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Ksi´ga VI

KTO WYCHOWUJE NASZE DZIECI 

Na drzwiach prywatnego gabinetu wisia∏a du˝a tablica informujàca, ˝e przyjmuje profesor medycyny, spe-
cjalista psychologii dzieci´cej. By∏o to w∏aÊnie nazwisko lekarza, którego rekomendowano jako jednà z naj-
wi´kszych znakomitoÊci w dziedzinie stosunków mi´dzy dzieçmi a rodzicami. Zapisa∏em si´ na wizyt´ jako
ostatni pacjent, ˝eby nie ograniczaç siebie i jego w czasie. PomyÊlalem, ˝e jeÊli rozmowa oka˝e si´ dla mnie
korzystna, to zaproponuj´ dodatkowà op∏at´ i poprosz´ o przed∏u˝enie tego spotkania. 

Za biurkiem w gabinecie siedzia∏ smutny m´˝czyzna w wieku emerytalnym. Z wyrazem zm´czenia na twa-
rzy sk∏ada∏ do teczki kartki z zapiskami. Zaproponowawszy mi, abym usiad∏, doktor po∏o˝y∏ przed sobà czystà
kartk´ i powiedzia∏: 

– S∏ucham pana. Jakie ma pan problemy? 
Zaczà∏em przedstawiaç, najkrócej jak potrafi∏em, sedno mojego problemu, pomijajàc d∏ugà histori´ zda-

rzeƒ, które mia∏y miejsce po spotkaniu z Anastazjà w tajdze. 
– Panie doktorze, pragn´ odbudowaç kontakt z moim synem, który nied∏ugo skoƒczy pi´ç lat. 
– Uwa˝a pan, ˝e straci∏ kontakt z synem? – zapyta∏ ze znu˝eniem i oboj´tnie psycho∏og. 
– Rzeczywistego kontaktu w∏aÊciwie nie by∏o. Sta∏o si´ tak, ˝e po urodzeniu syna prawie si´ z nim nie spo-

tyka∏em. Widzia∏em go, gdy by∏ niemowl´ciem, a potem... Ani razu z nim nie rozmawia∏em. On odkrywa∏ ˝ycie
bez mojego udzia∏u. Mieszkamy osobno. Teraz jednak czeka mnie spotkanie z moim pi´cioletnim synem, no
i rozmowa z nim. Mo˝e istniejà jakieÊ chwyty, które pomogà mi odnaleêç drog´ do serca dziecka? Przecie˝
zdarzajà si´ przypadki, kiedy m´˝czyzna ˝eni si´ z kobietà, która ma ju˝ dziecko i jakoÊ powstaje wi´ê mi´dzy
nim a dzieckiem, staje si´ dla dziecka ojcem i przyjacie∏em. 

– Pewnie, ˝e sà takie chwyty, ale nie zawsze jednakowo efektywne. Wzajemne relacje dzieci i doros∏ych
uzale˝nione sà w wielu przypadkach od ich charakterów, od ich indywidua∏noÊci. 

– Rozumiem. Chcia∏bym jednak poznaç konkretne chwyty. 
– Konkretne... No có˝... Kiedy pan ju˝ pojawi si´ w tej rodzinie, a nale˝y pami´taç, ˝e samotna matka

z dzieckiem to ju˝ rodzina, musi pan postaraç si´ jak najmniej zak∏ócaç jej ustalony tryb ˝ycia. Przez pewien
czas b´dzie pan dla w∏asnego syna obcym cz∏owiekiem i nale˝y si´ z tym pogodziç. Najpierw powinien pan
wszystkiemu uwa˝nie si´ przyjrzeç oraz pozwoliç przyglàdaç si´ sobie. Nale˝y postaraç si´ po∏àczyç swoje
pojawienie si´ ze spe∏nieniem, wczeÊniej nierealnych, pragnieƒ i marzeƒ dziecka. Musi si´ pan dowiedzieç od
jego matki, o jakiej zabawce ch∏opiec marzy∏, a ona nie mia∏a mo˝liwoÊci jej kupiç. Nie nale˝y kupowaç tej za-
bawki samemu. By∏oby dobrze, gdyby pewnego dnia rozpoczà∏ pan rozmow´ z synem o w∏asnym dzieciƒ-
stwie i wtedy wspomnia∏, ˝e te˝ marzy∏ o w∏aÊnie takiej zabawce. JeÊli ch∏opiec podtrzyma rozmow´ i powie,
˝e tak˝e ma takie marzenie, to prosz´ wtedy zaproponowaç wspólnà wypraw´ do sklepu i kupno zabawki. Tu
najwa˝niejsza jest sama rozmowa i wspólny wyjazd po zakupy. Ale prosz´ pami´taç, ch∏opczyk sam z w∏a-
snej woli musi powiedzieç panu o swoim marzeniu i pozwoliç uczestniczyç w jego realizacji. 

– Przyklad z zabawkami raczej nie jest odpowiedni. Syn nie zna zabawek sprzedawanych w sklepach. 
– Dziwne... Rozumiem, ˝e ten przyk∏ad nie jest dobry. W takim razie prosz´ nie kr´ciç i mówiç prawd´. Je-

Êli chce pan uzyskaç porad´, to prosz´ opowiedzieç szczególowo o relacjach z kobietà, która urodzila panu
syna. Kim jest? Gdzie pracuje? Gdzie mieszka? Jaki jest poziom ˝ycia jej rodziny? Co, pana zdaniem, sprawi-
∏o, ˝e nie jesteÊcie razem? 

Zdawa∏em sobie spraw´, ˝e chcàc us∏yszeç konkretnà porad´, musz´ opowiedzieç psychologowi o moim
stosunku do Anastazji. Sam jeszcze nie do koƒca si´ w tym rozezna∏em, wi´c nie wyobra˝a∏em sobie, jak
o wszystkim mu opowiedzieç. W koƒcu zdecydowa∏em, ˝e nie wymieni´ imienia Anastazji, i zaczà∏em opowia-
daç w ten sposób: 

– Ona mieszka w g∏uszy, na Syberii. Pozna∏em jà przypadkiem, kiedy by∏em tam z ekspedycjà handlowà.
Od poczàtku pierestrojki zajmowa∏em si´ tam biznesem. Statkami rzekà Ob wozi∏em ró˝ne towary w g∏àb Sy-
berii, a z powrotem zabiera∏em ryby, futra oraz produkty zbierane w tajdze. 

– Rozumiem. Pan jak Paratow: hula∏ kupiec na rzece, a wszyscy zazdroÊcili . 
– Nie hula∏em. Pracowa∏em. Z przedsi´biorcami zawsze tyle problemów... 
– Pewnie, ˝e du˝o. Jednak i zabawiç si´ biznesmeni zawsze zdà˝à. – Z tà kobietà to nie by∏a zabawa. Ja

z tà kobietà zapragnà∏em mieç syna. Pragnà∏em mieç syna ju˝ zresztà wczeÊniej, ale jakoÊ zapomnia∏em
o swoim pragnieniu. P∏yn´∏y lata... Jednak gdy jà zobaczy∏em. By∏a taka zdrowa, m∏oda i pi´kna... 
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DziÊ prawie wszystkie kobiety jakieÊ takie chucherka, a ona zdrowa i kwitnàca... Otó˝ pomyÊla∏em, ˝e
dziecko te˝ b´dzie zdrowe i urocze. I ona urodzi∏a mi syna. Potem jeêdzi∏em do nich, gdy synek by∏ malutki,
nie chodzi∏ i nie mówi∏. Trzyma∏em go na r´kach. Ale póêniej ju˝ go nie widywa∏em. 

– Dlaczego nie kontaktowa∏ si´ pan z synem? 
Jak mia∏em podczas krótkiej wizyty wyt∏umaczyç profesorowi to wszystko, o czym pisa∏em w kilku tomach?

