. Miejsce,
w którym chcia∏byÊ ˝yç i zapragnà∏byÊ, ˝eby twoje dzieci te˝ tu swoje ˝ycie prze˝y∏y. I zostaniesz w dobrej pa-
mi´ci prawnuków. W tym miejscu klimat powinien byç przychylny dla ciebie. W tym miejscu hektar ziemi weê
dla siebie na wieki. 

– Ale nikt nie mo˝e teraz wziàç ziemi na swoje ˝yczenie. Ziemi´ sprzedaje si´ tam, gdzie chcà jà sprzeda-
waç. 

– No, niestety, tak wszystko si´ teraz odbywa. Taki obszerny jest twój kraj, a nie ma w nim nawet hektara
twojej w∏asnej ziemi, gdzie móg∏byÊ dla swoich dzieci, potomków w∏asnor´cznie stworzyç rajski zakàtek, jed-
nak˝e czas rozpocz´cia budowy ju˝ nadszed∏. Ze wszystkich istniejàcych przepisów mo˝na wykorzystaç naj-
bardziej odpowiednie. 

– Nie znam oczywiÊcie wszystkich przepisów, ale jestem pewien: nie ma ˝adnej ustawy zezwalajàcej na
posiadanie przez ka˝dego jakiejkolwiek iloÊci ziemi na wieki. Dajà w dzier˝aw´ farmerom nawet du˝o hekta-
rów, ale na nie d∏u˝ej ni˝ dziewi´çdziesiàt dziewi´ç lat. 

– No, có˝, poczàtkowo mo˝na wziàç na krótszy termin, ale pilnie nale˝y przygotowaç odpowiednià ustaw´,
aby ka˝dy posiada∏ ojczyzn´ i ziemi´. Od tego zale˝y rozkwit paƒstwa, a jeÊli nie ma takiej wa˝nej ustawy, to
trzeba jà stworzyç. 

– ¸atwiej powiedzieç, trudniej zrobiç. Przepisy ustanawia sejm, dlatego trzeba wprowadziç poprawk´ do
konstytucji, albo nawet zmieniç ca∏y artyku∏. A w sejmie partie spierajà si´ ze sobà i nijak nie mogà podjàç de-
cyzji o ziemi. 

– JeÊli nie ma takiej mocnej partii, która mog∏aby ustawowo zapewniç ka˝demu ojczyzn´, to koniecznie
trzeba jà stworzyç. 

– A niby kto ma to zrobiç? 
– Ten, kto przeczyta o stworzonym domu i uÊwiadomi sobie, co znaczy posiadaç ojczyzn´ dla ka˝dego ˝y-

jàcego dziÊ cz∏owieka i przysz∏oÊci ca∏ej ziemi. 
– No, dobrze, z tymi partiami. Lepiej powiedz o swoim niezwyk∏ym domu. Ciekawi mnie, co nowego mo-

˝esz wnieÊç do projektu. Za∏ó˝my, ˝e ktoÊ otrzyma hektar ziemi. Nie rajski, ale jakiÊ tam poroÊni´ty zielskiem,
bo lepszego, podejrzewam, nie dadzà. Stoi wi´c na swoim hektarze i co dalej? . 

– W∏adimirze, no, pomyÊl sam, pomarz te˝ troch´. Co byÊ najpierw zrobi∏, gdybyÊ stanà∏ na swojej ziemi? 

P¸OT 

– Najpierw... no, najpierw trzeba wszystko oczywiÊcie ogrodziç p∏otem, bo kiedy zaczniesz zwoziç materia-
∏y na budow´ willi, mogà je porozkradaç. Równie˝ jak coÊ wysiejesz, to póêniej mogà kraÊç urodzaj. A mo˝e
masz coÊ przeciwko ogrodzeniu? 

– Nie mam nic przeciwko. Przecie˝ nawet wszystkie zwierz´ta znaczà swoje terytorium. Ale z czego
chcesz zbudowaç ten p∏ot? 

– Jak to z czego? Z desek. Nie, poczekaj, z desek mo˝e byç troch´ za drogi. Na poczàtek trzeba wkopaç
s∏upki i dooko∏a owinàç kolczastym drutem. A póêniej na pewno ju˝ z desek, ˝eby nie by∏o widaç, co si´ dzie-
je za p∏otem. 

– A ile lat mo˝e staç taki p∏ot z desek bez remontu? 
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– Je˝eli drewno b´dzie odpowiednie, pomalowane albo pociàgni´te oliwà, a s∏upki znajdujàce si´ w ziemi
b´dà dobrze osmolone, to z pi´ç lat wytrzyma na pewno, a mo˝e nawet d∏u˝ej. 

– A potem? 
– Potem trzeba b´dzie go podremontowaç i pomalowaç, aby nie zgni∏. 
– Wychodzi na to, ˝e b´dziesz zmuszony stale opiekowaç si´ tym p∏otkiem, a twoim dzieciom i wnukom

jeszcze wi´cej dostarczy k∏opotu. 
Nie by∏oby lepiej tak to wszystko urzàdziç, ˝eby i dzieciom nie sprawiaç k∏opotu, i nie martwiç ich wzroku

gnijàcym ogrodzeniem? PomyÊlmy dalej, jak zrobiç trwalszy i d∏ugowieczny p∏ot, aby twoi potomkowie mogli
ci´ wspominaç dobrym s∏owem? 

– No, w∏aÊnie, mo˝na zrobiç trwalszy. Kto by tego nie chcia∏? Na przyk∏ad mo˝na zbudowaç s∏upy z cegie∏
oraz ceglany fundament, a pomi´dzy s∏upami zrobiç ˝eliwne kraty, one nie rdzewiejà. Taki p∏ot mo˝e wytrzy-
maç nawet sto lat. Ale staç na niego tylko najbogatszych. Wyobraê sobie hektar ziemi, przecie˝ to jest cztery-
sta metrów obwodu. Na taki p∏ot niejeden tysiàc rubli pójdzie, a mo˝e nawet obróciç si´ w miliony. Ale za to
b´dzie sta∏ przez te sto, dwieÊcie lat, albo nawet wi´cej. Kraty mo˝na upi´kszyç jakimiÊ rodowymi znakami.
Potomkowie b´dà patrzeç i wspominaç pradziada, a wszyscy naoko∏o b´dà im zazdroÊciç. 

– ZazdroÊç nie jest dobrym uczuciem, na pewno zaszkodzi. 
– No, nic ju˝ nie poradzisz, przecie˝ mówi´ ci, ˝e niewielu staç na ogrodzenie dobrym p∏otem hektara zie-

mi.
– Nale˝y wi´c wymyÊliç inny p∏ot. 
– Jaki? Mo˝e sama coÊ zaproponowaç? 
– Nie lepiej by∏oby, W∏adimirze, zamiast wielu s∏upków, z czasem gnijàcych, wysadziç drzewa? 
– Drzewa? I co, do nich potem przymocowaç... 
– Po co przybijaç? No, popatrz, w lesie roÊnie wiele drzew i od pó∏tora do dwóch metrów od siebie znajdu-

jà si´ ich pnie. – Tak, tak rosnà, ale pomi´dzy nimi sà dziury. Nie uczynià wi´c p∏otu. 
– Ale pomi´dzy nimi mo˝na wysadziç krzaki nie do przebycia. Popatrz dok∏adniej, wyobraê sobie, jaki to

mo˝e byç pi´kny p∏ot. U ka˝dego b´dzie on troch´ inny i ka˝dy b´dzie przyjemny dla wzroku, a potomkowie
przez wieki b´dà wspominaç twórc´ tego wspania∏ego p∏otu, który na remont te˝ nie b´dzie zabiera∏ im czasu
i b´dzie dla nich jak najbardziej korzystny. Nie tylko ogrodzenie b´dzie jego funkcjà. U jednego b´dzie p∏ot
z brzózek rosnàcych rzàdkiem, u drugiego z d´bu, a ktoÊ inny jeszcze w twórczym porywie zrobi swój p∏ot ko-
lorowy jak w bajce. – Jak to: kolorowy? 

– Posadzi ró˝nokolorowe drzewa. Brzózki, klon, dàb i cedr. Wplecie jarz´bin´ z gronami p∏onàcymi czer-
wienià, a jeszcze pomi´dzy wsadzi kalin´ i znajdzie miejsce dla bzu i forsycji. Przecie˝ wszystko mo˝na prze-
myÊleç od poczàtku. Ka˝dy powinien poobserwowaç, co roÊnie na pagórku, jak kwitnie wiosnà, jak pachnie
i jakie ptaki do siebie zaprasza. Twój p∏ot b´dzie Êpiewajàcy, b∏ogo pachnàcy i nigdy nie zm´czy twego wzro-
ku, z ka˝dym nast´pnym dniem zmieniajàc odcienie swoich obrazów. To wiosennym kwieciem si´ obleje, to
jesiennym kolorem zap∏onie. 

– Ale˝, Anastazjo, jesteÊ jak poetka. Zwyk∏y p∏ot, a tak pi´knie wszystko przedstawi∏aÊ. Wiesz, bardzo mi
si´ spodoba∏o takie podejÊcie. Jak ludzie mogli wczeÊniej nie wpaÊç na coÊ takiego? Malowaç go nie trzeba
ani remontowaç. A kiedy drzewa wyrosnà ju˝ du˝e, mo˝na je wykorzystaç na opa∏, a w zamian wysadziç no-
we, zmieniajàc obraz, jakby rysujàc, tylko bardzo d∏ugo trzeba b´dzie sadziç taki p∏ot. JeÊli co dwa metry wsa-
dziç drzewo, to trzeba wykopaç dwieÊcie do∏ków dla sadzonek, a jeszcze krzewnik trzeba pomi´dzy nimi wy-
sadziç. A technika? OczywiÊcie uznasz, ˝e nie mo˝na si´ nià posi∏kowaç. 

– Wr´cz odwrotnie, W∏adimirze. Przy realizacji tego projektu nie ma sensu jej odrzucaç. I wszystko, co jest
przejawem ciemnych si∏, nale˝y skierowaç ku jasnym. ˚eby jak najszybciej wprowadziç w ˝ycie wymyÊlony
projekt, mo˝na przejechaç p∏ugiem po obwodzie dzia∏ki i posadziç sadzonki. JednoczeÊnie wysadziç sadzon-
ki i nasiona krzewów, które zdecydujesz si´ umieÊciç pomi´dzy drzewami. A nast´pnie ponownie przejechaç
obok p∏ugiem i zawaliç ziemià. Kiedy ziemia b´dzie jeszcze nie ubita, poprawiç i wyrównaç w niej ka˝dà sa-
dzonk´. 

– Âwietnie, przecie˝ tak przez dwa lub trzy dni samemu mo˝na taki p∏ot wznieÊç. 
– S∏usznie. – Szkoda tylko, ˝e taki p∏ot, zanim wyroÊnie, nie b´dzie przegrodà dla z∏odziei. B´dziemy mu-

sieli d∏ugo czekaç, zanim wyroÊnie. Dàb, cedr rosnà przecie˝ bardzo wolno. 
– Ale bardzo szybko rosnà brzoza i osika, pomi´dzy nimi bardzo szybko wyroÊnie krzewnik. Je˝eli ci si´

spieszy, sadzonki drzew mo˝na wsadziç ju˝ dwumetrowe. Kiedy brzózka wyroÊnie i b´dzie mo˝na jà Êciàç na
potrzeby gospodarstwa, to dorastajàce cedr i dàb ju˝ jà zastàpià. 
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– No, dobrze, mo˝na si´ zastanowiç nad tym ˝ywym p∏otem, idea bardzo mi si´ spodoba∏a. A teraz po-
wiedz mi, jak wyobra˝asz sobie konstrukcj´ willi na dzia∏ce? 

– A mo˝e najpierw zaplanujemy dzia∏k´, W∏adimirze? 
– Co masz na myÊli? Grzàdki dla pomidorów, ogórków i ziemniaków? Przecie˝ tym zajmujà si´ przewa˝nie

kobiety. M´˝czyêni budujà dom. MyÊl´, ˝e od razu powinno si´ budowaç jeden wielki dom, szykownà will´
w europejskim stylu, ˝eby potomkowie, wnuki dobrym s∏owem nas wspominali. Nast´pny domek troch´ mniej-
szy dla s∏u˝by. Dzia∏ka jest przecie˝ du˝a i trzeba na niej pracowaç. 

– Je˝eli, W∏adimirze, wszystko prawid∏owo zostanie urzàdzone od poczàtku, to pracownicy nie b´dà ci po-
trzebni. Z wielkà przyjemnoÊcià i mi∏oÊcià wszystko z otoczenia tobie, twoim dzieciom i wnukom b´dzie s∏u˝y-
∏o. 

– Czy to mo˝liwe, ˝eby u kogokolwiek by∏o coÊ takiego, nawet u twoich ukochanych dzia∏kowiczów? Oni
majà po pi´ç, maksymalnie szeÊç arów i w ka˝dy weekend od rana do wieczora na nich pracujà. A tu hektar.
Przecie˝ samych nawozów i obornika nie mniej ni˝ dziesi´ç samochodów trzeba co roku na niego nawieêç.
Kupy obornika trzeba po ca∏ej dzia∏ce rozrzuciç i przekopaç, bo w przeciwnym razie nic dobrze nie uroÊnie.
Trzeba jeszcze dodawaç ró˝nych nawozów sprzedawanych w workach w specjalistycznych sklepach. Je˝eli
si´ nie nawiezie, ziemia stanie si´ nieurodzajna. Przecie˝ wiedzà o tym agronomowie zajmujàcy si´ naukowo
uprawà ziemi, i ogrodnicy przekonali si´ o tym we w∏asnym doÊwiadczeniu. Mam nadziej´, ˝e zgodzisz si´, i˝
ziemi´ nale˝y nawoziç. 

– OczywiÊcie ziemi´ powinno si´ wzbogacaç, ale niekoniecznie trzeba siebie przy tym trudziç. Bóg wszyst-
ko tak wczeÊniej pomyÊla∏, ˝eby bez ˝adnego ˝mudnego wysi∏ku fizycznego ziemia by∏a idealnie nawo˝ona
i doskona∏a tam, gdzie zapragniesz ˝yç. PowinieneÊ tylko zetknàç si´ z Jego myÊlà. Pe∏ni´ Jego systemu od-
czuwaç, a nie decydowaç jedynie umys∏em. 

– To dlaczego dzisiaj nigdzie i niczego na ziemi nie nawozi si´ zgodnie z systemem Boga? 
– W∏adimirze, znajdujesz si´ w tej chwili w tajdze, popatrz, jakie wokó∏ wysokie sà drzewa, a pnie ich pot´˝-

ne. Mi´dzy drzewami rosnà krzaki, trawa, maliny i porzeczki, w ogóle wiele rozmaitoÊci roÊnie tu dla cz∏owie-
ka. Przecie˝ ludzie przez tysiàce lat nigdy ziemi w tajdze nie nawozili. A ziemia ta nadal jest p∏odna. Jak my-
Êlisz, czym i przez kogo jest nawo˝ona? 

– Przez kogo? .. Nie mam poj´cia, czym i przez kogo. Jednak twój argument faktycznie jest powa˝ny. Jak
to wszystko dziwnie z cz∏owiekiem si´ dzieje. Powiedz, dlaczego w tajdze nie sà potrzebne ˝adne nawozy? 

– W tajdze myÊl i system Boga nie sà zak∏ócone w takim stopniu jak tam, gdzie mieszka cz∏owiek dzisiaj.
W tajdze z drzewa spadajà liÊcie, a ma∏e ga∏àzki zrywa wiatr i nawozi si´ ziemia w tajdze liÊciem, ga∏àzkà, ro-
bakiem. Tak˝e rosnàca trawa reguluje sk∏ad gleby. Krzaki nadmiar kwasu albo sodu pomagajà jej neutralizo-
waç. I opad∏ego na ziemi´ liÊcia ˝aden znany tobie nawóz nigdy nie zastàpi. Przecie˝ listek niesie ze sobà du-
˝o energii kosmosu. Widzia∏ s∏oƒce, gwiazdy i ksi´˝yc, co wi´cej, nie tylko je widzia∏, ale równie˝ wspó∏dzia∏a∏
z nimi. Niech nawet przeminie wiele tysi´cy lat, a tajgowa ziemia nadal pozostanie p∏odna. 

– Przecie˝ na dzia∏ce, gdzie powstanie dom, nie ma tajgi. 
– To zaplanuj! Sam wysadê las z ró˝nych odmian drzew. 
– Anastazjo, powiedz lepiej od razu, jak to zrobiç, ˝eby gleba na dzia∏ce by∏a zawsze sama przez si´ nawo-

˝ona. To jest du˝a sprawa, bo jeszcze mnóstwo dodatkowej pracy nas czeka. Wysianie grzàdek, walka z ró˝-
nymi szkodnikami. 

– OczywiÊcie mo˝na powiedzieç szczegó∏owo i dok∏adnie, jednak by∏oby lepiej, aby ka˝dy przywo∏a∏ swojà
myÊl, dusz´ i marzenie do swojej budowy. Intuicyjnie ka˝dy mo˝e odczuç, co dla niego b´dzie najbardziej
korzystne oraz przyniesie radoÊç jego dzieciom i wnukom. Nie mo˝e byç szablonowego planowania. Jest
ono bowiem indywidualne jak wielki obraz artysty malarza. Ka˝dy ma w∏asny plan. 

– Powiedz mi chocia˝ w przybli˝eniu, ogólnie. 
– Dobrze – patrz, coÊ ci narysuj´, ale najpierw zrozum najwa˝niejsze. Wszystko stworzone jest przez Bo-

ga w imi´ dobra cz∏owieka. Ty jesteÊ cz∏owiekiem! Mo˝esz kierowaç wszystkim, co ci´ otacza. JesteÊ cz∏o-
wiekiem! Zdo∏aj zrozumieç, poczuç swojà duszà, w czym zawarty jest prawdziwy raj ziemski. 

– A bardziej konkretnie, bez filozofii? Po prostu powiedz, co sadziç, gdzie wykopaç, jakie odmiany jest ko-
rzystnie wysadziç, ˝eby potem mo˝na by∏o sprzedaç dro˝ej? 

– W∏adimirze, wiesz, dlaczego dzisiejsi rolnicy i farmerzy nie sà szcz´Êliwi?
– No, dlaczego? 
– Starajà si´ otrzymaç jak –najwi´cej plonów, a nast´pnie je sprzedaç... O pieniàdzach myÊlà bardziej ni˝

o ziemi. Sami nie wierzà w to, ˝e mogà byç szcz´Êliwi w swoim gnieêdzie rodzinnym, uwa˝ajà, ˝e sà szcz´Êli-
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wi tylko w miastach. Uwierz, W∏adimirze, ˝e wszystko, co w duszy si´ odbywa, na pewno na zewnàtrz si´ od-
bije. OczywiÊcie zewn´trzna konkretnoÊç te˝ jest niezb´dna, wi´c razem mo˝emy sobie wyobraziç przybli˝o-
ny plan dzia∏ki. Ja tylko zaczn´, a ty mi pomagaj. 

– No, dobrze, pomog´, zaczynaj. 
– Nasza dzia∏ka znajduje si´ na pustkowiu, pustkowie to jest ogrodzone ˝ywym p∏otem. A jeszcze trzy

czwarte lub po∏ow´ zaplanujemy pod las, posadzimy w nim ró˝ne drzewa. Na skraju lasu, graniczàcym z po-
zosta∏à ziemià, wysadzimy ˝ywop∏ot z takich krzaków, ˝eby nie mog∏y przejÊç przez nie zwierz´ta i deptaç na-
szego wysianego ogrodu. W lesie z ˝ywych sadzonek posadzonych blisko siebie wzniesiemy zagrod´, gdzie
póêniej b´dzie ˝y∏a jedna lub dwie kózki. A jeszcze wzniesiemy z sadzonek schronienie dla kurek niosek.
W ogrodzie wykopiemy niedu˝y i nieg∏´boki staw, wielkoÊci oko∏o dwustu metrów kwadratowych. WÊród le-
Ênych drzew wysadzimy krzaki maliny, porzeczki, a na skraju lasu poziomk´. W lesie potem, jak ju˝ drzewa
troch´ podrosnà, ustawimy ze trzy puste k∏ody dla pszczó∏ wÊród ga∏´zi. Równie˝ z drzew wysadzimy altank´,
gdzie b´dziesz móg∏ obcowaç z przyjació∏mi albo z dzieçmi, chroniàc si´ przed upa∏em. I letnià sypialni´ ˝ywà
wzniesiemy, i pracowni´, gdzie b´dziesz tworzyç. I jeszcze sypialni´ dla dzieci i salon dla goÊci. 

– Wspaniale! Nie las wtedy wyjdzie, ale zamek! 
– Tylko zamek ten b´dzie ˝ywy i stale rosnàcy. W∏aÊnie taki by∏ zamys∏ samego Stwórcy. A cz∏owiek tylko

powinien przypisaç mu funkcje. W szystkiemu zgodnie z gustem, zamys∏em i w∏asnym sensem. 
– To dlaczego od razu Bóg tak wszystkiego nie urzàdzi∏? W lesie wszystko roÊnie, jak popadnie. 
– Las to jakby ksià˝ka dla ciebie, twórcy, przypatrz si´ dok∏adniej, W∏adimirze, wszystko jest w niej przez

Ojca napisane. Spójrz, te trzy drzewa rosnà tylko co pó∏ metra, masz pe∏nà swobod´: sadziç je w linii prostej
lub sk∏adaç w inne konfiguracje z wieloma do nich podobnymi. Pomi´dzy drzewami rosnà krzaki i pomyÊl, jak
je wykorzystaç do umilenia sobie ˝ycia. A te drzewa nie pozwalajà rosnàç ani krzewom, ani trawie pomi´dzy
sobà. I to w∏aÊnie mo˝na wziàç pod uwag´ przy budowie swojego przysz∏ego ˝ywego domu. Pozostanie ci tyl-
ko nadaç wszystkiemu program i korygowaç go zgodnie z w∏asnym gustem. Piel´gnowaç i mi∏owaç b´dzie
ciebie i dzieci twoje wszystko, co naoko∏o na twej dzia∏ce, karmiç i troszczyç o ciebie si´ b´dzie. 

– ˚eby si´ wy˝ywiç, trzeba wysiaç ogród, a wiesz, jak z ogrodem, wyciÊnie z ciebie siódme poty. 
– Zrozum, ogród te˝ mo˝na tak zorganizowaç, aby zbyt mocno si´ nie obcià˝aç. W tym przypadku wystar-

czy si´ tylko troch´ porozglàdaç. Pomi´dzy trawami, tak jak w lesie, mog∏yby rosnàç warzywa, najwspanial-
sze pomidory i ogórki. Smak ich b´dzie znacznie przyjemniejszy dla ciebie i przyniesie wi´cej korzyÊci dla or-
ganizmu, gdy dooko∏a ziemia nie b´dzie ogo∏ocona. 

– A zielska? Szkodniki? Robaki nie zniszczà wszystkiego? 
– W przyrodzie nic nie jest bezu˝yteczne, niepotrzebne zielsko te˝ nie istnieje, nie ma równie˝ owadów

szkodzàcych cz∏owiekowi. 
– No, jak to nie ma! A szaraƒcza albo na przyk∏ad stonka, przecie˝ ta wredota zjada ziemniaki na polach. 
– Tak, zjada. Ale tym samym pokazuje ludziom, ˝e ich niewiedza zak∏óca samodzielnoÊç ziemi. Przeciw-

stawiajà si´ boskim pomys∏om twórcy. Jak mo˝na co roku w tym samym miejscu uporczywie oraç dr´czonà
ziemi´? Jakby nie zagojonà jeszcze ran´ ciàgle, nieustannie rozgrzebywaç skalpelem, wymagajàc przy tym
jeszcze, ˝eby b∏ogoÊç z tej rany wzros∏a. Stonka czy szaraƒcza nie tknà dzia∏ki, którà teraz planujemy. Kiedy
wszystko wzroÊnie w wielkiej harmonii, to równie˝ harmonijne p∏ody b´dà dane hodowcy. 

– To w koƒcu wychodzi na to, ˝e na dzia∏ce przez ciebie wymyÊlonej nie b´dzie trzeba nawoziç ziemi, wal-
czyç ze szkodnikami za pomocà trucizny, pieliç grzàdek. Wszystko na niej b´dzie samo z siebie ros∏o. To co
w koƒcu cz∏owiekowi zostanie? 

– ˚yç w raju, jak Bóg tego chcia∏. I ten, kto b´dzie móg∏ taki raj zbudowaç, z myÊlà boskà si´ zetknie i stwo-
rzenie nowe wspólnie z nim uczyni. 

– Jakie nowe?
– Przyjdzie na nie kolej, kiedy uczynimy wszystko, co niezb´dne. PomyÊlmy nad tym, czego jeszcze nie

zrobiliÊmy. 

DOM 

– Jeszcze powinniÊmy zbudowaç solidny dom, ˝eby dzieci i wnuki mog∏y w nim ˝yç, i to bez ˝adnych pro-
blemów. Dom z ceg∏y, pi´trowà will´ z toaletà, wannà i centralnym ogrzewaniem. Na dzieƒ dzisiejszy jest to
mo˝liwe w ka˝dym prywatnym domu. By∏em na targach i widzia∏em mnóstwo ró˝nych urzàdzeƒ opracowa-
nych dla wygody w prywatnych domach. A mo˝e teraz znowu powiesz, ˝e nie powinno si´ wykorzystywaç
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technicznego czary–mary? 
– Wr´cz odwrotnie, powinno si´ wykorzystywaç. JeÊli masz mo˝liwoÊç skorzystaç z tego, to wszystko trze-

ba zmusiç, aby s∏u˝y∏o twojemu dobru. Poza tym niezb´dne jest p∏ynne przejÊcie w naszych przyzwyczaje-
niach. Tylko wiesz, twoim wnukom nie b´dzie potrzebny wybudowany przez ciebie dom. Zrozumiejà to, kiedy
podrosnà. B´dzie im potrzebny inny dom. W∏aÊnie dlatego nie warto wk∏adaç du˝o wysi∏ku, aby wybudowaç
wielki i solidny dom. 

– Anastazjo, znowu przygotowa∏aÊ jakàÊ pu∏apk´ na mnie, wszystko, co ci proponuj´, odrzucasz, nawet
dom. Jestem przekonany, ˝e dom bezspornie powinien byç solidny. Mówi∏aÊ, ˝e razem b´dziemy projekto-
waç, a sprzeciwiasz si´ wszystkiemu, cokolwiek powiem. 

– OczywiÊcie, ˝e razem. Przecie˝ niczego nie odrzucam, tylko wypowiadam swoje zdanie. Ka˝dy mo˝e
wybraç dla siebie to, co jest najbli˝sze jego naturze. 

– W takim razie od razu mog∏aÊ mi wi´cej powiedzieç o swojej koncepcji. MyÊl´, ˝e nikt nie b´dzie potrafi∏
zrozumieç, dlaczego dom nie powinien pozostaç dla wnuków. 

– Mi∏oÊç do ciebie i wieczna pami´ç o tobie przez inny dom b´dà zachowane. Wnuki, kiedy dorosnà, na
pewno zrozumiejà, jaki materia∏ na dom, ze wszystkich wymyÊlonych na ziemi, jest dla nich najprzyjemniej-
szy, najmocniejszy i najbardziej korzystny. A ty w tej chwili takiego materia∏u nie posiadasz. Wnuki wybudujà
drewniany dom z tych drzew, które kiedyÊ posadzi∏ ich dziadek i które ich matka i ojciec kochali. Ten dom b´-
dzie je leczy∏, chroni∏ od z∏ego oraz dawa∏ natchnienie na dobro. Wielka energia mi∏oÊci b´dzie ˝y∏a w tym do-
mu. 

– Taaak, interesujàce. .. dom bez materia∏u, z drzew, które wyhodowali dziadek, ojciec i matka. A dlaczego
b´dzie chroni∏ w nim ˝yjàcych? W tym jest jakaÊ mistyka. 

– Po co okreÊlasz mistykà jasnà energi´ mi∏oÊci, W∏adimirze? 
– Dlatego, ˝e ju˝ si´ w tym wszystkim pogubi∏em. Rozprawiam o projekcie dzia∏ki, a ty nagle zaczynasz

mówiç o mi∏oÊci. 
– Dlaczego nagle? Przecie˝ wszystko od poczàtku powinno byç stworzone z mi∏oÊcià. 
– Co? I p∏ot, i leÊne sadzonki te˝ sadziç z mi∏oÊcià? 
– OczywiÊcie. Wielka energia mi∏oÊci i wszystkie twoje planety wszechÊwiata pomogà tobie ˝yç pewnym

˝yciem, danym jedynie synowi Boga. 
– W ogóle ju˝ wszystko gmatwasz, Anastazjo, od domu, ogrodu znowu przesz∏aÊ do Boga. Jaki to mo˝e

mieç zwiàzek? 
– Wybacz mi niejasnoÊç mojego t∏umaczenia, W∏adimirze. Pozwól, spróbuj´ w inny sposób mówiç o zna-

czeniu naszego projektu. 
– Spróbuj. Tylko wychodzi na to, ˝e on nie jest nasz, ale twój. 
– On jest wszystkich ludzi, W∏adimirze. Wi´kszoÊç ludzkich dusz odczuwa go intuicyjnie, a skonkretyzowaç

go i uÊwiadomiç sobie nie pozwalajà cz∏owiekowi chwilowe dogmaty, dêwi´ki drogi technicznej oraz nauki,
wi´kszoÊç z nich stara si´ odwieÊç ludzi od szcz´Êcia.

– Wi´c spróbuj wszystko skonkretyzowaç. 
– Tak, spróbuj´. O,jak ja pragn´ byç zrozumia∏a dla ludzi. O, logiko Boskich dà˝eƒ, pomó˝ zbudowaç ja-

Êniejsze po∏àczenie s∏ów! 