No, jak mia∏em powiedzieç mu, ˝e Anastazja nie zgodzi∏a si´ przeprowadziç z synem do miasta i opuÊciç
swojej polanki? Ja przecie˝ nie mog∏em si´ tam przenieÊç, nie jestem przystosowany do ˝ycia w tajdze. Jak
wyjaÊniç, ˝e to w∏aÊnie ona stworzy∏a takà sytuacj´, i˝ nie mog∏em nie tylko dawaç ch∏opcu ˝adnych zabawek,
ale tak˝e w jakikolwiek sposób kontaktowaç si´ z nim? Ka˝dego lata jeêdzi∏em do syberyjskiej tajgi, przycho-
dzi∏em na t´ polank´, gdzie mieszka∏a Anastazja z moim synem, jednak ani razu nie uda∏o mi si´ z nim zoba-
czyç. Za ka˝dym razem przebywa∏ gdzieÊ u dziadka i pradziadka, którzy mieszkali “po sàsiedzku”, w g∏´bi
bezkresnej syberyjskiej tàjgi. Zaprowadziç mnie tam Anastazja nigdy nie chcia∏a. I ma∏o tego, za ka˝dym ra-
zem uparcie powtarza∏a, ˝e ja najpierw musz´ si´ przygotowaç do rozmowy z synem. 

W rozmowach z wieloma moimi znajomymi, próbujàc dotknàç tematu wychowywania dzieci, zadawa∏em
zawsze to samo pytanie. Niezmiennie wywo∏ywa∏o ono zdziwienie i niezrozumienie, a przecie˝ by∏o proste: 

– Czy ty kiedykolwiek rozmawia∏eÊ na serio ze swoim dzieckiem? Zawsze mia∏em t´ samà odpowiedê, “te-
maty rozmów” wszyscy mieli takie same: “Chodê jeÊç. Czas do ∏ó˝ka. Nie wyg∏upiaj si´. Pozbieraj zabawki.
Odrobi∏eÊ lekcje?”. 

Dziecko dorasta, idzie do szko∏y, a na rozmow´ o sensie ˝ycia, o przeznaczeniu cz∏owieka lub o tym, jakà
drogà ˝yciowà pójÊç, wielu rodzicom albo brakuje czasu, albo uwa˝ajà takie rozmowy za zb´dne. Mo˝e my-
Êlà, ˝e jeszcze nie czas, ˝e jeszcze zdà˝à. Jednak cz´sto ju˝ nie zdà˝à. Dziecko wyrasta... 

A jeÊli my nawet nie próbujemy rozmawiaç powa˝nie z w∏asnymi dzieçmi, to kto w takim razie je wychowu-
je? 

Dlaczego Anastazja ca∏ymi latami nie pozwala∏a mi widywaç rodzonego syna? Nie wiem, mo˝e czegoÊ si´
ba∏a, a mo˝e próbowa∏a czemuÊ zapobiec. 

Wreszcie nadszed∏ dzieƒ, kiedy nagle zapyta∏a, czy czuj´ si´ gotów do spotkania z synem i rozmowy z nim.
Powiedzia∏em, ˝e pragn´ spotkania, jednak s∏owo “gotów” nie przesz∏o mi przez gard∏o. 

Przez te lata czyta∏em wszystko, co uda∏o mi si´ znaleêç na temat relacji rodziców z dzieçmi. Pisa∏em
ksià˝ki, wypowiada∏em si´ na konferencjach w ró˝nych krajach, ale prawie nie pisa∏em ani nie mówi∏em o naj-
wa˝niejszym, o tym, co zaprzàta∏o moje myÊli przez te wszystkie lata – o wychowaniu dzieci i o ich relacjach
za starszym pokoleniem. 

Zastanawia∏em si´ nad wieloma radami dotyczàcymi wychowania dzieci zawartymi w literaturze, jednak
najcz´Êciej wspomina∏em zdanie Anastazji: “WYCHOWYWANIE DZIECI JEST WYCHOWYWANIEM SIE-
BIE”. D∏ugo nie rozumia∏em g∏´bokiego sensu tych s∏ów, ale w koƒcu wysnu∏em bardzo pewny wniosek: Na-
sze dzieci wychowuje si´ nie prawieniem mora∏ów, nie w przedszkolach, szko∏ach czy na uniwersytetach.

NNaasszzee  ddzziieeccii  wwyycchhoowwuujjee  ssii´́  ppoopprrzzeezz  oobbrraazz  ˝̋yycciiaa,,  nnaasszzeeggoo  ˝̋yycciiaa  ii ˝̋yycciiaa  ccaa∏∏eejj  ssppoo∏∏eecczznnooÊÊccii..  BBeezz  wwzzggll´́dduu  nnaa
ttoo,,  ccookkoollwwiieekk  mmóówwiilliibbyy  rrooddzziiccee,,  nnaauucczzyycciieellee  ww sszzkkoollee  lluubb  iinnnneejj  ppllaaccóówwccee  eedduukkaaccyyjjnneejj,,  jjaakkiieekkoollwwiieekk  mmààddrree  ssyyss--
tteemmyy  wwyycchhoowwaawwcczzee  ssttoossoowwaalliibbyy,,  ddzziieeccii  bb´́ddàà  ooddwwzzoorroowwyywwaaçç  ˝̋yycciiee  wwii´́kksszzooÊÊccii  lluuddzzii  zz iicchh  oottoocczzeenniiaa..

W rezultacie jest tak, ˝e wychowanie dzieci ca∏kowicie zale˝y od naszego rozumienia Êwiata, od tego, jak
sami ˝yjemy, jak ˝yjà nasi rodzice i ca∏e spo∏eczeƒstwo. W chorym i nieszcz´Êliwym spo∏eczeƒstwie b´dà si´
rodziç tylko chore i nieszcz´Êliwe dzieci. 

– JeÊli pan nie przedstawi szczegó∏owo swoich relacji z matkà ch∏opca, trudno b´dzie mi przedstawiç panu
w∏aÊciwà porad´ – przerwa∏ przed∏u˝ajàcà si´ pauz´ profesor. 

– D∏uga historia. Ale mówiàc w skrócie, to ˝ycie tak si´ potoczy∏o, ˝e przez par´ lat nie widywa∏em syna,
i tyle.  

– Dobrze, prosz´ powiedzieç, czy pomaga∏ pan materialnie matce dziecka? Przecie˝ dla biznesmena po-
moc materialna jest najprostszà oznakà troski o rodzin´. 

– Nie, nie pomaga∏em. Ona uwa˝a, ˝e jest wystarczajàco zabezpieczona, ma wszystko. 
– Jest bardzo bogata? Tak? 
– Po prostu wszystko ma. 
Profesor Aleksander Siergiejewicz raêno wsta∏ zza biurka i szybko zaczà∏ mówiç. 
– Ona mieszka w syberyjskiej tajdze. Prowadzi pustelnicze ˝ycie. Ma na imi´ Anastazja, wasz syn to Wo∏o-

dia, a pan – W∏adimir Niko∏alewicz. Rozpozna∏em pana. Czyta∏em pana ksià˝ki, i to nie raz. 
– Tak?! 
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Aleksander Siergiejewicz w podnieceniu zaczà∏ chodziç po gabinecie, potem znowu si´ odezwa∏: 
– Tak... Jasne... Czy˝bym trafi∏? Odgad∏em. Prosz´ teraz odpowiedzieç mi na jedno pytanie. Ale bardzo

prosz´ o odpowiedê. To wa˝ne dla mnie, dla nauki... Chocia˝ nie, prosz´ nie odpowiadaç. Sam powiem. Ju˝
zaczynam rozumieç... Jestem pewien, ˝e przez te wszystkie lata po spotkaniu z Anastazjà pan intensywnie
si´ uczy∏ psychologii, filozofii, stale rozmyÊla∏ nad wychowaniem dzieci. Mam racj´? 