ENERGIA MI¸OÂCI

– Ona, wielka energia mi∏oÊci, wys∏ana na ziemi´ przez Boga dla swoich dzieci, pewnego dnia przychodzi
do ka˝dego. Bywa, ˝e i nie jeden raz stara si´ ogrzaç sobà cz∏owieka i zostaç z nim na zawsze. Jednak wi´k-
szoÊç ludzi nie pozwala zostaç energii Boskiej ze sobà. Wyobraê sobie, spotykajà si´ pewnego dnia on i ona
we wspania∏ym Êwietle mi∏oÊci. Dà˝à do po∏àczenia swego ˝ycia na wieki. Uwa˝ajà, ˝e zwiàzek b´dzie moc-
niejszy, je˝eli zostanie zapisany na papierze i potwierdzony rytua∏em przy wielkim zgromadzeniu Êwiadków.
Ale nadaremno. Up∏ywa par´ dni i energia mi∏oÊci ich porzuca. I tak jest prawie ze wszystkimi. 

– Tak, masz racj´, Anastazjo. Rozwodzi si´ wielu ludzi. Oko∏o siedemdziesi´ciu procent. A ci, co si´ nie
rozwiedli, ˝yjà jak pies z kotem albo stajà si´ sobie oboj´tni. Wszyscy to wiedzà, ale dlaczego to si´ dzieje na
tak szerokà skal´ – nikt nie ma poj´cia. Mówisz, ˝e energia mi∏oÊci ich opuszcza, ale dlaczego? Robi sobie
˝arty ze wszystkich czy gra w jakàÊ gr´? 

– Mi∏oÊç z nikogo nie ˝artuje i nie gra. Stara si´ z ka˝dym ˝yç wiecznie, jednak cz∏owiek sam wybiera swój
obraz ˝ycia, a ten obraz energi´ mi∏oÊci odstrasza. Mi∏oÊç nie mo˝e obdarzaç natchnieniem zniszczenia. P∏o-
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dy mi∏oÊci nie powinny ˝yç w m´kach. Kiedy on i ona wspólnie zaczynajà budowaç swoje ˝ycie, kiedy starajà
si´ osiedliç w mieszkanku martwym jak kamienna grota. Kiedy ka˝dy ma swojà prac´, zainteresowania i oto-
czenie. Kiedy nie ma wspólnych dzia∏aƒ dla przysz∏oÊci, nie ma wspólnego dà˝enia. Kiedy tylko uciechami
cielesnymi si´ pasjonujà, ˝eby póêniej dziecko swoje oddaç na po˝arcie Êwiatu, w którym wody nie ma czy-
stej, sà bandziory, wojny i choroby – od tego energia mi∏oÊci ucieka. 

– A jeÊli i on, i ona majà du˝o pieni´dzy? Albo rodzice m∏odym podarujà niema∏e mieszkanko, na przyk∏ad
szeÊciopokojowe, w nowoczesnym budynku z ochronà przy wejÊciu. Sprezentujà dobre auto i pieni´dzy na
koncie nie b´dzie im brakowa∏o. Czy energia mi∏oÊci zgodzi si´ zamieszkaç w takich warunkach? Czy b´dà
mogli ona i on do póênej staroÊci ˝yç w mi∏oÊci?

– Do staroÊci b´dà zmuszeni mieszkaç w strachu bez wolnoÊci, bez mi∏oÊci. B´dà obserwowaç, jak
wszystko naoko∏o nich starzeje si´ i gnije. 

– To w koƒcu czego potrzebuje ta kapryÊna energia mi∏oÊci? 
– NiekapryÊna jest mi∏oÊç i niewynios∏a, dà˝y tylko do stworzenia boskiego. Na wieki mo˝e ogrzaç tego, kto

zgodzi si´ stwarzaç z nià przestrzeƒ mi∏oÊci.
– A w tym projekcie, który rysujesz, jest dla niej miejsce? 
– Tak. 
– Gdzie w takim razie? 
– Wsz´dzie. Wpierw rodzi si´ dla dwojga, potem dla ich dzieci, a dzieci przez trzy poziomy bytu b´dà mia-

∏y po∏àczenie z ca∏ym wszechÊwiatem. Wyobraê sobie, W∏adimirze, on i ona zacznà w mi∏oÊci urzeczywistniaç
projekt, który razem rysujemy. B´dà sadziç nowe drzewa, trawy, ogród i cieszyç si´ wiosnà, kiedy rozkwitnà
ich stworzenia. Mi∏oÊç b´dzie ˝y∏a wiecznie wÊród nich, w ich sercach i wsz´dzie naoko∏o. A jedno b´dzie so-
bie wyobra˝aç drugie w kwiatku wiosennym, wspominajàc, jak razem drzewko, co kwitnie, sadzili. Smakiem
maliny przypomnà sobie smak mi∏oÊci, bo on i ona we wzajemnej mi∏oÊci ga∏àzki maliny tràcali jesienià. W cie-
nistym ogrodzie dojrzewajà wspania∏e p∏ody, a ogród ten sadzili wspólnie. Sadzili ogród w mi∏oÊci. Ona Êmia-
∏a si´ dêwi´cznie, gdy on si´ spoci∏, kopiàc do∏ek, kropelk´ z jego czo∏a ociera∏a i ca∏owa∏a goràce usta. Cz´-
sto w ˝yciu bywa tak, ˝e kocha tylko jeden, a drugi pozwala tylko byç obok. Jak tylko ogród swój zacznà piel´-
gnowaç, rozdzieli si´ energia mi∏oÊci iju˝ nigdy tych dwojga nie opuÊci! Przecie˝ obraz ˝ycia b´dzie odpowia-
daç temu, w którym samemu mo˝na ˝yç w mi∏oÊci i dzieciom swoim przekazaç mi∏oÊci przestrzeƒ oraz wy-
chowaç je na obraz i podobieƒstwo Boga. 

– O wychowaniu dzieci opowiedz dok∏adniej, Anastazjo. Wielu czytelników pyta o wychowanie. JeÊli nie
masz w∏asnej metody, to chocia˝ powiedz, która z ju˝ istniejàcych jest najlepsza. 

NA OBRAZ I PODOBIE¡STWO 

– Nie mo˝na znaleêç jednego dla wszystkich systemu wychowania dzieci, chocia˝by dlatego, W∏adimirze,
˝e ka˝dy sam powinien najpierw odpowiedzieç na pytanie: na kogo chce wychowaç swoje dziecko? 

– No, jak na kogo? Na cz∏owieka przecie˝, màdrego i szcz´Êliwego. 
– JeÊli tak, to samemu wpierw powinno si´ takim staç. I jeÊli ktoÊ nie zdo∏a∏ byç szcz´Êliwy, to powinien

wiedzieç, co mu w tym przeszkodzi∏o. Pragn´ mówiç o dzieciach szcz´Êliwych. Wychowywanie ich, W∏adimi-
rze, to wychowywanie samego siebie. Pomo˝e w tym projekt, który teraz razem rysujemy. Jak dzieci si´ ro-
dzà, wiesz, tak jak wszyscy wiedzà. Ludzie nie doceniajà tego, co poprzedza narodziny, i nie przekazujà
w wi´kszoÊci dzieciom planów bytu danych tylko cz∏owiekowi. Nie oddajà ich w ca∏oÊci, tym samym skazujàc
dzieci na kalectwo. 

– Kalecy? Masz na myÊli takich bez r´ki lub nogi? Albo z pora˝eniem mózgowym? 
– Nie tylko zewn´trznie nowo narodzony cz∏owiek mo˝e byç kalekà. Cia∏o pozornie mo˝e si´ wydawaç nor-

malne. Jednak istnieje drugie “ja” cz∏owieka i kompleks ca∏kowity wszystkich energii w ka˝dym byç powinien:
umys∏, zmys∏y, myÊli i wiele innych. Ale wasza medycyna wi´cej ni˝ po∏ow´ wszystkich dzieci, zgodnie z no-
woczesnymi, bardzo zani˝onymi parametrami, uwa˝a dzisiaj za niepe∏nosprawne. JeÊli zechcesz si´ o tym
przekonaç, dowiedz si´, ile istnieje szkó∏ dla upoÊledzonych maluchów. Za takie uzna∏a je wasza medycyna.
Ale porównujà ich zdolnoÊci tylko z tymi dzieçmi, które sami uwa˝ajà za wzgl´dnie normalne. Gdyby lekarze
dostrzegli, jaki powinien byç idealny umys∏ i wewn´trzne kompleksy ludzkich energii, to tylko nielicznych spo-
Êród wszystkich urodzonych na ziemi mogliby uwa˝aç za normalnych. 

– Ale dlaczego niepe∏nowartoÊciowe rodzà si´ wszystkie dzieci, jak mówisz? 
– Technokratyczny Êwiat stara si´ nie dopuÊciç, aby w urodzonym po∏àczy∏y si´ trzy g∏ówne punkty. Stara
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si´, ˝eby pop´ka∏y nici ∏àczàce z rozumem boskim. I p´kajà nici jeszcze przed narodzeniem si´ dziecka.
I szuka tej ∏àcznoÊci cz∏owiek, przez ca∏e ˝ycie borykajàc si´ z ró˝nymi problemami, ale jej nie odnajduje. 

– Jakie g∏ówne punkty, jakie nici z rozumem? Niczego nie pojà∏em. 
– W∏adimirze, jeszcze przed przyjÊciem na Êwiat rozwój cz∏owieka przebiega we wszystkich kierunkach,

a wychowywanie go powinno si´ ∏àczyç z ca∏ym stworzeniem kosmosu. To, z czego korzysta∏ Bóg, tworzàc
swoje wspania∏e stworzenie, tego i synjego lekcewa˝yç nie powinien. Trzy g∏ówne punkty, trzy pierwsze plany
bytu rodzice powinni przekazaç swojemu stworzeniu. Pierwszy punkt rodzenia cz∏owieka to myÊl rodziców.
I w Biblii o tym si´ mówi, i w Koranie: “Wpierw by∏o s∏owo”, ale mo˝na powiedzieç dok∏adniej: “Wpierw by∏a
myÊl”. I niech przypomni sobie ten, kto nazywa siebie rodzicem, kiedy, jakim w myÊlach kreowa∏ swoje dziec-
ko? Co mu przepowiada∏? Jaki Êwiat dla niego stworzy∏? 

– Uwa˝am, Anastazjo, ˝e wi´kszoÊç nie bardzo stara si´ myÊleç dopóty, dopóki kobieta nie stanie si´ brze-
mienna. Tak po prostu razem Êpià. Nawet si´ nie ˝eniàc. A ˝enià si´, dopiero kiedy towarzyszka zachodzi
w cià˝´. Dlatego ˝e nie wiadomo, czy zajdzie w ogóle, czy te˝ nie, wi´c nie ma sensu myÊleç o tym naprzód,
jeÊli nie wiadomo, czy dziecko w ogóle si´ pojawi. 

– Tak, niestety cz´sto tak w∏aÊnie bywa. Jedynie w rozkoszy cia∏ pocz´ta jest wi´kszoÊç ludzi. Jednak cz∏o-
wiek jako obraz i podobieƒstwo Boga nie powinien byç skutkiem jedynie tej rozkoszy. Wyobraê sobie innà sy-
tuacj´. On i ona w mi∏oÊci do siebie i w myÊlach o swoim przysz∏ym stworzeniu budujà wspania∏y, ˝ywy dom
oraz wyobra˝ajà sobie, jak ich syn lub córka b´dà w tym miejscu szcz´Êliwi. Jak ich pociecha us∏yszy pierw-
szy dêwi´k – ten dêwi´k to oddech matki i Êpiew ptaków, stworzeƒ boskich. Nast´pnie przedstawià sobie, jak
ich dojrza∏e dziecko zechce odpoczàç po ci´˝kiej drodze. I wejdzie do ogrodu rodziców, usiàdzie w cieniu ce-
dru. W cieniu drzewa rodziców r´kà, w mi∏oÊci do niego i myÊlà o nim posadzonego na ojczystej ziemi. Wsa-
dzenie rodowego drzewa przez rodziców punkt pierwszy okreÊli. Punkt ten planety do pomocy im przywo∏a dla
stworzenia przysz∏oÊci. On jest niezb´dny! Wa˝ny jest! I najbardziej ze wszystkich odpowiada Bogu! Jest po-
twierdzeniem tego, ˝e b´dziesz tworzy∏ podobne do Niego! Do Niego, twórcy wielkiego! I b´dzie si´ radowa∏
ÊwiadomoÊcià syna swego i córki swojej. “Poczàtkiem wszystkiego jest myÊl”. Uwierz, prosz´, W∏adimirze.
Pràdy wszystkich energii kosmosu uka˝à si´ w tym punkcie, gdzie myÊl dwojga w mi∏oÊci i jednoÊci si´ ∏àczy,
gdzie dwoje o wspania∏ym stworzeniu pomyÊli. Punkt drugi, a w∏aÊciwie plan ludzki jeszcze jeden si´ urodzi,
na niebie nowà zapali gwiazd´, kiedy w mi∏oÊci i zmys∏ami wspania∏ego stworzenia dwa cia∏a z∏àczà si´ w jed-
no w tym miejscu, gdzie budujesz dom rajski i ˝ywy dla swojego przysz∏ego dziecka. Nast´pnie w tym miejscu
przez dziewi´ç miesi´cy powinna ˝yç brzemienna ˝ona. I najlepiej, gdyby te miesiàce by∏y kwieciem wiosny,
b∏ogim zapachem lata i p∏odami jesieni. Gdzie od radoÊci przyjemnych uczuç nic jej nie b´dzie odciàgaç.
Gdzie dêwi´ki tylko boskich stworzeƒ otaczajà ˝on´, w której wspania∏e ˝yje ju˝ stworzenie. ˚yje i ca∏y
wszechÊwiat sobà odczuwa. Oglàdaç gwiazdy powinna przysz∏a matka. Gwiazdy wszystkie i wszystkie plane-
ty w myÊlach darowaç jemu, swemu wspania∏emu dziecku. Przecie˝ matka mo˝e z ∏atwoÊcià to wszystko
uczyniç, wszystko b´dzie w jej mocy. Wszystko za myÊlà matki podà˝y bez wahania, a kosmos b´dzie wier-
nym s∏ugà wspania∏ego stworzenia, zrodzonego z dwojga w mi∏oÊci. Trzeci punkt, równie˝ nowy plan w tym
miejscu powinien si´ pojawiç. Tam, gdzie dziecko by∏o pocz´te, tam i poród powinien si´ odbyç. A obok powi-
nien byç ojciec. I wówczas nad trojgiem wzniesie wieniec wielki, kochajàcy nas wszystkich Ojciec.

– To zachwycajàce, niesamowite! A˝ zabrak∏o mi tchu od twoich s∏ów. Wiesz, Anastazjo, wyobrazi∏em so-
bie miejsce, o którym opowiadasz. I jak˝e mi si´ ukaza∏o! Nawet zapragnà∏em si´ na nowo urodziç w takim
miejscu. ˚eby na przyk∏ad zaraz mo˝na by∏o tam przyjÊç i odpoczàç w pi´knym ogrodzie posadzonym przez
ojca i matk´. UsiàÊç pod cienistym drzewem, posadzonym dla mnie przed moimi narodzinami. Gdzie by∏em
pocz´ty i gdzie si´ urodzi∏em. Gdzie mama w ogrodzie spacerowa∏a, rozmyÊlajàc o mnie, zanim jeszcze poja-
wi∏em si´ na Êwiecie. 