– Tak. 
– Niestety wnioski, które pan wyciàgnà∏ po przeczytaniu, màdrych” ksià˝ek i artyku∏ów naukowych, nie by∏y

zadowalajàce. I wtedy zaczà∏ pan szukaç odpowiedzi sam w sobie, czyli innymi s∏owy, zaczà∏ zastanawiaç si´
i myÊleç o dorastajàcym pokoleniu o wychowaniu dzieci. 

– Tak, mniej wi´cej. Jednak bardziej o w∏asnym dziecku.
– Te sprawy sà po∏àczone. Nie bardzo wierzàc w uzyskanie odpowiedzi na dr´czàce pytania, w poczuciu

bezradnoÊci, przyszed∏ pan do mnie. JeÊli i to nie pomo˝e, b´dzie pan kontynuowa∏ poszukiwania. 
– Na pewno. 
– Dobrze... A˝ trudno uwierzyç. Podam teraz imi´ cz∏owieka, który jest nieporównanie màdrzejszy i moc-

niejszy ode mnie. 
– Kim jest ten cz∏owiek? Jak si´ do niego dostaç na wizyt´? 
– Cz∏owiek ten to paƒska Anastazja, W∏adimirze Niko∏ajewiczu. 
– Anastazja? Ale ona ostatnio bardzo ma∏o mówi∏a o wychowaniu dzieci. I przecie˝ to w∏aÊnie ona unie-

mo˝liwia∏a mi widywanie syna. 
– Racja. W∏aÊnie ona. Ja te˝ do tego momentu nie potrafi∏em logicznie wyt∏umaczyç jej zachowania. To

niewiarygodne, ˝e kochajàca kobieta nagle apeluje do przysz∏ego ojca swego dziecka, ˝eby nie kontaktowa∏
si´ z synem. Sytuacja nietypowa i wczeÊniej nie spotykana. Ale jaki efekt!... Zachwycajàcy! Przecie˝ uda∏o jej
si´ zmusiç... Nie, to nie jest odpowiednie s∏owo. Anastazji uda∏o si´ zafascynowaç... I to kogo? Przepraszam
– nie bardzo wykszta∏conego przedsi´biorc´ zmuszono do zainteresowania si´ psychologià, filozofià, proble-
mami wychowania dzieci. MyÊla∏ pan o tym ca∏ymi latami, dowodem na to jest pana obecnoÊç w moim gabine-
cie. 

Przez te lata Anastazja sama wychowywa∏a dziecko, wychowujàc jednoczeÊnie i pana. Przygotowywa∏a
spotkanie ojca z synem. 

– Syna... tak. Naprawd´ wychowywa∏a go sama. Co do mnie – nie zgadzam si´. My przecie˝ rzadko si´ wi-
dujemy i spotkania sà krótkie. 

– Jednak znaczenie tego, co ona panu przekazuje podczas tych, jak pan sam mówi, krótkich spotkaƒ, mu-
si pan sobie w pe∏ni uÊwiadomiç. Niesamowite znaczenie! Twierdzi pan, ˝e Anastazja ma∏o mówi o wychowa-
niu dzieci, ale to nieprawda. 

Aleksander Siergiejewicz pr´dko podszed∏ do biurka, wyjà∏ z szuflady gruby, szary zeszyt, pog∏adzi∏ go tro-
skliwie i kontynuowa∏: 

– Z pana ksià˝ek wynotowa∏em chronologicznie wszystkie wypowiedzi Anastazji o rodzeniu i wychowywa-
niu dzieci, pomijajàc, rzecz jasna, fabularne szczegó∏y. Choç mo˝e nie nale˝a∏o wyrywaç cytatów z kontekstu.
Fabu∏a oczywiÊcie jest niezb´dna dla ∏atwiejszego odbioru tekstu. 

W wypowiedziach Anastazji jest ukryty najg∏´bszy, mo˝na powiedzieç, filozoficzny sens, màdroÊç bardziej
staro˝ytnej kultury. Jestem sk∏onny przypuszczaç, i nie tylko ja, ˝e postulaty te sà zapisane w pewnej bardzo
staro˝ytnej ksi´dze, której wiek okreÊla si´ na miliony lat. 

S∏owa Anastazji wyró˝niajà si´ g∏´bià i precyzyjnie przekazujà najistotniejsze, moim zdaniem, myÊli, zapi-
sane w staro˝ytnych manuskryptach oraz we wspó∏czesnych naukowych opracowaniach. Gdy wypisa∏em po
kolei wszystko, co dotyczy narodzin i wychowania cz∏owieka, to... w rezultacie otrzyma∏em traktat nie majàcy
sobie równych w Êwiecie. Jestem przekonany, ˝e na jego bazie zostanà obronione liczne doktoraty, naukow-
cy zdob´dà kolejne stopnie naukowe, powstanà wstrzàsajàce Êwiatem wynalazki. Jednak najwa˝niejsze za-
wiera si´ w czymÊ innym – na Ziemi pojawi si´ nowa rasa, a jej nazwa – Cz∏owiek. 

– Cz∏owiek i dziÊ istnieje! 
– MyÊl´, ˝e w przysz∏oÊci fakt istnienia cz∏owieka w naszych czasach zostanie podany w wàtpliwoÊç. 
– Kto to zrobi? My przecie˝ jesteÊmy, nie mo˝na kwestionowaç naszego istnienia. 
– Istniejà nasze cia∏a, a my nazywamy je “ludêmi”. Ale sk∏ad stan psychiczny ludzkiej osobowoÊci w przy-

sz∏oÊci b´dzie si´ znacznie ró˝niç od obecnego, w rezultacie, uwzgl´dniajàc te ró˝nice, trzeba b´dzie zmieniç
nazw´. Mo˝liwe, ˝e to wspó∏czeÊni ludzie b´dà nazywani “cz∏owiekiem jakiegoÊ okresu” lub nowe pokolenia
zacznà inaczej okreÊlaç siebie. 
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– Doprawdy, czy to a˝ tak powa˝ne? 
– Powa˝ne i oczywiste. Panie W∏adimirze, przeczyta∏ pan wiele naukowych ksià˝ek o wychowaniu dzieci.

Teraz prosz´ mi powiedzieç, od jakiego wieku nale˝y rozpoczàç wychowywanie dziecka? 
– Niektórzy autorzy uwa˝àjà, ˝e nale˝y zaczynaç od roku. 
– No w∏aÊnie. W najlepszym wypadku od roku. Ale Anastazja pokaza∏a, ˝e cz∏owiek formuje si´ jeszcze

przed... Jestem pewien, ˝e pan pomyÊla∏ “przed urodzeniem”. Jednak ona udowodni∏a, ˝e rodzice mogà
kszta∏towaç swoje przysz∏e dziecko jeszcze przed spotkaniem plemnika z jajeczkiem. I ma to uzasadnienie
naukowe. Anastazja stoi wy˝ej od wszystkich wspó∏czesnych oraz kiedykolwiek istniejàcych psychologów na
Ziemi. Jej wypowiedzi sà fundamentalne. Obejmujà wszystkie stadia rozwoju i etapy wychowania dziecka:
przed pocz´ciem, pocz´cie, okres ∏onowy itd. 

Ona poruszy∏a kwestie, których nie uÊwiadamiali sobie ani m´drcy przesz∏oÊci, ani wspó∏czeÊni naukowcy.
Po∏o˝y∏a akcent na to, bez czego niemo˝liwe jest urodzenie i wychowanie pe∏nowartoÊciowego cz∏owieka. 

– Ale ja nie pami´tam niczego takiego. Nie pisa∏em o ˝adnych etapach. 
– Pan pisa∏ ksià˝ki, relacjonujàc zdarzenia. Anastazja zdawa∏a sobie spraw´ z tego, ˝e pan b´dzie pisa∏

w∏aÊnie tak. 
Nast´pny krok: ona sama zacz´∏a uk∏adaç te zdarzenia, faktycznie ubierajàc wa˝niejszà naukowà prac´

w fascynujàcà form´ powieÊci. Ona swoim ˝yciem tworzy∏a pana ksià˝k´, dajàc w ten sposób owà bezcennà
wiedz´ ludziom. 

Wi´kszoÊç czytelników odbiera to intuicyjnie. Wielu z nich zachwyca si´ ksià˝kami, nie uÊwiadamiajàc so-
bie przyczyn tego zachwytu, poniewa˝ odczytujà nie znanà im dotàd treÊç na poziomie podÊwiadomoÊci. Jed-
nak mo˝na odbieraç jà i Êwiadomie. Zaraz to panu zademonstruj´. 

Prosz´ bardzo, przed nami le˝y konspekt wypowiedzi Anastazji o narodzinach cz∏owieka. Mój kolega i ja
dok∏adnie go opracowaliÊmy i sporzàdziliÊmy komentarze. Kolega jest doktorem medycyny, seksuologiem;
przyjmuje w gabinecie obok, Razem przeprowadziliÊmy eksperymenty i przeanalizowaliÊmy sytuacj´.

– Aleksander Siergiejewicz otworzy∏ zeszyt i nieco podniecony i przej´ty zaczà∏ mówiç: 
– Wi´c poczàtek.. OOkkrreess  pprrzzeedd  ppoocczz´́cciieemm.. Wspó∏czeÊnie i w znanej nam przesz∏oÊci, okres ten w∏aÊciwie

nie jest postrzegany jako aspekt w procesie wychowawczym dziecka. Jednak dziÊ wiemy to z ca∏à pewnoÊcià:
na Ziemi lub gdzieÊ w bezkresnym WszechÊwiecie istnia∏a lub istnieje kultura, której poziom sprawi∏, ˝e rela-
cje mi´dzy m´˝czyznà a kobietà by∏y znacznie doskonalsze od dzisiejszych. Tam okres przed pocz´ciem roz-
patrywano jako wa˝ny, a mo˝e wr´cz podstawowy etap w wychowaniu cz∏owieka. 

Anastazja, naÊladujàc zwyczaje kulturowe nie znanej nam cywilizacji, czyni okreÊlone przygotowania, za-
nim dziecko zostanie pocz´te. Ona zahamowa∏a pana pop´d seksualny. W opisanych w pierwszej cz´Êci
ksià˝ki zdarzeniach ja, jako psycholog, zauwa˝am to wyraênie. Przypomn´ je po kolei. 

W tajdze, podczas odpoczynku, pije pan koniak i zakàsza. Anastazja nie tyka proponowanego przez pana
jedzenia ani alkoholu. Zdejmuje ubranie i k∏adzie si´ na trawie. Pan zachwyca si´ jej urodà i pojawia si´ w pa-
nu naturalne pragnienie zaw∏adni´cia wspania∏ym cia∏em kobiety. W porywie po˝àdania czyni pan prób´, do-
tyka jej cia∏a i... traci przytomnoÊç. 

Nie b´dziemy si´ wdawaç w szczegó∏y, w jaki sposób ona wy∏àczy∏a pana ÊwiadomoÊç. Wa˝ne jest co in-
nego – w rezultacie przestaje pan odbieraç Anastazj´ jako obiekt dla zaspokojenia swoich seksualnych po-
trzeb. Pan te˝ o tym opowiada, zapisa∏em pana zdanie: “Nawet na myÊl mi nie przychodzi∏o...”. 

– Tak, to prawda. Po tym, co si´ zdarzy∏o, nie odczuwa∏em ju˝ ˝adnego seksualnego pociàgu do Anastazji. 
–Teraz ddrruuggiiee  zzddaarrzzeenniiee – ppoocczz´́cciiee – opowieÊç o kulturze pocz´cia dziecka. 
Nocleg w przytulnej ziemiance, zapach suchej trawy i kwiatów. Pan jednak nie jest przyzwyczajony do spa-

nia samemu w tajdze, wi´c prosi pan Anastazj´, aby si´ po∏o˝y∏a obok, Pan ju˝ rozumie: jeÊli ona b´dzie
obok, nic z∏ego si´ panu nie zdarzy. Przed pana oczami ukazuje si´ najwspanialsze m∏ode cia∏o kobiety, które
odró˝nia si´ od innych jednym szczegó∏em – promieniuje zdrowiem. W przeciwieƒstwie do innych oglàdanych
przez pana kobiecych cia∏ ono naprawd´ tryska zdrowiem. Czuje pan aromat oddechu Anastazji, jednak nie
odczuwa ju˝ ˝adnego pociàgu seksualnego, bo zosta∏ on z pana wyp´dzony. Przestrzeƒ zosta∏a oczyszczona
dla nast´pnego stanu psychicznego – dà˝enia ku przed∏u˝eniu rodu. 

Pan myÊli o synu! Synu, którego jeszcze nie ma. Prosz´, oto pana zdanie z ksià˝ki: “Dobrze by by∏o, gdyby
mój syn urodzi∏ si´ z Anastazji. Jest taka zdrowa, wi´c syn mój b´dzie zdrowy i uroczy”. K∏adzie pan r´k´ na
piersi Anastazji, g∏aszcze jà, ale to sà ju˝ inne pieszczoty. One nie sà seksualne. Pan jak gdyby pieÊci swego
syna. Potem wspomina pan o dotyku ust, o lekkim oddechu Anastazji, a dalej... ca∏kowity brak jakichkolwiek
szczegó∏ów. Nast´pnie opisuje pan ranek, wspania∏y humor, uczucie niezwyk∏ego spe∏nienia. Jestem przeko-
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nany, ˝e wydawnictwo proponowa∏o panu opisanie tej nocy w szczegó∏ach dla uzyskania wi´kszej popularno-
Êci ksià˝ki. 

– Pewnie. Nieraz mi to proponowano. 
– Pan natomiast nie opisa∏ tej nocy w ˝adnym z nowych wydaƒ ksià˝ki, dlaczego? 
– Dlatego ˝e... 
– Stop! Prosz´ nie odpowiadaç. Chc´ sprawdziç poprawnoÊç swojego wnioskowania. Pan nie opisa∏ ˝ad-

nych seksualnych szczegó∏ów z tej nocy dlatego, ˝e po prostu absolutnie nic pan nie pami´ta∏ po tym, jak do-
tknà∏ ust Anastazji. 

– Tak jest. Nie pami´ta∏em i do dziÊ nie mog´ sobie niczego przypomnieç, z wyjàtkiem wspania∏ych, nie-
zwyk∏ych uczuç nast´pnego ranka. 

– To, co powiem panu za chwil´, odbierze pan jako niewiarygodne. Tej wspania∏ej nocy nie by∏o ˝adnego
seksu z Anastazjà. 

– Nie by∏o? A skàd syn? Na w∏asne oczy widzia∏em syna. 
– Tej nocy faktycznie mieliÊcie stosunek fizyczny, by∏y plemniki... Czyli wszystko to, co towarzyszy pocz´-

ciu dziecka, ale seksu nie by∏o. Nieraz analizowa∏em z kolegami to, co si´ z panem zdarzy∏o. Zarówno oni, jak
i ja jesteÊmy przekonani, ˝e nie mia∏ pan seksu z Anastazjà. 

Samo s∏owo “seks” oznacza w naszych czasach zaspokojenie fizjologicznych potrzeb cia∏a, dà˝enie do od-
czucia fizycznei rozkoszy. Jednak w zdarzeniach tamtej nocy tkwi∏ inny cel, mam na myÊli to, ˝e pan nie dà˝y∏
do otrzymania fizycznej rozkoszy. Zarówno dà˝enie, jak i cel by∏y inne: dziecko, wi´c i nazwa tego zdarzenia
musi byç inna. Chodzi tu nie tylko o terminologi´, ale tak˝e o zupe∏nie inny jakoÊciowo sposób rodzenia si´
cz∏owieka. 