– Takie miejsce z wielkà radoÊcià przywita∏oby ciebie, W∏adimirze. JeÊli twe cia∏o by∏oby chore, wyleczy∏o-
by je. JeÊli dusza, wyleczy∏oby dusz´. I nakarmi∏oby, i napoi∏o ciebie zm´czonego. Obj´∏oby snem spokoj-
nym, a radosnym Êwitem obudzi∏o. Ale tak jak wi´kszoÊç ludzi ˝yjàcych dzisiaj na ziemi, i ty nie masz takiego
miejsca, nie istnieje twoja ojczyzna, gdzie plany bytu mogà si´ po∏àczyç. 

– Dlaczego tak niefortunnie u nas wszystko si´ uk∏ada? I dlaczego matki nadal rodzà dzieci na pó∏ upoÊle-
dzone? Kto mi odebra∏ to miejsce? Kto odebra∏ je innym? 

– Mo˝e sam, W∏adimirze, odpowiesz, kto miejsca tego nie stworzy∏ dla córki twojej, Poliny? 
– Co? Dajesz mi do zrozumienia, ˝e jestem winien? Winien temu, ˝e moja córka go nie ma? 
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A KTO JEST WINIEN?

– Przecie˝ nie wiedzia∏em, ˝e wszystko tak wspaniale mo˝na uczyniç. Ach, szkoda, ˝ycia nie mo˝na cof-
nàç i wszystkiego naprawiç.

– Po co cofaç? ˚ycie si´ toczy i ka˝demu jest dane wspania∏y obraz i ˝ycie w ka˝dym momencie tworzyç. 
– ˚ycie si´ toczy, oczywiÊcie, ale jaka korzyÊç ze starców? Teraz czekajà, aby dzieci im pomog∏y, a dzieci

same sà bezrobotne, i do tego jeszcze jak mo˝na teraz wychowywaç dzieci, kiedy sà ju˝ doros∏e? 
– Doros∏ym dzieciom równie˝ mo˝na daç wychowanie boskie. 
– Ale jak? 
– Wiesz, dobrze by by∏o, gdyby starsi przeprosili swe dzieci. Szczerze przeprosili za to, ˝e nie zdo∏ali im

stworzyç Êwiata bez biedy. Za brudnà wod´, za zanieczyszczone powietrze. Niech starzejàcà si´ r´kà dom
prawdziwy i ˝ywy dla dorastajàcych dzieci zacznà wznosiç. Wyd∏u˝à si´ dni ˝ycia starców, jak tylko myÊl po-
dobna si´ w nich narodzi. A kiedy starcy dotknà r´kà swej ojczyzny, uwierz, W∏adimirze, wtedy dzieci do nich
powrócà. I nawet gdy starzec nie b´dzie w stanie wznieÊç domu do koƒca, to dzieci b´dà go mog∏y w swojej
ojczyênie pochowaç i tym samym pomogà mu si´ ponownie narodziç.

– Pochowaç w ojczyênie. Przecie˝ za ojczyzn´ mia∏a byç uwa˝ana rodowa dzia∏ka. To znaczy, ˝e na tej
dzia∏ce, a nie na cmentarzu powinniÊmy chowaç rodziców? I w∏aÊnie tam stawiaç im pomniki? 

– OczywiÊcie, ˝e na dzia∏ce. W lasku wysadzonym ich r´koma. A sztuczne pomniki nie sà im potrzebne.
Przecie˝ pami´cià o nich b´dzie to ca∏e otoczenie. I ka˝dego dnia ca∏e otoczenie przypominaç o nich b´dzie
tobie nie ze smutkiem, ale wr´cz z radoÊcià. I ród twój stanie si´ nieÊmiertelny, poniewa˝ tylko dobra pami´ç
przywraca dusz´ na ziemi´. 

– Chwileczk´, a cmentarze to nie sà w ogóle potrzebne? – W∏adimirze, cmentarze obecnie przypominajà
Êmietniki, gdzie wyrzuca si´ to, co ju˝ nikomu nie jest potrzebne. Nawet nie tak daleko wstecz cia∏a umar∏ych
chowano w rodzinnych grobowcach i kaplicach, Êwiàtyniach. I tylko tych nie rodowych, zab∏àkanych, wywo˝o-
no za granice osad, i zosta∏ tylko zniekszta∏cony rytua∏ odleg∏ych czasów pami´ci o zmar∏ych. Po trzech
dniach, potem po dziewi´ciu, po pó∏ roku, w rocznic´ i póêniej. .. I póêniej odbywa si´ ju˝ tylko rytua∏. W nie-
pami´ç umar∏a ju˝ dusza od ˝yjàcych odchodzi. Nierzadko zapomina si´ równie˝ o ˝yjàcych, kiedy nawet
dzieci porzucajà swych rodziców, uciekajàc do dalekich krajów. I nie ma w tym winy dzieci, one biegnà intu-
icyjnie, wyczuwajàc oszustwo rodziców i beznadziej´ w∏asnych dà˝eƒ. Uciekajà od beznadziejnoÊci, a same
wpadajà w ten sam Êlepy zau∏ek. Tak ju˝ wszystko jest urzàdzone we wszechÊwiecie, ˝e na nowo w material-
nym ciele urzeczywistniajà si´ pierwsze te dusze, które dobre wspomnienia z ziemi przywo∏ujà. Nie rytua∏, ale
szczere uczucia, one na ziemi si´ pojawiajà, kiedy umar∏y obrazem swego ˝ycia zostawi na ziemi dobre
wspomnienia. Kiedy wspomnienie o nim nie rytualne, ale wr´cz prawdziwe jest i materialne. WÊród wielu in-
nych ludzkich planów bytu we wszechÊwiecie plan materialny cz∏owieka ma znaczenie nie mniejsze i stosu-
nek do niego powinien byç troskliwy. Z cia∏ rodziców pochowanych w lasku wysadzonym ich w∏asnà r´kà
wzejdzie trawa i kwiaty, i drzewa, i krzaki. B´dziesz je widzia∏ i cieszy∏ si´ nimi. Kawa∏eczka ojczyzny stworzo-
nej r´kà rodziców codziennie b´dziesz dotykaç i w podÊwiadomoÊci b´dziesz z nimi obcowaç, a oni z tobà.
O anio∏ach stró˝ach s∏ysza∏eÊ? 

– Tak. – Anio∏owie stró˝e, ci dalecy i bliscy rodzice twoi, chroniç ci´ b´dà si´ staraç. Za trzy pokolenia ich
dusze znowu zamieszkajà na ziemi, ale gdy ich jeszcze nie b´dzie w materii ziemskiej, energie ich dusz, anio-
∏owie stró˝e, w ka˝dej chwili b´dà dla ciebie ochronà. Na twojà ojczystà dzia∏k´ nikt z agresjà nie b´dzie móg∏
wejÊç. Energia strachu istnieje w ka˝dym cz∏owieku. To w∏aÊnie ona zbudzi si´ w napastniku, chorób mnó-
stwo w agresorze powstanie. Choroby, które powstajà od stresu, w∏aÊnie one go póêniej zniszczà. 

– To potem, a do tego momentu wiele Êwiƒstw mo˝e narobiç. 
– Ale kto b´dzie chcia∏ atakowaç, W∏adimirze, je˝eli b´dzie Êwiadom nieuniknionej kary? 
– A jeÊli nie b´dzie wiedzia∏?
– Intuicyjnie t´ wiedz´ ma ka˝dy wspó∏czesny cz∏owiek. 
– No, dobrze, powiedzmy, ˝e masz racj´, je˝eli chodzi o wrogów, a jak jest z przyjació∏mi? Na przyk∏ad za-

prosz´ swoich przyjació∏, przyjadà, a ca∏e to otoczenie zacznie ich odstraszaç.
– Z obecnoÊci przyjació∏ twych, których pomys∏y sà czyste, ca∏e otoczenie b´dzie si´ radowaç jak i ty. I tu

mo˝na dla przyk∏adu podaç pieska. Kiedy do w∏aÊciciela wchodzi przyjaciel, to nie tknie go wierny stró˝. Kiedy
napastnik atakuje, to wierny pies gotów jest stoczyç z nim Êmiertelnà walk´. A do tego jeszcze na dzia∏ce two-
jej ojczystej ziemi lecznicze b´dzie ka˝de êdêb∏o trawy, tak dla ciebie, jak i dla twoich przyjació∏. A podmuch
wiaterku przyniesie wam py∏ek leczniczy z kwiatów, drzew, krzaków oraz energie twoich przodków. Wtedy
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w natchnionym przeczuciu stworzenia planety b´dà czeka∏y na twoje rozkazy. Spojrzenie ukochanej b´dzie
si´ odbija∏o na wieki w ka˝dym rozkwicie wspania∏ego p∏atka. I b´dà pieszczotliwie rozmawiaç z tobà przez ty-
siàclecia wychowane przez ciebie twoje dzieci. W nowych pokoleniach b´dziesz si´ odradza∏. B´dziesz sam
ze sobà rozmawia∏ i sam siebie wychowywa∏. I b´dziesz stworzenia ze swoim Rodzicem tworzyç. W ojczyênie
twojej w mi∏oÊci twojej przestrzeni boska b´dzie ˝y∏a energia – mi∏oÊç! 

Kiedy Anastazja w tajdze opowiada∏a o dzia∏ce, od pasji w jej g∏osie, od natchnienia zapiera∏o dech w pier-
siach. Póêniej, kiedy ju˝ stamtàd wyjecha∏em i napisa∏em o tym, cz´sto rozmyÊla∏em: “Czy naprawd´ to jest
tak wa˝ne, aby go mieç? Ten, jak go okreÊla Anastazja, kawa∏eczek swojej ojczyzny? Czy faktycznie mo˝na
wychowaç dziecko, ju˝ doros∏e, ostatnim swoim tchem? Czy rzeczywiÊcie mo˝na za pomocà jego, ojczystego
kawa∏ka ziemi, rozmawiaç z rodzicami, a jego energie b´dà chroni∏y ciebie, i dusz´, i cia∏o?”. I chyba tak mia-
∏o byç, ˝e wszystkie moje wàtpliwoÊci rozwia∏o samo ˝ycie. A by∏o to tak. . . 

STARZEC PRZY DOLMENIE 

Cz´sto przychodzi∏em do dolmenu znajdujàcego si´ na ziemi pewnego farmera w wiosce Pszada. I za ka˝-
dym razem ni stàd, ni zowàd pojawia∏ si´ tam starzec – w∏aÊciciel ziemi. Pojawia∏ si´ tak niespodziewanie,
w po∏atanej koszuli i zawsze ze s∏oiczkiem miodu ze swej pasieki. Starzec by∏ wysoki, koÊcisty i bardzo ˝ywio-
∏owy. Ziemi´ otrzyma∏ niedawno, na poczàtku pierestrojki, i mia∏em wra˝enie, ˝e bardzo si´ spieszy, aby zdà-
˝yç odpowiednio jà zagospodarowaç. Zbudowa∏ na niej niewielki dom, altank´ dla uli, z odpadów ró˝ne bu-
dynki gospodarcze. Zaczyna∏ zak∏adaç ogród, kopaç niewielki staw. MyÊla∏, ˝e w miejscu wykopu wybije êró-
d∏o, ale napotka∏ kamiennà warstw´. Do tego wszystkiego starzec bardzo si´ troszczy∏ o dolmen. Zamiata∏ do-
oko∏a niego, uk∏ada∏ kamienie z pola i mówi∏: “Te kamienie przyniesione sà tu r´koma ludzi, spójrz, niepodob-
ne sà do tych naoko∏o. Ludzie zbudowali z nich kopiec, a na nim postawili dolmen”. Gospodarstwo starca–far-
mera by∏o po∏o˝one z boku wioski i drogi. Najcz´Êciej pracowa∏ na nim sam. PomyÊla∏em wtedy: “Czy nie ro-
zumie, jak bezsensowne sà jego wysi∏ki? Nie zdo∏a podnieÊç poziomu gospodarstwa, nie da rady obrobiç zie-
mi, wybudowaç dobrego, nowoczesnego domu. A chocia˝by nawet zdarzy∏ si´ jakiÊ cud i uda∏oby mu si´
uszlachetniç otaczajàce tereny, postawiç na nogi gospodarstwo, to i tak nie b´dzie mu dane si´ tym nacie-
szyç. Wszystkie dzieci dà˝à do ˝ycia w mieÊcie, równie˝ jego syn osiedli∏ si´ wraz z ˝onà w Moskwie i zosta∏
urz´dnikiem. Czy nie rozumie ten starzec, ˝e jego wysi∏ki sà pozbawione sensu? Nie sà potrzebne nikomu,
nawet jego dzieciom. Z jakim uczuciem przyjdzie mu umieraç, wiedzàc, ˝e jego gospodarstwo jest skazane na
niepami´ç? Wiedzàc, ˝e wszystko zaroÊnie zielskiem i wyginà jego pszczo∏y, a dolmen, stojàcy w tak niedo-
godnym miejscu, na Êrodku jego pola, znów zarzucà odpadami. Lepiej by sobie odpoczywa∏ u schy∏ku lat,
a nie od rana do wieczora przez ca∏y czas coÊ tam kopie i urzàdza jak oszala∏y”. 

Pewnego dnia przyszed∏em do dolmenu o zmroku. Prowadzàcà do niego Êcie˝k´ oÊwietla∏ ksi´˝yc. Taka
cisza naoko∏o, tylko s∏ychaç szelest liÊci poruszanych wiatrem. Zatrzyma∏em si´ kilka kroków przed drzewami
otaczajàcymi dolmen. Na kamieniu obok portalu dolmenu siedzia∏ starzec. Od razu pozna∏em jego koÊcistà
sylwetk´. Zwykle ruchliwy i weso∏y, starzec siedzia∏ nieruchomo i, jak mi si´ zdawa∏o, p∏aka∏. Potem wsta∏
i swoim szybkim krokiem przeszed∏ si´ tam i z powrotem wzd∏u˝ portalu dolmenu. Nagle gwa∏townie si´ za-
trzyma∏ i, odwróciwszy si´ twarzà do dolmenu, potwierdzajàco machnà∏ r´kà. Zrozumia∏em: starzec obcowa∏
z dolmenem, rozmawia∏ z nim. Starajàc si´ jak najciszej stàpaç, odwróci∏em si´ i odszed∏em w stron´ wioski.
Po drodze si´ zastanawia∏em: “Jak mo˝e pomóc cz∏owiekowi u schy∏ku ˝ycia dolmen, chocia˝by jego duch by∏
nie wiem jak mocny i màdry? To jak? Chyba jedynie takim obcowaniem? MàdroÊç! MàdroÊç jest potrzebna
w m∏odoÊci, gdzie z nià na staroÊç? Komu jest potrzebna? Kto b´dzie s∏ucha∏ màdrych s∏ów, je˝eli nawet dzie-
ci sà gdzieÊ za siedmioma górami?”. Pó∏tora roku póêniej znowu poszed∏em do tego dolmenu, wiedzàc ju˝, ˝e
starzec nie ˝yje. By∏o mi troch´ smutno, ˝e nie zobacz´ tego weso∏ego, dà˝àcego uparcie do celu cz∏owieka.
Ju˝ nigdy wi´cej nie spróbuj´ miodu z jego pasieki, ale co najwa˝niejsze, nie chcia∏em znów zobaczyç za-
Êmieconego i opustosza∏ego dolmenu. Ale... Êcie˝ka prowadzàca do niego okaza∏a si´ porzàdnie zamieciona.
Przed skr´tem do dolmenu sta∏y drewniane sto∏y z ∏awami i urocza altanka. Âcie˝ka by∏a wy∏o˝ona pomalowa-
nymi na bia∏o kamieniami i zielenia∏y sadzonki cyprysików. W oknach domu i obok niego pali∏y si´ lampy. Syn!
Syn starca, Siergiej, porzuci∏ Moskw´, swojà posad´ i osiedli∏ si´ z ˝onà i synem na gospodarstwie u ojca.
SiedzieliÊmy z Siergiejem przy stole pod drzewami...

– Zadzwoni∏ do mnie do Moskwy ojciec i poprosi∏, abym przyjecha∏. Przyjecha∏em, popatrzy∏em i sprowa-
dzi∏em tu rodzin´. Razem z ojcem pracowaliÊmy i radoÊcià by∏a dla mnie praca z nim. A kiedy zmar∏, ju˝ nie
mog∏em tego miejsca opuÊciç. 
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– Nie ˝a∏ujesz, ˝e zostawi∏eÊ stolic´? 
– Nie, nie ˝a∏uj´, ˝ona równie˝. Codziennie dzi´kuj´ ojcu. Jest tu o wiele bardziej komfortowo. 
– UrzàdziliÊcie dom wygodniej, dociàgn´liÊcie wod´? 
– Wygódk´, toalet´, prosz´, jeszcze ojciec przed domem zrobi∏. Inny komfort mam na myÊli. We wn´trzu

jakby zrobi∏o si´ bardziej komfortowo, czuj´ si´ bardziej wype∏niony, w duszy nie ma pustki. 
– A jak z pracà? 
– Pracy jest tu pe∏no. Ogród trzeba posadziç, z pasiekà dojÊç do ∏adu, jeszcze nie wiem do koƒca, jak zaj-

mowaç si´ pszczo∏ami. Szkoda, ˝e nie zdà˝y∏em przejàç od ojca tej umiej´tnoÊci. Coraz wi´cej ludzi przyje˝-
d˝a do dolmenu, codziennie witamy pe∏ne autobusy. ˚ona ch´tnie pomaga. Ojciec prosi∏ mnie, abym wita∏ lu-
dzi, wi´c witam. Patrz, przystanek urzàdzi∏em, chc´ tam doprowadziç wod´. Tylko strasznie przyduszajà po-
datkami i jeszcze troch´ brakuje Êrodków. Dobrze, ˝e jeszcze burmistrz w jakiÊ sposób stara si´ pomóc. Opo-
wiedzia∏em Siergiejowi o tym, co mówi∏a Anastazja, o ziemi, o ojczystych dzia∏kach, o pami´ci rodziców, a on
mi na to: 

– Wiesz, ona ma racj´! Na sto procent. Ojciec zmar∏, a ja z nim codziennie jakbym rozmawia∏, a nawet cza-
sem si´ z nim spieram i coraz bli˝szy mi si´ staje, jakby w ogóle nie umar∏. 

– Jak to jest? Jak ty mo˝esz z nim rozmawiaç? Jak jasnos∏yszàcy? S∏yszysz jego g∏os? 
– Ale˝ nie, wszystko jest o wiele prostsze. Widzisz ten lej? Tu ojciec szuka∏ wody, ale napotka∏ ska∏´. Mia-

∏em go zasypaç, na to miejsce postawiç jeden stó∏ z ∏awami, tak sobie myÊla∏em: “CoÊ ty, tato, tak niedok∏ad-
nie wyliczy∏, teraz niepotrzebnie jest dodatkowa praca, a przecie˝ jest tu tak du˝o do zrobienia”. Zacz´∏y si´
deszcze i z góry pociek∏a woda, i wype∏ni∏ si´ nià lej. Trzyma∏a si´ tak, nie uchodzàc przez kilka miesi´cy. Po-
wsta∏ taki ma∏y stawek. PomyÊla∏em wtedy: “Ale z ciebie zuch, tato, przyda∏ si´ twój lej”. I wiele z tego, co on
tu zaplanowa∏, staram si´ zrozumieç.

– To w jaki sposób, Siergiej, wyrwa∏ ci´ w koƒcu z Moskwy, jakimi s∏owami ci´ tu Êciàgnà∏? 
– Tak zwyczajnie wszystko mówi∏, zwyk∏ymi s∏owami. Pami´tam tylko, ˝e od tych s∏ów jakieÊ nowe uczucia

si´ zrodzi∏y, pragnienia... no, i jestem tutaj: Dzi´ki ci za to, tato! Jakie s∏owa pozna∏ starzec obcujàcy z dolme-
nem? Jakà màdroÊç odkry∏, ˝e zdo∏a∏ nawróciç swego syna? Nawróciç na zawsze! Szkoda, ˝e pochowano
starca na cmentarzu, a nie na jego ziemi, jak radzi∏a Anastazja. Poczu∏em si´ zazdrosny o Siergieja: “Znalaz∏,
stworzy∏ dla niego ojciec kawa∏ek ojczyzny. Czy ja kiedykolwiek b´d´ jà mia∏? Czy b´dà jà mieli inni? Wspa-
niale jest na polance Anastazji, wspaniale jest u Siergieja. Dobrze by∏oby, aby wszyscy mieli swój kawa∏eczek
ojczyzny!”. 

SZKO¸A LUB LEKCJA BOGA 

Po ostatnich odwiedzinach dolmenu na ziemi Siergieja, po rozmowach z nim jeszcze wyraêniej przypo-
mnia∏y mi si´ rozmowy z Anastazjà o ojczyênie, o jej projektach dzia∏ki. Nap∏ywa∏y równie˝ w pami´ci nakre-
Êlone przez nià kijkiem na ziemi niektóre dzia∏ki przysz∏ych wspania∏ych osad. Z takim zachwytem i niezwyk∏à
intonacjà g∏osu stara∏a si´ o nich opowiadaç, ˝e nawet s∏ysza∏em jakby szelest liÊci w sadach pokrywajàcych
pustk´ i jak szumi czysta woda w strumieniu, i widzia∏em, jak poÊród nich ˝yjà uroczy, szcz´Êliwi m´˝czyêni
i kobiety, a jeszcze do tego dzieci´cy Êmiech i pieÊni u schy∏ku dnia. Z podziwu rodzi∏o si´ wiele pytaƒ: 

– Ale dlaczego kreÊlisz je, Anastazjo, tak, jakby dzia∏ki w ogóle si´ ze sobà nie styka∏y? 
– Przecie˝ tak powinno byç, ˝eby we wspania∏ej osadzie by∏y przejÊcia, Êcie˝ki i drogi. Ze wszystkich stron

jedna dzia∏ka od drugiej powinna byç oddalona nie mniej ni˝ trzy metry. 
– A czy w tej osadzie b´dzie szko∏a? 
– Owszem. Popatrz, tutaj jest szko∏a – w centrum wszystkich kwadracików. 
– Ciekawe, jacy nauczyciele b´dà uczyç w nowej szkole, jak zorganizowane b´dà zaj´cia, przypuszczam,

˝e tak, jak to zaobserwowa∏em w szkole u profesora Szczetinina. Wielu ludzi teraz tam jeêdzi i wszystkim bar-
dzo si´ podoba ta leÊna szko∏a. Wielu ludzi samych chce stworzyç takà szko∏´ w swoich miejscowoÊciach. 

– Szko∏a profesora Szczetinina jest wspania∏a, jest jednym ze szczebli do szkó∏ w nowych, przysz∏ych osie-
dlach. Absolwenci profesora Szczetinina b´dà pomagali przy ich budowie–, a potem w nich wyk∏adali. Nie ca-
∏e jednak sedno w wykszta∏conych i màdrych wyk∏adowcach. Rodzice b´dà w tych szko∏ach kszta∏ciç swoje
dzieci, a zarazem sami b´dà si´ od nich uczyç. 

– Ale jak to, wszyscy rodzice stanà si´ nagle nauczycielami? Czy˝by wszyscy rodzice mieli wy˝sze i do
tego pedagogiczne wykszta∏cenie? Przecie˝ ró˝ne przedmioty, takie jak matematyka, fizyka, chemia, literatu-
ra, kto b´dzie tym dzieciom wyk∏ada∏? 
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– Wykszta∏cenie oczywiÊcie ka˝dy b´dzie mia∏ inne, ale przecie˝ poznania przedmiotów i nauk nie powinno
si´ uczyniç jedynym celem. 

NNaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee,,  aabbyy  ppoozznnaaçç,,  jjaakk  bbyyçç  sszzcczz´́ÊÊlliiwwyymm,,  aa ttoo  jjeeddyynniiee  rrooddzziiccee  pprrzzyykk∏∏aaddeemm  sswwooiimm  wwsskkaazzaaçç  mmooggàà..
Wcale nieobowiàzkowo, w tradycyjnym rozumieniu, rodzice muszà prowadziç zaj´cia szkolne. Na przyk∏ad

mogà uczestniczyç we wspólnych dyskusjach lub wspólnie przeprowadzaç egzaminy. 
– Egzaminy? Kogo rodzice mogà egzaminowaç? 
– Swoje dzieci, a dzieci przeegzaminujà ich, swoich rodziców. 
– Rodzice dzieci, szkolny egzamin? Przecie˝ to niedorzeczne. Wtedy wszystkie dzieci b´dà piàtkowiczami.

Wszystkie! Który rodzic postawi dwój´ swojemu dziecku?! Przecie˝ to jasne jak s∏oƒce, ˝e ka˝dy rodzic posta-
wi piàtk´ swojemu synowi lub córce. 

– Nie spiesz si´ z osàdem, W∏adimirze, wÊród zaj´ç podobnych do dzisiejszych lekcji b´dà inne, najwa˝-
niejsze lekcje szko∏y nowej generacJI. 

– Inne, czyli jakie? 
I nagle mnie olÊni∏o. Je˝eli Anastazja z ∏atwoÊcià przedstawia obrazy tysiàcletniej przesz∏oÊci, niewa˝ne

jak, czy za pomocà Promienia, hipnozy, czy czegoÊ tam jeszcze, ale to si´ udaje, to znaczy. .. to znaczy, ˝e
mo˝e pokazaç i najbli˝szà przysz∏oÊç. Zapyta∏em wtedy: 

– Czy mog∏abyÊ pokazaç chocia˝ jedne zaj´cia przysz∏ej szko∏y w nowych osadach? Te nietradycyjne, mo-
g∏abyÊ? 

– Mog´. 
– To poka˝, chc´ je porównaç z tymi, które widzia∏em u profesora Szczetinina, oraz z tymi, w których sam

bra∏em udzia∏ w szkolnych latach. 
– A nie b´dziesz zadawa∏ pytaƒ i l´ka∏ si´, jakà si∏à stworz´ obrazy przysz∏oÊci? 
– Jest mi oboj´tne, jak to zrobisz, bardzo mnie to interesuje. 
– Po∏ó˝ si´ wi´c na trawie, rozluênij si´ i uÊnij. 
Anastazja delikatnie po∏o˝y∏a d∏oƒ na mojej i... Jak gdyby z góry zobaczy∏em wÊród dzia∏ek jednà wyró˝nia-

jàcà si´ swoim wewn´trznym rozplanowaniem. By∏o na niej kilka du˝ych drewnianych domów po∏àczonych
Êcie˝kami, po bokach kwit∏y klomby. Obok kompleksu zabudowaƒ znajdowa∏ si´ naturalny amfiteatr. Pagórek,
na którym z góry na dó∏ schodzi∏y pó∏koliste rz´dy ∏awek. Siedzia∏o tam oko∏o trzystu osób w ró˝nym wieku.
Byli wÊród nich starsi i siwi oraz ca∏kiem m∏odzi. Wyglàda∏o na to, ˝e usiedli rodzinami, poniewa˝ siedzieli na
przemian: m´˝czyêni, kobiety i dzieci w ró˝nym wieku. Wszyscy ze sobà ˝arliwie dyskutowali, jakby czeka∏o
ich coÊ niezwyk∏ego, koncert supergwiazdy lub przemowa prezydenta. Przed audytorium, na drewnianej sce-
nie sta∏y dwa stoliki z dwoma krzes∏ami, a z ty∏u wisia∏a wielka tablica. Obok sceny oko∏o pi´tnastoosobowa
grupa dzieci w wieku od pi´ciu do dwunastu lat bardzo ˝ywo o czymÊ dyskutowa∏a. 

– Zaraz rozpocznie si´ coÊ podobnego do sympozjum z astronomii – us∏ysza∏em g∏os Anastazji. 
– A dzieci tu po co? Nie majà ich z kim zostawiç? – zapyta∏em. 
– Jedno z grupy dyskutujàcych dzieci zaraz rozpocznie g∏ówny odczyt. Na razie wybierajà, kto to ma byç.

Widzisz dwoje pretendentów: dziewi´cioletni ch∏opiec i oÊmioletnia dziewczynka. W tym momencie dzieci
g∏osujà. Wi´kszoÊcià g∏osów wybra∏y ch∏opca. 

Ch∏opiec pewnym krokiem podszed∏ do sto∏u, wyciàgnà∏ z tekturowej teczki i uk∏ada∏ na stole jakieÊ kartki
z wykresami i rysunkami. A wszystkie dzieci, jedne powa˝nie, inne podskakujàc, wróci∏y do swoich rodziców
siedzàcych na ∏awkach. Ca∏a w piegach rudow∏osa dziewczynka, pretendentka do odczytu, przesz∏a obok sto-
∏u z dumnie podniesionà g∏owà. W r´kach mia∏a teczk´, jeszcze grubszà ni˝ mia∏ ch∏opiec, z pewnoÊcià rów-
nie˝ w niej znajdowa∏y si´ rysunki i wykresy pomocne w wystàpieniu. Ch∏opiec przy stole próbowa∏ powiedzieç
coÊ przechodzàcej obok dziewczynce, ale maleƒstwo si´ nie zatrzyma∏o. Poprawi∏a swój rudy warkoczyk
i przesz∏a obok, odwracajàc si´ demonstracyjnie. Ch∏opczyk przez jakiÊ czas zak∏opotany patrzy∏ w Êlad za
oddalajàcà si´, dumnà, rudow∏osà dziewczynkà. Potem znów skupi∏ si´ na przeglàdaniu swoich kartek. 

– Kto zdà˝y∏ tym dzieciom do takiego stopnia wpoiç astronomi´, ˝eby teraz robi∏y wyk∏ad dla doros∏ych?–
zapyta∏em Anastazj´. 

– Nikt im nie wpaja∏. Po prostu zaproponowano im, aby same si´ zastanowi∏y, jak wszystko jest zbudowa-
ne. Mia∏y si´ przygotowaç i przedstawiç swoje wnioski. Przygotowywa∏y si´ od dwóch tygodni i teraz nadszed∏
odpowiedni moment. Wnioski mo˝e zawetowaç ka˝dy ch´tny, a mówca b´dzie broni∏ swojej racji. 