I znowu, po raz kolejny, podkreÊlam: jjeesstt  ttoo  iinnnnyy  jjaakkooÊÊcciioowwoo  ssppoossóóbb  rrooddzzeenniiaa  ssii´́  cczz∏∏oowwiieekkaa.. Moje stwier-
dzenie nie jest abstrakcyjne, mo˝na bowiem z ∏atwoÊcià je udowodniç za pomocà naukowych porównaƒ. Pro-
sz´ pomyÊleç: ˝aden psycholog czy fizjolog nie b´dzie negowa∏ wp∏ywu zewn´trznych czynników psychicz-
nych na formowanie si´ zarodka w ∏onie matki. SpoÊród wielu innych ogromnà, a byç mo˝e dominujàcà rol´
odgrywa stosunek m´˝czyzny do ci´˝arnej kobiety. Nie mo˝na równie˝ negowaç wp∏ywu na formowanie si´
przysz∏ego cz∏owieka stosunku m´˝czyzny do kobiety w chwili, kiedy si´ kochajà. 

Z jednej strony, mo˝e to byç rozpatrywane jako stosunek do obiektu zaspokojenia w∏asnych potrzeb fizjolo-
gicznych, ale z drugiej – jako stosunek do wspó∏twórcy, wi´c i efekty muszà si´ ró˝niç. Mo˝liwe, ˝e dzieci po-
cz´te w tak ró˝nych warunkach b´dà si´ ró˝ni∏y poziomem intelektualnym na tyle, na ile nowoczesny cz∏owiek
ró˝ni si´ od ma∏py. Seks i ∏àczone z nim uczucie rozkoszy nie sà podczas stwarzania celem samym w sobie,
lecz jedynie Êrodkiem. Gdy cia∏em b´dà kierowaç inne energie, to i stan dziecka inaczej si´ ukszta∏tuje. 

Z tego, co przed chwilà powiedzia∏em, wynika pierwsze przykazanie: kobieta pragnàca urodziç pe∏nowarto-
Êciowego cz∏owieka i stworzyç mocnà, szcz´Êliwà rodzin´ powinna uchwyciç ten moment, kiedy m´˝czyzna
zapragnie zbli˝enia z nià, majàc na celu pocz´cie cz∏owieka, b´dzie sobie wyobra˝a∏ przysz∏e dziecko, b´dzie
pragnà∏ jego narodzin. Przy takich za∏o˝eniach m´˝czyzna oraz kobieta osiàgnà stan psychiczny dajàcy mo˝-
liwoÊç osiàgni´cia najwy˝szej rozkoszy podczas aktu mi∏osnego. Dzi´ki temu ich przysz∏e dziecko otrzyma
energi´, której nie dostajà dzieci pocz´te metodà tradycyjnà, cz´sto wr´cz przypadkowo. 

– Ale w jaki sposób kobieta mo˝e wyczuç ten moment? Skàd b´dzie wiedzia∏a, co myÊli m´˝czyzna? Tego
przecie˝ nie zobaczy. 

– Pieszczoty! Po tym mo˝na rozpoznaç. Stan psychiczny zawsze przejawia si´ zewn´trznymi oznakami.
RadoÊç – to Êmiech lub uÊmiech. Smutek – okreÊlony wyraz oczu, postawa itd. W wypadku omawianej sytu-
acji te˝ nie jest trudno odró˝niç zwykle erotyczne pieszczoty od takiego dotyku m´˝czyzny, jak gdyby ju˝ do-
tyka∏ dziecka. Jedynie przy takim podejÊciu zdarza si´ “coÊ”, co zdolny jest odczuç tylko cz∏owiek, tylko on ze
wszystkich istot ˝yjàcych na Ziemi. Opisaç to “coÊ”, daç temu naukowe wyt∏umaczenie jest niemo˝liwoÊcià.
Nikt nie jest w stanie w takim momencie prowadziç analizy. 

Ja, jako psycholog, mog´ jedynie przypuszczaç, ˝e podczas takiego zdarzenia najwa˝niejsze nie jest ∏à-
czenie si´ dwóch cia∏, lecz ∏àczenie si´ w jednoÊç dwóch myÊli. A jeszcze dok∏adniej: jednoczenie si´ dwóch
kompleksów uczuç. Odczuwane wówczas rozkosz, zadowolenie i b∏ogoÊç b´dà nieporównanie mocniejsze
ni˝ zwyczajne zaspokojenie seksualne. B´dà te˝ znacznie d∏u˝ej trwaç ni˝ przy zwyk∏ym seksie. 

Dziwnie przyjemne duchowe odczucie mo˝e trwaç miesiàcami, a nawet latami. To w∏aÊnie ono buduje
trwa∏à kochajàcà si´ rodzin´. Anastazja w∏aÊnie o tym mówi. M´˝czyzna, doznawszy pewnego razu takiej bo-
skiej rozkoszy, nie b´dzie jej chcia∏ zamieniç na zwyczajne zadowolenie seksualne. On nie zechce, nie b´dzie
móg∏, zdradziç swojej ˝ony. swej ukochanej... W∏aÊnie od tego momentu zaczyna si´ budowanie rodziny!
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Szcz´Êliwej rodziny! 
Jest takie przys∏owie: “Âluby odbywajà si´ w niebiosach”. W danym przypadku tak w∏aÊnie by∏o. Prosz´ sa-

memu rozwa˝yç. Co w naszych czasach jest Êwiadectwem “niebiaƒskiego” Êlubu? Papierek wydany w urz´-
dzie stanu cywilnego bàdê uzyskany wed∏ug rytua∏ów wszelkich mo˝liwych koÊcio∏ów. Czy to nie jest Êmiesz-
ne’? I Êmieszne, i smutne zarazem. 

Anastazja daje precyzyjnà definicj´ Êwiadectwa Êlubu zawartego w niebiosach. Jest to tylko i wy∏àcznie
stan cudownych uczuç m´˝czyzny i kobiety, wznios∏oÊci ducha, czego nast´pstwem jest powstanie nowego
˝ycia i narodziny pe∏nowartoÊciowego cz∏owieka. 

Mog´ dodaç od siebie, ˝e wi´kszoÊç rodzàcych si´ dzisiaj dzieci jest ze zwiàzków bez Êlubu. 
A teraz... przeczytam panu komentarze mojego kolegi seksuologa 
“Stosunki seksualne m´˝czyzny i kobiety opisane w ksià˝kach »Anastazja« pokazujà zupe∏nie inne

pojmowanie seksu. Wszystkie istniejàce dzisiaj podr´czniki dotyczàce tego tematu – poczynajàc od
staro˝ytnych greckich i hinduskich, a na wspó∏czesnych koƒczàc, wydajà si´ bardzo naiwne i Êmiesz-
ne w porównaniu z wielkà wartoÊcià wypowiadanych przez Anastazj´ poglàdów. Wszystkie zachowane
do naszych czasów staro˝ytne, jak i wspó∏czesne opracowania o seksie ograniczajà si´ do przedsta-
wienia wszelkich mo˝liwych pozycji, opisu technik pieszczot i zewn´trznych przejawów seksualnoÊci.
Ale nie ma ani s∏owa o fizjologicznym i psychologicznym zró˝nicowaniu ludzi. Konkretnemu cz∏owieko-
wi, ze wzgl´du na jego charakter, temperament, mo˝e odpowiadaç tylko okreÊlona, jedna pozycja sek-
sualna i pewien zbiór zewn´trznych atrybutów. Chyba nie znajdzie si´ w Êwiecie specjalista zdolny pre-
cyzyjnie okreÊliç najbardziej odpowiednie dla ka˝dego cz∏owieka sposoby uprawiania mi∏oÊci fizycz-
nej. Aby si´ z tym uporaç, specjalista powinien przeanalizowaç tysiàce sposobów, uwzgl´dniç wszelkie
niuanse oraz zapoznaç si´ z indywidualnym obrazem fizycznym i psychicznym cz∏owieka, a to jest nie-
mo˝liwe. 