– Wychodzi na to, ˝e to zabawa?
– Mo˝esz sobie okreÊlaç to, co tu si´ dzieje, jako zabaw´, jednak ona jest bardzo powa˝na. Ka˝dy z obec-

nych b´dzie mia∏ w∏àczonà i przyspieszonà myÊl o zabudowie mi´dzyplanetarnej, a byç mo˝e równie˝
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o czymÊ wi´kszym zacznà myÊleç obecni tu ludzie. Przecie˝ dzieci myÊla∏y dwa tygodnie. MyÊla∏y, a myÊli ich
˝adnym dogmatem nie sà ograniczone, ˝adne hipotezy na temat budowy mi´dzyplanetarnej nad nimi nie cià-
˝à, wi´c jeszcze nie wiadomo, co nam one powiedzà. 

– Nafantazjujà swoim dzieci´cym umys∏em, czy to chcesz powiedzieç? 
– Chc´ powiedzieç, ˝e przedstawià swojà wersj´, przecie˝ doroÊli te˝ nie majà jednakowego poj´cia o bu-

dowie uk∏adu planetarnego. Celem tego sympozjum nie jest wypracowanie jakiegoÊ kanonu, lecz przyspie-
szenie myÊli, która póêniej okreÊli prawd´ lub dojdzie do niej bardzo blisko. 

Do drugiego stolika podszed∏ m∏ody cz∏owiek, og∏osi∏ poczàtek wyk∏adu. Ch∏opiec zaczà∏ mówiç. Wyst´po-
wa∏ z pewnoÊcià siebie i pasjà przez blisko trzydzieÊci minut. Jego mowa, jak mi si´ zdawa∏o, by∏a na ogó∏
dzieci´cà fantazjà. Fantazjà nie popartà ˝adnymi teoriami naukowymi ani nawet elementarnà wiedzà z kursu
astronomii szko∏y Êredniej. Ch∏opiec mówi∏ coÊ w tym rodzaju: 

– JeÊli wieczorem popatrzeç w niebo, to tam si´ Êwieci bardzo du˝o gwiazd. Gwiazdy sà ró˝ne, ca∏kiem
malutkie mogà byç i wi´ksze. A zupe∏nie maleƒkie gwiazdki te˝ mogà byç du˝e, tylko my tak po prostu myÊli-
my, ˝e one sà ma∏e, a tak naprawd´ sà wielkie. Tak samo jak samolot: kiedy leci wysoko, jest ma∏y, ale kiedy
podejdziemy do niego na ziemi, okazuje si´ du˝y i wielu ludzi mo˝e si´ w nim zmieÊciç. Równie˝ na ka˝dej
gwieêdzie mo˝e si´ du˝o ludzi pomieÊciç. Tylko teraz nie ma ludzi na gwiazdach, a one Êwiecà wieczorami,
i du˝e, i ma∏e. Âwiecà, abyÊmy patrzyli na nie i o nich myÊleli. Gwiazdy chcà, abyÊmy wszystko dobrze na
nich uczynili, tak jak jest to na ziemi. One troch´ zazdroszczà ziemi. Pragnà, aby ros∏y na nich takie jagody
i drzewa jak u nas. ˚eby by∏a tam rzeka i rybki. Gwiazdy czekajà na nas, ka˝da stara si´ Êwieciç jak najjaÊniej,
abyÊmy w∏aÊnie na nià zwrócili uwag´. Jednak nie mo˝emy na nià polecieç, gdy˝ mamy du˝o spraw do za∏a-
twienia w domu. Ale kiedy ju˝ w domu wszystko b´dzie zrobione i wsz´dzie na ca∏ej Ziemi b´dzie dobrze, to
wtedy polecimy ku gwiazdom. Tylko polecimy nie samolotem ani rakietà, bo nimi leci si´ d∏ugo i nudno, a do
tego w samolocie czy rakiecie nie zmieszczà si´ wszyscy. I nie zmieÊci si´ wiele innego ∏adunku. Nie zmiesz-
czà si´ te˝ drzewa i rzeczka. Kiedy uczynimy tak, ˝e na ca∏ej Ziemi b´dzie dobrze, to na spotkanie z pierwszà
gwiazdà polecimy ca∏à Ziemià. A niektóre gwiazdy same zapragnà przylecieç do Ziemi i przytuliç si´ do niej.
Gwiazdy wysy∏a∏y ju˝ swoje kawa∏ki i przytula∏y si´ one do Ziemi, ludzie myÊleli najpierw, ˝e to sà komety, a to
kawa∏ki gwiazd. Wysy∏a∏y je gwiazdy pragnàce dotknàç Ziemi. A my mo˝emy polecieç na t´ dalekà gwiazd´
ca∏à Ziemià i kto zechce, zostanie na gwieêdzie, ˝eby sta∏o si´ tam tak samo pi´knie jak na Ziemi – ch∏opiec
podnosi∏ swoje kartki, pokazujàc je s∏uchaczom. Na nich by∏y rysunki rozgwie˝d˝onego nieba, szlaki prze-
mieszczania si´ Ziemi ku gwiazdom. Na ostatnim rysunku by∏y dwie gwiazdy w kwitnàcych sadach i oddalajà-
ca si´ w swym mi´dzyplanetarnym locie Ziemia. Kiedy ch∏opiec skoƒczy∏ swojà przemow´, przewodniczàcy
og∏osi∏, ˝e ch´tni mogà wystàpiç jako oponenci lub wypowiedzieç swoje zdanie na temat tego, co us∏yszeli,
ale nikt si´ nie spieszy∏ do wystàpienia, wszyscy milczeli i, jak mi si´ wydawa∏o, byli poruszeni. 

– Dlaczego si´ tak denerwujà? – zapyta∏em Anastazj´. 
– Czy˝by ˝aden z doros∏ych nie zna∏ si´ na astronomii? 
– Denerwujà si´ dlatego, W∏adimirze, ˝e powinno si´ mówiç w sposób zrozumia∏y i uargumentowany. Prze-

cie˝ tu sà obecne ich dzieci. JeÊli wyst´p nie zostanie zrozumiany lub odebrany przez dzieci´cà dusz´, zrodzi
si´ nieufnoÊç wzgl´dem mówcy albo, co gorsza, niech´ç. DoroÊli cenià stosunek dzieci do siebie, wi´c dener-
wujà si´, bo nie chcà ryzykowaç. Bojà si´ wyjÊç na g∏upców przed tu obecnymi, a przede wszystkim przed
w∏asnymi dzieçmi. G∏owy wi´kszoÊci s∏uchaczy zacz´∏y si´ kierowaç ku siedzàcemu poÊrodku audytorium,
starszemu, siwiejàcemu m´˝czyênie. Trzyma∏ w obj´ciach ma∏à, rudow∏osà dziewczynk´, pretendentk´ do
wyk∏adu. Obok nich siedzia∏a m∏oda i pi´kna kobieta. Anastazja powiedzia∏a: 

– Wielu patrzy teraz w∏aÊnie na tego m´˝czyzn´ w centrum widowni. Jest on profesorem uniwersytetu, na-
ukowcem, teraz ju˝ emerytowanym. Prywatne ˝ycie poczàtkowo nie uk∏ada∏o mu si´ zbytnio, nie mia∏ dzieci.
Dziesi´ç lat temu wzià∏ sobie dzia∏k´ i zaczà∏ jà wyposa˝aç. Pokocha∏a go m∏oda dziewczyna i zrodzi∏a si´
z tego zwiàzku rudow∏osa dziewczynka. Ta m∏oda kobieta obok niego jest w∏aÊnie jego ˝onà i matkà dziew-
czynki. By∏y naukowiec bardzo kocha swoje póêne dziecko. Jego rudow∏osa córka równie˝ bardzo kocha
i szanuje swojego ojca. Wi´kszoÊç obecnych uwa˝a, ˝e profesor powinien wystàpiç jako pierwszy. Siwawy
profesor ociàga∏ si´ ze swoim wystàpieniem. By∏o widaç, jak ze zdenerwowania wertowa∏ jakàÊ gazet´.
Wreszcie wsta∏ i zaczà∏ mówiç. Powiedzia∏ coÊ o budowie galaktyki, kometach, o masie Ziemi, a na koƒcu
podsumowa∏: 

– Planeta Ziemia rzeczywiÊcie przemieszcza si´ w przestrzeni i obraca. Ale ona jest nieroz∏àcznie powià-
zana z Systemem S∏onecznym i nie mo˝e samodzielnie bez niego si´ przemieszczaç ku oddalonym galakty-
kom. S∏oƒce daje ˝ycie wszystkiemu, co ˝ywe na Ziemi. Oddalenie od S∏oƒca spowoduje nag∏e och∏odzenie
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na Ziemi i w konsekwencji jej Êmierç. Wszyscy mo˝emy zaobserwowaç, co si´ ju˝ dzieje przy wzgl´dnie nie-
du˝ym oddaleniu od S∏oƒca. Nastaje zima... – nagle profesor umilk∏. Ch∏opiec wyk∏adowca zdezorientowany
to przeglàda∏ swoje rysunki, to pytajàco spoglàda∏ na swoich rówieÊników, z którymi przygotowywa∏ wystàpie-
nie. Widocznie argument z zimà i och∏odzeniem by∏ dla wszystkich wa˝ny i zrozumia∏y. Argument ten rujnowa∏
pi´kne dzieci´ce marzenie o wspólnym locie. I nagle z trwajàcej ju˝ pó∏ minuty ciszy znowu zabrzmia∏ g∏os si-
wiejàcego profesora: 

– Zima... zawsze ˝ycie zamiera, kiedy Ziemi brakuje energii s∏onecznej. Zawsze! Nie sà potrzebne ˝adne
teoretyczne, naukowe wynalazki, aby to zauwa˝yç i si´ o tym przekonaç... Jednak uwa˝am, ˝e energia taka
sama jak s∏oneczna istnieje równie˝ na samej Ziemi. Tylko ona si´ jeszcze nie ujawni∏a. Jeszcze nikt jej nie
odkry∏. Mo˝liwe, ˝e kiedyÊ wy jà odnajdziecie... Jestem przekonany, ˝e Ziemia mo˝e byç samowystarczalna
i ta energia w czymÊ si´ przejawia. Pojawi si´ na Ziemi jak energia S∏oƒca i w∏aÊnie ona b´dzie niczym ener-
gia S∏oƒca otwieraç p∏atki kwiatów, a wtedy b´dzie mo˝na w´drowaç Ziemià po galaktykach. ., tak, wtedy... 

Profesor zacià∏ si´ i umilk∏. Na widowni powsta∏ niezadowolony gwar i si´ zacz´∏o... 
Wyst´pujàcy doroÊli podnosili si´ ze swoich miejsc i wypowiadali si´, prostujàc wypowiedê profesora na te-

mat mo˝liwoÊci ˝ycia bez s∏oƒca. Mówili coÊ o zachodzàcej w roÊlinach fotosyntezie, o temperaturze Êrodowi-
ska, o torach ruchu planet, Z których ˝adna nie mo˝e zejÊç. A profesor siedzia∏, coraz ni˝ej spuszczajàc swo-
jà siwà g∏ow´. Jego rudow∏osa córeczka odwraca∏a g∏ówk´ w kierunku ka˝dego mówcy, czasem si´ podno-
szàc z miejsca, jakby chcia∏a w∏asnym cia∏em obroniç ojca przed zarzutami z widowni. 

Starszawa kobieta wyglàdajàca na nauczycielk´ zabra∏a g∏os i zacz´∏a mówiç o tym, ˝e nie jest dobrze po-
takiwaç i schlebiaç dzieciom w imi´ ich sympatii do siebie. 

– Ka˝de k∏amstwo z czasem wyjdzie na jaw i jak my wszyscy wtedy b´dziemy wyglàdali? Przecie˝ to nie-
zwyk∏e k∏amstwo, to jest ma∏odusznoÊç, a nawet tchórzostwo – wyrzuci∏a z siebie kobieta. 

Rudow∏osa dziewczynka wczepi∏a si´ ràczkami w klap´ marynarki ojca. Zacz´∏a nim potrzàsaç i, niemal
p∏aczàc, przemawia∏a ∏amiàcym si´ g∏osem: 

– Tatulku, sk∏ama∏eÊ o tej energii... Czy sk∏ama∏eÊ, tatulku? Dlatego ˝e jesteÊmy dzieçmi? Ta pani powie-
dzia∏a, ˝e stchórzy∏eÊ, a tchórzostwo jest z∏e, prawda? 

Na widowni pod go∏ym niebem zaleg∏a cisza. Profesor podniós∏ g∏ow´, popatrzy∏ swojej córce w oczy, po∏o-
˝y∏ r´k´ na jej ramionku i spokojnie powiedzia∏: 

– Uwierzy∏em, córuniu, w to, co powiedzia∏em. 
Rudow∏osa dziewczynka wpierw zamar∏a na chwil´, a potem b∏yskawicznie stan´∏a na ∏awce i wysokim

dzieci´cym g∏osem wykrzykn´∏a do widowni: 
– Mój tato nie stchórzy∏! Tato uwierzy∏! Uwierzy∏! – dziewczynka mierzy∏a wzrokiem zamilk∏ych widzów. Nikt

nie patrzy∏ w ich kierunku. Odwróci∏a si´ do matki, ale m∏oda kobieta, odwróciwszy g∏ow´, to zapina∏a, to roz-
pina∏a guziki przy r´kawach bluzki. Dziewczynka znowu obj´∏a wzrokiem milczàcà sal´, popatrzy∏a na ojca.
Profesor nadal jakoÊ bezradnie patrzy∏ na swà ma∏à córeczk´. W absolutnej ciszy znów, lecz ju˝ nie g∏oÊno,
ale pieszczotliwie, zabrzmia∏ g∏os rudow∏osej: 

– Ludzie ci nie wierzà, tatusiu. Oni nie wierzà dlatego, ˝e nie ujawni∏a si´ jeszcze na ziemi ta energia, co
mo˝e jak s∏onko otwieraç p∏atki kwiatów. A kiedy ona si´ ujawni, to wszyscy ci wtedy uwierzà. Potem uwierzà,
kiedy si´ pojawi. Póêniej... 

Nagle dziewczynka bystrym ruchem poprawi∏a swà grzywk´, skoczy∏a na przejÊcie pomi´dzy ∏awkami i po-
bieg∏a. Wybieg∏szy na skraj amfiteatru, podà˝y∏a ku jednemu ze stojàcych obok domów, wlecia∏a przez drzwi,
a po dwóch sekundach znów si´ w nich pojawi∏a. Dziewczynka trzyma∏a w d∏oniach doniczk´ z jakàÊ roÊlinà,
podbieg∏a z nià do pustego ju˝ biurka wyk∏adowcy. Postawi∏a doniczk´ na blacie i dzieci´cy g∏os, donoÊny
i pewny siebie, zabrzmia∏ nad g∏owami obecnych:  

– To jest kwiat. Zamkn´∏y si´ jego p∏atki. P∏atki wszystkich kwiatków si´ pozamyka∏y, dlatego ˝e s∏oƒce ju˝
zasz∏o. Ale za moment otworzà si´ znowu. Dlatego ˝e istnieje na ziemi energia... Ja b´d´... Ja przemieni´ si´
w energi´ otwierajàcà p∏atki kwiatów. 

Dziewczynka zacisn´∏a paluszki w piàstki i zacz´∏a si´ wpatrywaç w kwiat. Wpatrywa∏a si´, nie mrugajàc.
Siedzàcy na swoich miejscach ludzie nie rozmawiali, wszyscy patrzyli na dziewczynk´ i stojàcà na blacie do-
niczk´ z jakàÊ roÊlinà. Profesor powoli wsta∏ i skierowa∏ si´ w stron´ córki. Podszed∏ do niej, wzià∏ za ramiona,
starajàc si´ jà stamtàd zabraç. Ale rudow∏osa potrzàsn´∏a ramionami i szepn´∏a: 

– Lepiej mi pomó˝, tatusiu. 
Profesor chyba w ogóle si´ zamota∏ i zosta∏ obok córki, po∏o˝y∏ d∏onie na dzieci´ce ramiona i te˝ zaczà∏ si´

wpatrywaç w kwiat. Nic si´ jednak nie dzia∏o z roÊlinà i by∏o mi jakoÊ tak ˝al i rudow∏osej dziewczynki, i siwie-
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jàcego profesora. I czy by∏o mu to potrzebne tak wyskoczyç ze swoimi twierdzeniami o wierze w nieujawnionà
jeszcze energi´? Nagle z pierwszego rz´du podniós∏ si´ wyk∏adajàcy wczeÊniej ch∏opiec. Obróci∏ si´ ku mil-
czàcej widowni, pociàgnà∏ nosem, podszed∏ do biurka i stanà∏ obok rudow∏osej dziewczynki. Tak jak i ona
skierowa∏ swój przenikliwy wzrok na roÊlin´ w glinianej donicy. Ale z roÊlinà oczywiÊcie nadal si´ nic nie dzia-
∏o. 

I nagle zobaczy∏em! Zobaczy∏em, jak na widowni zacz´∏y wstawaç ze swoich miejsc dzieci w ró˝nym wie-
ku. Jedno za drugim podchodzi∏y w milczeniu do biurka, stawa∏y obok siebie i wnikliwie patrzy∏y na kwiat.
Ostatnia z nich by∏a szeÊcioletnia dziewczynka, obejmujàca obiema r´kami swego zupe∏nie jeszcze maleƒkie-
go braciszka. Przecisn´∏a si´ do przodu mi´dzy stojàcymi. Z trudem przy czyjejÊ pomocy postawi∏a braciszka
na stojàce przy stole krzes∏o. Maluch, porozglàdawszy si´ po stojàcych dooko∏a, odwróci∏ si´ do kwiatka i za-
czà∏ na niego dmuchaç. I nagle na roÊlinie w doniczce zacz´∏y si´ powoli otwieraç p∏atki jednego z kwiatków.
Ca∏kiem powoli, ale zauwa˝yli to milczàcy ludzie z widowni. Niektórzy z nich oniemiali wstawali ze swych
miejsc. A na stole otwiera∏ swe pàki ju˝ drugi kwiat, a wraz z nim trzeci, czwarty... 

– Iiiii – zapiszcza∏a w zachwycie dr˝àcym g∏osem starszawa kobieta wyglàdajàca na nauczycielk´ i zakla-
ska∏a. Widownia wype∏ni∏a si´ g∏oÊnymi oklaskami. Ku profesorowi, który odszed∏ od zachwyconych dzieci,
pocierajàc swoje skronie, p´dzi∏a z widowni m∏oda, pi´kna kobieta, jego ˝ona. Z rozp´du podskoczy∏a, rzuci∏a
mu si´ na szyj´ i zacz´∏a ca∏owaç jego policzki, usta. .. Rudow∏osa dziewczynka zrobi∏a krok w stron´ ca∏ujà-
cych si´ rodziców, ale zatrzyma∏ jà ch∏opiec – wyk∏adowca. Wyrwa∏a jednak r´k´, ale zrobiwszy kilka kroków,
zawróci∏a, podesz∏a do niego bardzo blisko i zapi´∏a guzik przy jego koszuli. UÊmiechn´∏a si´ i, odwróciwszy
si´ na pi´cie, pobieg∏a do swoich obj´tych rodziców. Z widowni podchodzi∏o do sto∏u coraz wi´cej ludzi, ktoÊ
bra∏ na r´ce swoje dziecko, ktoÊ Êciska∏ d∏oƒ ma∏emu wyk∏adowcy, który tak sta∏ z jednà r´kà wyciàgni´tà do
gratulacji, a drugà wcià˝ Êciska∏ zapi´ty przed chwilà przez rudow∏osà guzik. KtoÊ nagle zagra∏ na harmonii
coÊ pomi´dzy ruskim a cygaƒskim i przytupnà∏ nogà jakiÊ starzec na scenie, a do niego jak ∏ab´dê p∏yn´∏a ju˝
puszysta kobieta. Zesz∏o si´ w przykuckach dwóch m∏odych ch∏opaków i patrzy∏ kwiatek swoimi otwartymi
p∏atkami na ten ˝ywy tan, zach´cajàcy swoim temperamentem coraz wi´cej ludzi. 

Obraz niezwyk∏ej szko∏y nagle zniknà∏, jakby zgas∏ ekran. Siedzia∏em na trawie. Naoko∏o jedynie tajgowa
roÊlinnoÊç i Anastazja obok. A wewnàtrz takie wzruszenie i s∏ysz´ Êmiech szcz´Êliwych ludzi, i dêwi´ki weso-
∏ego taƒca, i jeszcze ze wszystkim tym nie chcia∏em si´ rozstawaç. Kiedy powoli ucich∏y we mnie wszystkie
dêwi´ki, zwróci∏em si´ do Anastazji: 

– To, co przed chwilà mi pokaza∏aÊ, w ogóle nie jest podobne do szkolnych lekcji. To by∏o jakieÊ zebranie
rodzin ˝yjàcych po sàsiedzku, i nie by∏o ani jednego nauczyciela, wszystko odbywa∏o si´ samo przez si´. 

– Nauczyciel tam by∏, W∏adimirze, najmàdrzejszy. Niczyjej uwagi sobà nie zwraca∏. 
– A rodzice? Po co tam byli obecni? Przez ich emocje powsta∏ tylko zam´t. 
– Emocje i uczucia wielokrotnie przyspieszajà myÊl. Lekcje podobne do tej odbywajà si´ w tej szkole co ty-

dzieƒ. Nauczyciele, rodzice sà w swoich dà˝eniach jednoÊcià i uwa˝ajà dzieci za RÓW–NE sobie. 
– Jednak niezwyk∏e wydaje si´ uczestnictwo rodziców w edukacji dzieci. Przecie˝ rodzice nie przygotowy-

wali si´ do zawodu nauczyciela. 
– Przykre jest to, W∏adimirze, ˝e wÊród ludzi rozpowszechni∏ si´ zwyczaj przekazywania swoich dzieci na

wychowanie innym. Komu, nie jest wa˝ne. Szkole albo innym instytucjom. Przekazujà swoje dzieci, cz´sto nie
wiedzàc nawet, jaki b´dzie im wpajany Êwiatopoglàd, jaki los zgotuje im czyjaÊ nauka. Oddajàc swoje dzieci
w nieznane, samemu traci si´ swoje dzieci. W∏aÊnie dlatego zapominajà o matkach te dzieci, które zosta∏y
przez nie oddane komuÊ na nauk´. 

*        *        * 
Nadszed∏ dzieƒ powrotu do domu. Otrzymane informacje przepe∏ni∏y mnie ca∏ego na tyle, ˝e nie akcepto-

wa∏em i nie zauwa˝a∏em tego, co mnie otacza∏o. Z Anastazjà po˝egna∏em si´ te˝ jakoÊ tak w poÊpiechu. Po-
wiedzia∏em: 

– Nie odprowadzaj mnie. Kiedy pójd´ sam, nikt nie b´dzie mi przeszkadza∏ w myÊleniu. 
– Tak, niech nikt ci nie przeszkadza w myÊlach – odpowiedzia∏a. 
– Kiedy dotrzesz do rzeki, b´dzie czeka∏ na ciebie dziadek, on przewiezie ci´ ∏odzià na przystaƒ. Szed∏em

samotnie przez tajg´ ku rzece i myÊla∏em jednoczeÊnie o wszystkim, co zobaczy∏em i us∏ysza∏em. Natarczy-
wie nasuwa∏o si´ jedno pytanie: jak mog∏o tak si´ z nami staç, mam na myÊli wi´kszoÊç ludzi? Ojczyzn´ ma
jakby ka˝dy, a maleƒkiego w∏asnego kawa∏ka ojczyzny nikt nie posiada. Nawet nie ma w paƒstwie ustawy
gwarantujàcej cz∏owiekowi, jego rodzinie mo˝liwoÊç posiadania w∏asnego, choçby jednego hektara ziemi.
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Ró˝ne partie rzàdzàce, zmieniajàce si´ jedna za drugà, obiecujà ró˝ne korzyÊci, ale temat kawa∏ka ojczyzny
dla ka˝dego omijajà bokiem. Dlaczego? Przecie˝ wielka ojczyzna sk∏ada si´ z ma∏ych kawa∏eczków. Rodo-
wych ma∏ych miejsc. Ogrodów i domów na nich. JeÊli takich nie ma, to z czego wtedy sk∏ada si´ ojczyzna?
Powinno si´ przyjàç takà ustaw´, ˝eby ka˝dy mai∏ taki kawa∏eczek swojej ojczyzny. Ka˝da rodzina, która za-
pragnie go posiadaç. Nale˝y coÊ zrobiç jak najszybciej, bo inaczej umrzesz, a na swojà ojczyzn´ nie trafisz
i wnuki nie wspomnà o tobie. Kiedy pojawi si´ taka mo˝liwoÊç? Kiedy b´dzie mo˝na powiedzieç: “Dzieƒ do-
bry, moja ojczyzno!”? 

*         *        * 
Dziadek Anastazji siedzia∏ na pniu drzewa nad brzegiem. Obok lekko ko∏ysa∏a si´ na falach przycumowana

maleƒka, drewniana ∏ódeczka. “Wios∏ujàc do najbli˝szej przystani po drugiej stronie rzeki kilka kilometrów
z pràdem nie jest ci´˝ko, ale jak z powrotem, pod pràd, b´dzie wios∏owa∏?” – pomyÊla∏em, witajàc starca, i za-
pyta∏em go o to: 

– Dotr´ poma∏u – odpowiedzia∏ dziadek. Zwykle weso∏y, tym razem by∏, jak mi si´ wydawa∏o, powa˝ny
i niezbyt skory do rozmowy. Usiad∏em obok niego na pniu i zapyta∏em: 

– Nie mog´ zrozumieç, w jaki sposób Anastazja gromadzi w sobie tyle informacji? Pami´ta o przesz∏oÊci
i o tym, co teraz si´ dzieje, o naszym ˝yciu wie wszystko. A mieszka w tajdze, kwiatkami, s∏oneczkiem i zwie-
rzàtkami si´ cieszy. Jakby o niczym specjalnym nie myÊla∏a. 

– O czym tu myÊleç? – odpowiedzia∏ dziadek. – Ona odczuwa te informacje. Kiedy sà jej potrzebne, bierze
tyle, ile zechce. Odpowiedzi na wszystkie pytania sà w przestrzeni obok nas. Trzeba tylko umieç je przyjàç
i g∏oÊno wypowiedzieç. 

– Jak to? 
– Jak? Jak? Idziesz ulicà bardzo dobrze znanego ci miasta, myÊlisz o swoich sprawach. Nagle ktoÊ do cie-

bie podchodzi i pyta, jak dotrzeç w pewne miejsce. Przecie˝ mo˝esz daç mu odpowiedê? 
– Tak, myÊl´, ˝e by∏bym w stanie. 
– No, widzisz, jakie to wszystko proste? MyÊla∏eÊ o swoich sprawach. Pytanie powsta∏o zupe∏nie nie zwià-

zane z twoimi myÊlami, ale odpowiesz cz∏owiekowi. W tobie odpowiedê jest zawarta. 
– To by∏a proÊba, ˝eby wyt∏umaczyç, jak dojÊç. Ale jeÊli przechodzieƒ zapyta mnie, co by∏o w miasteczku,

w którym si´ z nim spotka∏em, na przyk∏ad tysiàc lat temu, nikt nie b´dzie w stanie daç mu odpowiedzi. 
– Nie b´dzie w stanie, je˝eli b´dzie leniwy. Wszystko w ka˝dym cz∏owieku i wokó∏ niego od momentu stwo-

rzenia jest przechowywane. Ale lepiej ju˝ wsiadaj do ∏odzi, czas odp∏ywaç – starzec chwyci∏ za wios∏a. Kiedy
odp∏yn´liÊmy kilometr od brzegu, milczàcy do tej pory dziadek nareszcie zwróci∏ si´ do mnie: 

– Postaraj si´ w swoich rozmyÊlaniach i informacjach nie zaplàtaç, rzeczywistoÊç oceniaj wed∏ug siebie
samego. W równej mierze odczuwaj sobà materi´ i to, czego nie widaç. 

– Nie rozumiem, po co pan mi to mówi? 
– Dlatego ˝e zaczà∏eÊ grzebaç si´ w informacji, okreÊlaç jà rozumem. Jednak nie da rady przez rozum. Po-

jemnoÊci tego, co wie moja wnuczka, rozum nie pomieÊci. I przestaniesz wtedy wokó∏ siebie dostrzegaç dzie-
∏a. 

– Aaa, wszystko widz´. To jest rzeka, ∏ódê...
– To dlaczego w takim razie ty, tak wszystko widzàcy, ani z wnuczkà, ani ze swym synem nie potrafi∏eÊ si´

po ludzku po˝egnaç? 
– No, mo˝e nie potrafi∏em, myÊla∏em o bardziej globalnych rzeczach. Przecie˝ faktycznie odszed∏em, pra-

wie nie po˝egnawszy si´ z Anastazjà, i przez ca∏à drog´ tak intensywnie myÊla∏em, ˝e nawet nie zauwa˝y∏em,
jak doszed∏em do rzeki.  

– Anastazja tak˝e o czymÊ innym marzy – doda∏em – o czymÊ szerszym, wi´kszym, nie sà jej potrzebne
˝adne sentymenty. 

– Anasfazja odczuwa sobà wszystkie plany bytu i ka˝dego bez szkody dla drugiego odbiera. 
– No, to co? 
– To wyciàgnij lornetk´ z torby i spójrz na drzewo w miejscu, skàd wyp∏yn´∏a nasza ∏ódê. Popatrzy∏em na

drzewo przez lornetk´. Na brzegu obok pnia sta∏a Anastazja z synem na r´kach. Na zgi´tej r´ce trzyma∏a ja-
kiÊ pakunek. Sta∏a tak z moim synem i macha∏a w Êlad za odp∏ywajàcà z pràdem ∏odzià. I ja pomacha∏em
Anastazji. 