Dowodem na niezwyk∏à z∏o˝onoÊç teorii stosunków seksualnych mi´dzy m´˝czyznami i kobietami
we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie jest systematyczny spadek potencji. Wzrasta liczba niezadowolo-
nych z po˝ycia ma∏˝eƒskich par. Ten smutny obraz mo˝na jednak zmieniç. 

Anastazja dowodzi, ˝e istnieje w przyrodzie pewien mechanizm, jakaÊ si∏a wy˝sza, zdolna w jednej
chwili rozwiàzaç nierozwiàzywalne pozornie problemy. Mechanizm ów, czy si∏a, przy okreÊlonej kondy-
cji psychofizycznej dwojga ludzi - m´˝czyzny i kobiety, wyszukuje specjalnie dla nich sposoby upra-
wiania mi∏oÊci. 

Doznana dzi´ki temu rozkosz niewàtpliwie osiàgaç b´dzie najwy˝sze poziomy. 
Ca∏kiem mo˝liwe, ˝e m´˝czyzna i kobieta, prze˝ywajàc takà rozkosz, na zawsze pozostanà sobie

wierni, niezale˝nie od tego, jakie przepisy prawne czy rytua∏y ich po∏àczy∏y”. 
Ma∏˝eƒska wiernoÊç. Ma∏˝eƒska niewiernoÊç. Zdrada. 
Aleksander Siergiejewicz podniós∏ si´ zza biurka i ju˝ na stojàco kontynuowa∏: 
– Anastazja jako pierwsza wskaza∏a natur´ tego zjawiska. Na pami´ç znam jej poszczególne zdania i ca∏e

monologi; mówi∏a tak: 
“Wmawia si´ cz∏owiekowi na wszelkie mo˝liwe sposoby, ˝e dà˝àc jedynie do rozkoszy, mo˝na uzy-

skaç zaspokojenie seksualne, ale to w∏aÊnie oddala cz∏owieka od prawdy. Nieszcz´Êliwe, zawiedzione
kobiety, które o tym nie wiedzà, przez ca∏e swoje ˝ycie godzà si´ z cierpieniem, ca∏e ˝ycie szukajà utra-
conej b∏ogiej rozkoszy. Szukajà tam, gdzie jej nie ma. ˚adna kobieta nie b´dzie w stanie zatrzymaç przy
sobie m´˝czyzny, jeÊli b´dzie si´ z nim kochaç tylko dla zaspokojenia potrzeb fizycznych”.

I jeszcze... zaraz... 
“Póêniej b´dà oni dà˝yç do posiadania coraz to nowych i nowych cia∏ lub b´dà wykorzystywaç na-

wzajem w∏asne cia∏a, intuicyjnie wyczuwajàc, ˝e coraz bardziej oddalajà si´ od poczucia b∏ogoÊci praw-
dziwego zwiàzku”. 

Oto dok∏adne wskazanie przyczyn ma∏˝eƒskiej zdrady. Mog´ to wyt∏umaczyç jako psycholog. Wszystko tu-
taj jest logiczne: m´˝czyzna i kobieta, tak zwani ma∏˝onkowie, uprawiajà seks dla samego seksu. 

Intuicyjnie wyczuwajà, ˝e nie otrzymujà pe∏ni rozkoszy, wi´c czytajà fachowà literatur´, zwracajà si´ do
specjalistów. Ci radzà im stosowaç wi´cej pozycji, pieszczot, s∏owem – radzà zajàç si´ poszukiwaniem wi´k-
szej rozkoszy poprzez zmiany techniki mi∏osnej. 

Prosz´ zwróciç uwag´: majà zajàç si´ poszukiwaniem. WlaÊciwie nikt tego tak nie powie, ale oni sami, jak
s∏usznie zauwa˝a Anastazja, intuicyjnie wiedzàc o istnieniu wy˝szej b∏ogoÊci, zacznà poszukiwania Jednak...
gdzie sà granice tych poszukiwaƒ? Czy màjà byç ograniczone tylko do eksperymentowania z pozycjami? Lo-
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giczna wtedy staje si´ wymiana partnerów.
Ach - krzyczy spo∏eczeƒstwo - to przecie˝ zdrada mal˝eƒska!
A przecie˝ nie ma tu ˝adnej zdrady. Nie ma, poniewa˝ tak naprawd´ nie ma ma∏˝eƒstwa! Âlub zarejestro-

wany na papierku wcale nie jest prawdziwym Êlubem. To tylko wymyÊlone przez spoleczeƒstwo warunki, któ-
re trzeba wype∏niaç.

Prawdziwy Êlub powinien byç zawarty mi´dzy m´˝czyznà i kobietà poprzez osiàgni´cie tego najwy˝szego
stanu, o którym mówi∏a Anastazja. Ona nie tylko opowiedzia∏a o tym, ale przedstawi∏a te˝ metody osiàgni´cia
takiego stanu. To nowy wzorzec relacji mi´dzy m´˝czyznà a kobietà. 

– Panie doktorze, rozumiem, ˝e zach´ca pan m∏odych ludzi, aby si´ kochali przed oficjalnym zarejestrowa-
niem swego zwiàzku. 

– Wi´kszoÊç w∏aÊnie tak post´puje. Tylko wstydzà si´ mówiç o tym otwarcie. Jednak ja nie namawiam do
uprawiania seksu ani przed, ani po Êlubie. 

Uwa˝amy si´ za spo∏eczeƒstwo wolne. Mo˝emy si´ oddawaç rozpuÊcie. I tak w∏aÊnie post´pujemy! 
Seks sta∏ si´ przemys∏em. Kina i mnóstwo wsze∏kiej mo˝liwej pornografii, prostytucja, gumowe lalki z seks-

shopów - sà tego potwierdzeniem. 
Odkrycie Anastazji jest jak olÊnienie na tle tych bachanaliów, Êwiadczàcych o ca∏kowitej bezradnoÊci i nie-

zrozumieniu przez wspó∏czesnà nauk´ natury i przeznaczenia mechanizmów wzmacniajàcych zwiàzek dwoj-
ga ludzi. 

Dla mnie jako psychologa wielkie znaczenie s∏ów Anastazji jest oczywiste. To ona bowiem zaprezentowa∏a
nam nowy wzorzec relacji mi´dzy m´˝czyznà a kobietà. 

G∏ównà rol´ przyjmuje w nim kobieta. Anastazja potrafi∏a spowodowaç, ˝e równie˝ pan zrozumia∏ ten wzo-
rzec. Zdo∏a∏a to uczyniç, wykorzystujàc, byç mo˝e intuicyjnie, wiedz´ pewnej staro˝ytnej cywilizacji. Ale my...
– a dokladniej : mój kolega udowodni∏ to w praktyce. Udowodni∏. ˝e m´˝czyzna równie˝ mo˝e... 

On jest seksopatologiem. Choç razem analizowaliÊmy wypowiedzi Anastazji, to w∏aÊnie on pierwszy wypo-
wiedzia∏ si´ na temat nowej nieznanej kultury stosunków mi´dzyludzkich. Najbardziej ze wszystkich zafascy-
nowa∏a go ta wypowiedê Anastazji... Pan powinien pami´taç, ona powiedzia∏a: 

““KKttóórryy  cczz∏∏oowwiieekk  zzeecchhccee  pprrzzyyjjÊÊçç  nnaa  ÊÊwwiiaatt  ww wwyynniikkuu  jjeeddyynniiee  zzaassppookkoojjeenniiaa  sseekkssuuaallnneeggoo??  KKaa˝̋ddyy  pprraaggnniiee  bbyyçç
ssttwwoorrzzoonnyy  ww ppoorryywwiiee  wwiieellkkiieejj  mmii∏∏ooÊÊccii,,  ww aakkcciiee  ddàà˝̋eenniiaa  ddoo  ssttwwoorrzzeenniiaa  nnoowweeggoo  ˝̋yycciiaa,,  aa nniiee  oobbjjaawwiiaaçç  ssii´́  ÊÊwwiiaattuu
jjaakkoo  pprrzzyyppaaddkkoowwyy  rreezzuullttaatt  ggiieerr  mmii∏∏oossnnyycchh..””  