– Wyglàda na to, ˝e wnuczka z synem sz∏a za tobà. Czeka∏a, a˝ skoƒczysz swoje rozmyÊlania, przypo-
mnisz sobie o synu i o niej pomyÊlisz. I pakunek dla ciebie uszykowa∏a, widzisz? Jednak informacja otrzyma-
na od niej okaza∏a si´ dla ciebie wa˝niejsza. Duchowe, materialne – wszystko powinno si´ odczuwaç równo-
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miernie. Wtedy i w ˝yciu twardo b´dziesz sta∏ na ziemi. Kiedy jedno zwyci´˝y nad innym, wtedy jakby kulawy
si´ staniesz. 

Starzec mówi∏ bez z∏oÊci i macha∏ z wprawà wios∏ami. Albo jemu, albo sam sobie g∏oÊno próbowa∏em od-
powiedzieç: 

– Dla mnie najwa˝niejsze jest teraz to, ˝eby zrozumieç, samemu zrozumieç! Kim jesteÊmy? Gdzie jeste-
Êmy? 

ANOMALIA W GELEND˚YKU 

Szanowni Czytelnicy, wszystko, co jest opisane w moich ksià˝kach, us∏ysza∏em osobiÊcie od Anastazji.
Sam to zobaczy∏em i prze˝y∏em. Wszystkie zdarzenia to realne zdarzenia z mojego ˝ycia. 

Teraz mam problem z ró˝nymi zjawiskami i zdarzeniami, które ludzie wià˝à ze mnà i z Anastazjà. Teraz
z szybkoÊcià b∏yskawicy rozprzestrzenia si´ pog∏oska o ognistej kuli, z którà obcuje Anastazja. Pami´tacie,
jak na pytanie dziadka: “Co to jest?” odpowiedzia∏a: “Ona jest dobra”? Dlaczego nagle przypomnia∏em o ogni-
stej kuli, pojawiajàcej si´ nie wiadomo skàd? Dlatego ˝e ta kula, jak potwierdza masa Êwiadków, pojawi∏a si´
nad Gelend˝ykiem i spowodowa∏a pop∏och. Teraz niektórzy z∏oÊliwcy rozpowszechniajà pog∏oski, ˝e Anasta-
zja za pomocà tej kuli mo˝e zbombardowaç wszystkich jej nieprzychylnych, ˝e obcuje nie tylko z jasnymi, ale
i z ciemnymi si∏ami. Na tle tych wydarzeƒ przytrafi∏o si´ coÊ. . . Siedemnastego wrzeÊnia po po∏udniu,
w przeddzieƒ konferencji czytelników ksià˝ek Anastazji, podniós∏ si´ wiatr i zerwa∏a burza. Na niedu˝ym placu
przed budynkiem urz´du miasta pojawi∏a si´ ognista kula. Dalsze jej czyny, jak teraz mówià, by∏y bardzo zbli-
˝one do dzia∏ania kuli Anastazji. Ta ognista kula omin´∏a wszystkie piorunochrony otaczajàce plac, dotkn´∏a
stojàcego na Êrodku drzewa i w tym momencie wydzieli∏o si´ z niej kilka mniejszych ognistych kul. Jedna wle-
cia∏a do gabinetu burmistrza miasta, na oczach tam obecnych okrà˝y∏a pokój i wylecia∏a. Druga wlecia∏a przez
okno gabinetu zast´pcy burmistrza, pani Kaliny, przez moment zawis∏a nad jej g∏owà, potem skierowa∏a si´
w stron´ okna, nakreÊli∏a na szybie nieÊcieralny do tej pory dziwny znak i wylecia∏a. Od tego czasu ludzie
twierdzà, ˝e administracja Gelend˝yka sta∏a si´ Êwi´ta albo zmàdrza∏a, w∏aÊnie bowiem po zdarzeniu z kulà
zrobi∏a wszystko, aby polepszyç warunki przyje˝d˝ajàcych do miasta czytelników, zrekonstruowa∏a dolmeny
wokó∏ miasta i zdecydowa∏a si´ na corocznà organizacj´ festiwalu duchowej pieÊni autorskiej, i wiele, wiele in-
nych rzeczy, o których wczeÊniej nawet nie chcia∏a s∏yszeç. 

Pojawi∏a si´ te˝ plotka, ˝e Gelend˝yk odwiedzi∏a kula Anastazji. Próbowa∏em to zdementowaç, ale zacz´to
mi udowadniaç, ˝e przypadki nie istniejà. I ˝e to nie by∏o tylko jedno zdarzenie, ale ca∏y ∏aƒcuch zdarzeƒ,
i twierdzili, ˝e je˝eli przypadki ∏àczà si´ kolejno w jeden ∏aƒcuszek, to si´ nazywa przeznaczeniem. Oczywi-
Êcie mo˝na powiedzieç, ˝e przypadki po∏àczy∏y si´ w ∏aƒcuch, ale do teraz nie mog´ zrozumieç, jak kula omi-
n´∏a wszystkie piorunochrony? Dlaczego dotkn´∏a stojàcego na placu du˝ego drzewa, wybuch∏a, grzmotn´∏a,
nie niszczàc go jednak, tylko polecia∏a do gabinetów tych, którzy majà w∏adz´ decydowaç? I dlaczego miej-
scowa administracja od razu po odwiedzinach kuli pozytywnie rozpatrzy∏a wiele wniosków? I dlaczego po tym
zjawisku sama pani Kalina przysz∏a, aby powitaç przyby∏ych na konferencj´ czytelników, i tak dalej. 

Ludzie twierdzili, ˝e w∏adze miasta tak si´ zmieni∏y, i˝ teraz Gelend˝yk zacznie kwitnàç i stanie si´, jak za-
powiada∏a Anastazja, bogatszy od Jerozolimy i Rzymu. 

By∏em w tych gabinetach i widzia∏em znak na szybie, dotyka∏em go, czu∏em niezwyk∏y zapach podobny do
kadzid∏a i siarki, ale nie odczuwa∏em ˝adnego l´ku, wr´cz odwrotnie, pani Kalina by∏a radoÊniejsza ni˝ zwykle.
I te˝ mnie zapyta∏a: “Jak pan uwa˝a, czy to nie by∏ jakiÊ znak?”. Krótko mówiàc, tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e w wersj´
o zwyk∏ej kulistej b∏yskawicy nikt nie uwierzy∏, a mi zacz´to wytykaç, ˝e tak upraszczam to wydarzenie. Tak
naprawd´ ani nie mam zamiaru udowadniaç przynale˝noÊci ognistej kuli do Anastazji, ani temu zaprzeczaç.
To jest bez sensu, poniewa˝ ka˝dy b´dzie si´ upiera∏ przy swoim. 

W Biblii si´ mówi: “Sàdêcie siewc´ po p∏odach”, to jakie te p∏ody? Ja nie widz´ ani jednego negatywnego
skutku, wi´c p∏ody sà dobre, a Anastazja mówi o ognistej kuli, ˝e dzia∏a ona samodzielnie, nie mo˝na jej nic
rozkazaç, mo˝na jà jedynie poprosiç. Nie chcia∏bym, ˝eby ktokolwiek wykorzysta∏ ten przypadek do zastra-
szania ludzi. Teraz ju˝ nawet mówià, ˝e to kula pomog∏a mi w wyst´pie na konferencji. Przecie˝ to nie tak, nie
mam z tym nic do czynienia, do tych plotek przyczyni∏a si´ prasa. Napisa∏a, ˝e w paƒstwie “przeprowadzany
jest eksperyment na wielkà skal´”, i jeszcze o mnie: “wyst´powa∏ przez osiem godzin, takich mówców jeszcze
nie spotka∏em”, a nast´pna gazeta jeszcze doda∏a: “przy tym by∏ Êwie˝utki jak ogórek”. Te wypowiedzi, deli-
katnie rzecz ujmujàc, by∏y mocno przesadzone i nieprawdziwe. 

Po pierwsze, wyst´powa∏em szeÊç godzin, a dwie godziny dodali mi z mojego nast´pnego wyst´pu. Co si´
tyczy pomocy, to rzeczywiÊcie, ale bez u˝ycia si∏ nadprzyrodzonych. W dniu poprzedzajàcym konferencj´ do
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Gelend˝yka przyjecha∏a Anastazja. Wieczorem powiedzia∏a, ˝e mam si´ dobrze wyspaç. Zaproponowa∏a mi
do wypicia przed snem jakiÊ przywieziony z tajgi napar. Zgodzi∏em si´ go wypiç, bo rzeczywiÊcie ostatnio mia-
∏em problemy z zasypianiem. Kiedy si´ ju˝ po∏o˝y∏em, usiad∏a obok mnie, wzi´∏a za r´k´, jak nieraz w tajdze,
i usnà∏em, jakbym odlecia∏ donikàd. Kiedy tak robi∏a w tajdze, zawsze wst´powa∏ we mnie spokój. Obudzi∏em
si´ nazajutrz rano, za oknem by∏a pi´kna pogoda. Samopoczucie wspania∏e, nastrój radosny. Na Êniadanie
Anastazja zaproponowa∏a tylko cedrowe mleko. WyjaÊni∏a, ˝eby lepiej nie jeÊç mi´sa, bo zbyt du˝o energii
pójdzie na trawienie i spalanie. A ja w ogóle nie pomyÊla∏em o mi´sie po tym mleku, bo po nim w ogóle nic si´
nie chce jeÊç. 

Kiedy mia∏em wyk∏ad, Anastazji nie by∏o obok. Przez jakiÊ czas sta∏a skromnie wÊród czytelników, a póêniej
w ogóle gdzieÊ znik∏a. Po tych wszystkich publikacjach pomyÊla∏em w koƒcu, ˝e Anastazja w jakiÊ sposób fak-
tycznie mi pomog∏a. I wypomnia∏em jej: 

– Czy ty, Anastazjo, zapomnia∏aÊ, ˝e powinienem wyglàdaç na zm´czonego chocia˝by na koƒcu mojego
wyst´pu? Po co napuszczasz na ludzi mistyk´? 

Ona zaÊmia∏a si´ i odpar∏a: 
– Jaka mistyka jest w tym, ˝e dobrze wypocz´ty cz∏owiek, w dobrym humorze rozmawia z przyjació∏mi?

A to, ˝e tak d∏ugo mówi∏eÊ, to tylko z tego powodu, ˝e zaplàta∏a si´ twoja myÊl, bo chcia∏eÊ ujàç kilka wàtków
od razu. Mo˝na by∏o mówiç krócej i treÊciwiej budowaç zdania. Ale ty tego nie mog∏eÊ zrobiç tak˝e dlatego, ˝e
mia∏eÊ troch´ ciasne buty, które uciska∏y nogi i od tego krew w ˝y∏ach krà˝y∏a z trudem. 

No, to widzicie, jakie wszystko tak naprawd´ jest proste, ˝adnej mistyki nie by∏o tak˝e w moim wyst´pie.
Jestem biznesmenem. Mia∏em zamiar napisaç obiecane Anastazji ksià˝ki i wróciç do biznesu. Ale teraz moje
zamiary si´ zmieni∏y, dlatego ˝e inspiratorzy krytycznych artyku∏ów w gazetach nadal zastraszajà czytelników
i ubli˝ajà im, nazywajàc ich sekciarzami, czytajàcymi g∏upie, jak uwa˝ajà, nie majàce artystycznych wartoÊci
ksià˝ki. Najbardziej ich dra˝ni, ˝e przy moim poziomie wykszta∏cenia nadal odmawiam pomocy redaktorów.
Ju˝ w ogóle doprowadzi∏o ich do wÊciek∏oÊci to, ˝e wyda∏em pi´çsetstronicowy zbiór wierszy czytelników, a li-
stów ani wierszy czytelników, z których sk∏ada si´ ten zbiór, nawet nie odda∏em do korekty. W sk∏ad zbioru
wesz∏y listy z rozmyÊlaniami o ˝yciu, o przeznaczeniu cz∏owieka, o dzisiejszych dà˝eniach spo∏eczeƒstwa. Te
listy i wiersze, tak szczerze napisane przez ludzi w ró˝nym wieku, o ró˝nym poziomie spo∏ecznym i ró˝nych
wyznaƒ. I niech te wiersze nie sà tak zawodowo napisane, ale szczere. 

To ich doprowadzi∏o do takiego sza∏u, ˝e powiedzieli mi, i˝ bractwo pisarzy zetrze mnie w proch i nikt nigdy
mnie nie uzna. A przecie˝ mi nawet przez myÊl nie przesz∏o rzucaç komuÊ jako pisarz jakieÊ wyzwania. Nie
zamierza∏em, ale teraz, kiedy oni nawet prawie t∏umaczà popularnoÊç ksià˝ek tym, ˝e Rosja jest krajem g∏u-
pim, a wszyscy moi czytelnicy sà g∏upcami albo sekciarzami, to teraz im poka˝´! Zostan´ pisarzem! Jeszcze
troch´ poçwicz´, poducz´ si´, poprosz´ o pomoc Anastazj´ i zostan´ pisarzem. Napisz´ nowe i jeszcze raz
wydam ju˝ napisane ksià˝ki w najlepszych wydawnictwach Êwiata. Uczyni´ ksià˝ki o Anastazji najlepszymi
ksià˝kami naszego tysiàclecia. I tym samym odpowiem obecnym i przysz∏ym krytykom. A na razie powiem im
tak: Panowie krytycy, ˝egnajcie! Odchodz´ z Anastazjà, mo˝e troch´ naiwnà, ale uroczà, dobrà i szczerà, od-
chodzimy w nasze nowe tysiàclecie, razem z ponad milionem czytelników, w których sercach ˝yje wspania∏y
i uduchowiony obraz. A co jest w waszych sercach, panowie krytycy? Fu... nie wpe∏zajcie w nasze nowe ty-
siàclecie, ale idêcie sobie, sami wiecie... do swojego, bo gdy nawet uda si´ wam wpe∏znàç w nasze, to i tak
si´ w nim udusicie w∏asnà z∏oÊcià i zazdroÊcià. W naszym tysiàcleciu zacznie si´ wspania∏e stworzenie i b´-
dzie czyste powietrze, ˝ywa woda i b∏ogo pachnàce sady. B´d´ w nim nadal wydawa∏ zbiory z wierszami i li-
stami czytelników. Mówicie, ˝e wiersze w nich sà okropne, a ja twierdz´, ˝e wspania∏e. Do tego jeszcze b´dà
kasety z pieÊniami bardów o duszy, ojczyênie i Anastazji. Twierdzicie, ˝e ka˝dy mo˝e tak brzdàkaç na gitarze,
a ja twierdz´, ˝e Êpiewajà swà duszà. I dodam s∏owami Anastazji: 

“NIE ISTNIEJE W ˚ADNEJ GALAKTYCE STRUNA ZDOLNA WYDAå PI¢KNIEJSZY DèWI¢K NI˚
DèWI¢K PIEÂNI DUSZY LUDZKIEJ”. 

Z poczàtkiem nowego tysiàclecia pozdrawiam Was wszystkich, Szanowni Czytelnicy! Z rozpocz´ciem
wspania∏ego Waszego tworzenia na ziemi! Kim jesteÊmy? – tak chc´ zatytu∏owaç nast´pnà ksià˝k´. Z wiel-
kim szacunkiem, Szanowni Czytelnicy —

W∏adimir Megre 

KONIEC CZWARTEJ KSI¢GI 
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