Wi´kszoÊç dzieci przysz∏o na Êwiat w∏aÊnie jako wynik takich zabaw w seks. 
My bardzo chcieliÊmy mieç dziecko, uprawialiÊmy cz´sto seks... nawet nie wiem, którego dnia moja ˝ona

pocz´∏a. Dopiero gdy zasz∏a w cià˝´, zacz´liÊmy myÊleç o dziecku bardziej konkretnie. Tak to wyglàda. Ale
Anastazja podkreÊla, ˝e najpierw, zanim dojdzie do zbli˝enia, nale˝y osiàgnàç okreÊlony stan ducha i wzbu-
dziç dà˝enie do stworzenia nowego ˝ycia. Tak wi´c mój kolega wi´cej zrozumia∏ z wypowiedzi Anastazji ni˝
ja. A mo˝e te˝ wi´cej odczu∏. Zapragnà∏ prze˝yç ten stan. Zapragnà∏, aby urodzi ∏o mu si´ dziecko, syn. Kole-
ga jest ju˝ po czterdziestce. Majà z ˝onà dwoje dzieci. Seks, do czego si´ przyzna∏, uprawiali rzadko. Jednak
porozmawia∏ z ˝onà. Bardzo zdziwi∏o jà pragnienie m´˝a. T∏umaczy∏a, ˝e dla niej jest ju˝ za póêno, natomiast
jej stosunek do m´˝a zmieni∏ si´ na lepsze. On da∏ jej do przeczytania wypowiedzi Anastazji.I wtedy sama za-
cz´∏a mówiç, nie, nie o tym, ˝e chce mieç dziecko, tylko o tym, na ile prawdziwe sà twierdzenia z ksià˝ki. 

Pewnej nocy kolega zaczà∏ pieÊciç ˝on´, myÊlàc nie o seksie. ale o swoim przysz∏ym synu. Z pewnoÊcià
post´powa∏ w∏aÊnie tak jak pan. Z tà ró˝nicà, ˝e pana doprowadzi∏a do takiego stanu Anastazja, a on sam to
osiàgnà∏. Przez przypadek lub nie, trudno powiedzieç, ale uda∏o mu si´ osiàgnàç taki sam stan. ˚ona odpo-
wiedzia∏a mu tym samym. Oni nie sà ju˝ m∏odymi ludêmi i na pewno nie odczuwali tak silnego pop´du seksu-
alnego jak w m∏odoÊci. MyÊl o synu, o przysz∏ym dziecku, zapewe usun´∏a w cieƒ myÊli o technice stosunku.
W rezultacie... w rezultacie ani mój kolega, ani jego ˝ona nie mogli sobie przypomnieç szczegó∏ów tego intyn-
mego zbli˝enia. Podobnie jak pan, oni niewiele pami´tàjà. Ale, tak˝e jak pan, mówià o wspania∏ych, niezapo-
mnianych odczuciach nast´pnego ranka. Mój kolega opowiada∏, ˝e nigdy wczeÊniej w swoim ˝yciu nic podob-
nego nie czu∏, ani podczas kochania si´ z ˝onà, ani w trakcie wspó∏˝ycia z innymi kobietami, których mia∏ nie-
ma∏o. 

Jego czterdziestoletnia ˝ona jest w cià˝y, w siódmym miesiàcu . Ale i to nie jest najwa˝niejsze. Najwa˝niej-
sze jest to, ˝e ona si´ zakocha∏a. 

– W kim? 
– W swoim m´˝u, panie W∏adimirze. 
Niech pan sobie wyobrazi, ˝e ta przedtem niecierpliwa i troch´ nerwowa kobieta, teraz cz´sto przychodzi
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do naszej przychodni i czeka, kiedy jej ma∏˝onek skoƒczy przyjmowanie pacjentów. Siedzi w holu i czeka jak
zakochana dziewczyna. Cz´sto po kryjomu obserwowa∏em wyraz jej twarzy. To te˝ si´ zmieni∏o – pojawi∏ si´
ledwie dostrzegalny tajemniczy uÊmiech. Znam t´ rodzin´ od blisko oÊmiu lat. Zoboj´tnia∏a, oty∏a kobieta na-
gle m∏odnieje o jakieÊ dziesi´ç lat. Wyglàda uroczo, mimo ju˝ zaawansowanej cià˝y. 

– A czy zachowanie pana kolegi, jego stosunek do ˝ony te˝ si´ zmieni∏o, czy pozosta∏o takie samo? 
– On niewàtpliwie si´ zmieni∏. Przesta∏ popijaç, chocia˝ nie nadu˝ywa∏ trunków. Ulubionym zaj´ciem oboj-

ga sta∏o si´ malowanie. 
– Malowanie? Co oni rysujà? 
– Oni rysujà swojà przysz∏à rodowà siedzib´, o jakiej opowiada∏a Anastazja. 
Chcà kupiç ziemi´ i wybudowaç na niej... Nie, êle powiedzia∏em, nie wybudowaç dom, ale stworzyç podwa-

liny przysz∏ego rajskiego zakàtka dla swoich przysz∏ych dzieci. 
– Dla przysz∏ych? 
– Tak, teraz jego ˝ona ubolewa nad tym, ˝e pocz´cie odby∏o si´ w mieszkaniu, a nie we w∏asnym dworku,

w stworzonej w∏asnymi r´kami, jak mówi Anastazja, Przestrzeni Mi∏oÊci, w której powinna si´ znajdowaç ko-
bieta podczas cià˝y i gdzie powinien odbyç si´ poród. 

˚ona mojego kolegi jest absolutnie pewna, ˝e b´dzie mog∏a urodziç jeszcze jedno dziecko. On sam po-
dziela t´ pewnoÊç. 

Jest przekonany, ˝e instynkt przed∏u˝enia rodu, jaki majà zwierz´ta, ró˝ni si´ od ludzkiego tym, ˝e zwierz´-
ta, kopulujàc, kierujà si´ tylko zewem natury. Cz∏owiek, uprawiajàc tak zwany seks, upodabnia si´ do zwierz´-
cia. Dziecko przychodzàce na Êwiat w wyniku takiego procesu b´dzie pó∏ cz∏owiekiem, pó∏ zwierz´ciem. 

Prawdziwy cz∏owiek mo˝e urodziç si´ dopiero wtedy, kiedy w jego stworzeniu b´dà uczestniczyç, dane je-
dynie cz∏owiekowi, energia i uczucia: mi∏oÊç, zdolnoÊç widzenia przysz∏oÊci, ÊwiadomoÊç tego, co stwarza.
I s∏owo “seks” na okreÊlenie tego wszystkiego by∏oby wr´cz obraêliwe. Bardziej odpowiednie b´dzie s∏owo
“stwarzanie”. Kiedy m´˝czyzna i kobieta osiàgnà stan, w którym dokonuje si´ stworzenie, wtedy powstaje
w∏aÊciwy zwiàzek, zawierany jest Êlub w niebiosach. 

Zwiàzek ten zostaje usankcjonowany stosownym papierkiem lub rytua∏em, ale spaja go coÊ znacznie wa˝-
niejszego i w∏aÊnie dzi´ki temu b´dzie on trwa∏y i szcz´Êliwy. I nie nale˝y myÊleç, ˝e taki Êlub mogà wziàç tyl-
ko m∏odzi ludzie. Przyk∏ad mojego kolegi dowodzi, ˝e mo˝e byç to udzia∏em ludzi w ka˝dym wieku. Taki zwià-
zek mo˝liwy jest tylko wtedy, gdy partnerzy zrozumiejà znaczenie wypowiedzi Anastazji. 

– CoÊ podobnego! To znaczy, ˝e osoby, które majà wbità w dowodzie pieczàtk´ o urz´dowym zawarciu
Êlubu, w∏aÊciwie nie sà ma∏˝eƒstwem? 

– Stempel w dowodzie – to tylko formalnoÊç wymyÊlona przez spo∏eczeƒstwo. Wszelkie papiery, rytua∏y
spe∏niane w ró˝nych okresach historycznych przez ró˝ne narody, choç ró˝ni∏y si´ zewn´trznie, zawsze mia∏y
na celu to samo – wp∏yni´cie na psychik´ ludzi, stworzenie pozorów zwiàzku dwojga ludzi. Nie by∏o to jednak
autentyczne. Anastazja zresztà podkreÊla to, mówiàc o formalnie zawieranych Êlubach: 

““FFaa∏∏sszzyywwyy  ÊÊlluubb  jjeesstt  ookkrrooppnnyy..  DDzziieeccii!!  ZZrroozzuumm,,  WW∏∏aaddiimmiirrzzee,,  ddzziieeccii!!  OOnnee  ooddcczzuuwwaajjàà  nniieeaauutteennttyycczznnooÊÊçç  ii ffaa∏∏sszz
ttaakkiieeggoo  mmaa∏∏˝̋eeƒƒssttwwaa..  WWtteeddyy  ddzziieeccii  ppooddaajjàà  ww wwààttpplliiwwooÊÊçç  wwsszzyyssttkkoo,,  ccoo  jjeesstt  zzwwiiààzzaannee  zz rrooddzziiccaammii..  DDzziieeccii  ppoodd--
ÊÊwwiiaaddoommiiee  ooddcczzuuwwaajjàà  ffaa∏∏sszz  jjuu˝̋  ww cchhwwiillii  sswweeggoo  ppoocczz´́cciiaa..  II jjeesstt  iimm  zz ttyymm  bbaarrddzzoo  êêllee””..  

Okazuje si´ jednak, ˝e w naturze istnieje prawdziwy, Boski Zwiàzek. Jakim sposobem go osiàgnàç, w∏a-
Ênie pokazano ludziom. 

– Wyglàda wi´c na to, ˝e nawet ma∏˝onkowie majàcy formalny Êlub powinni na nowo braç ze sobà praw-
dziwy Êlub. 

– ÂciÊlej mówiàc, nie na nowo, ale naprawd´. 
– Wielu ludziom nie b´dzie ∏atwo tego zrozumieç. We wszystkich krajach, wsz´dzie podkreÊla si´, ˝e seks

to najwy˝sza rozkosz i wszyscy bez wyjàtku z tego powodu go uprawiajà. 
– To wszystko nieprawda, panie W∏adimirze! Dziewi´çdziesiàt procent m´˝czyzn nie jest w stanie zadowo-

liç swoich kobiet. 
To mit, ˝e wielu ludzi poprzez seks uzyskuje najwy˝szà rozkosz, to si´ jedynie ludziom wmawia. Industria-

lizm ˝eruje na pop´dzie seksualnym. Ogrom legalnych i nielegalnych czasopism pornograficznych to strumieƒ
pieni´dzy. I to pieniàdze w∏aÊnie màcà ludzkie umys∏y. Filmy, w których wszelacy supermani tak lekko zaspo-
kajajà swoje partnerki, to te˝ tylko biznes. 

My po prostu sami przed sobà kr´pujemy si´ i boimy przyznaç, ˝e nie mamy odpowiednich partnerów, ˝e
do siebie nie pasujemy. Ale statystyki sà nieub∏agane. SzeÊçdziesiàt procent ma∏˝eƒstw si´ rozpada. Pozo-
sta∏e czterdzieÊci procent daleko odbiega od idea∏u. Âwiadczà o tym cz´ste zdrady ma∏˝eƒskie oraz rozkwit
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prostytucji. 
Uczucie zadowolenia i rozkoszy, jakie daje seks, jest dalece niewystarczajàce. To tylko ma∏a cz´Êç danego

cz∏owiekowi uczucia rozkoszy, które dwoje ludzi odczuwa podczas prawdziwego stwarzania, wype∏niajàc
swoje boskie przeznaczenie, i którego nadaremnie szukamy przez ca∏e nasze ˝ycie. 

“Nie tam szukamy!” PrawdziwoÊç tych s∏ów potwierdza samo ˝ycie. Anastazja jest spadkobierczynià jakiejÊ
staro˝ytnej cywilizacji, o której istnieniu nasi historycy chyba nie majà poj´cia. Ona burzy stereotypy. O dosko-
na∏oÊci owej kultury mo˝na wnioskowaç równie˝ na podstawie stosunku do kobiety ci´˝arnej. Obowiàzkowym
w tej kulturze warunkiem jest to, by kobieta przez ca∏à cià˝´ pozosta∏a w miejscu pocz´cia i tam w∏aÊnie rodzi-
∏a. Jak bardzo jest to istotne, mo˝na dowieÊç poprzez analiz´ porównawczà zbiorów danych dost´pnych dzi-
siejszej nauce. 

Miejsce, gdzie powinno nastàpiç pocz´cie i gdzie powinna przebywaç brzemienna kobieta, nazwano rodo-
wà siedzibà. Tam m´˝czyzna i kobieta w∏asnymi r´koma za∏o˝yli ogród, posadzili ró˝ne roÊliny. ˚aden fizjolog
nie zaneguje znaczenia prawid∏owego od˝ywiania si´ ci´˝arnej kobiety. Napisano o tym tysiàce naukowych
i popularnych prac. No i co? Czy ka˝da kobieta powinna si´ ich nauczyç? Wszystko porzuciç i studiowaç na-
ukowe êród∏a, aby dowiedzieç si´, co i jak jeÊç? CoÊ takiego nawet trudno sobie wyobraziç! 

Gdyby nawet ka˝da ci´˝arna kobieta przyswoi∏a sobie te naukowe regu∏y od˝ywiania, to pozostaje jeszcze
jedna, ca∏kowicie nierozwiàzywalna kwestia, skàd wziàç te wszystkie produkty spo˝ywcze. 

Weêmy na przyk∏ad bardzo bogate m∏ode ma∏˝eƒstwo. Jego finanse pozwalajà na to, ˝eby kupiç wszystko,
co tylko zechcà. Ale˝ to iluzja! Nie ma i nie mo˝e byç takich pieni´dzy, które pozwolilyby kupiç wszystko to,
czego zapragnie kobieta ci´˝arna, a ju˝ na pewno nie w tej chwili, kiedy tego zapragn´∏a. Na przyk∏ad za ˝ad-
ne skarby nie kupi jab∏ka o jakoÊci choçby zbli˝onej do tego, które mo˝e zerwaç z jab∏oni w swoim ogrodzie
i natychmiast zjeÊç. 

Nast´pny aspekt nosi charakter psychologiczny, ale jest nie mniej wa˝ny ni˝ fizjologiczny. Porównajmy
dwie sytuacje: 

Pierwsza – standardowa, najcz´Êciej spotykana. Jako przyk∏ad weêmy m∏odà rodzin´ o Êrednich docho-
dach. Kobieta w cià˝y mieszka z ma∏˝onkiem w bloku. Czy ma warunki, aby od˝ywiaç si´ prawid∏owo, jeÊç
produkty wysokiej jakoÊci? Nie! Nowoczesne, nawet najdro˝sze supermarkety nie mogà zapewniç wysokiej
jakoÊci produktów spo˝ywczych. ˚ywnoÊç konserwowana i mro˝ona nie jest naturalna dla cz∏owieka. 

Mo˝e wi´c bazary? Jednak i tam ˝ywnoÊç ma wàtpliwà jakoÊç. Nawet prywaciarze nauczyli si´ stosowaç
chemi´ w uprawie i hodowli. Kiedy hodujà dla siebie, to co innego, jednak jeÊli na sprzeda˝, to chwytajà si´
wszelkich sposobów zwi´kszajàcych urodzaj. Ka˝dy z nas to dostrzega i odczuwamy niepokój, spo˝ywajàc
˝ywnoÊç niewiadomego pochodzenia. L´k! W∏aÊnie on jest nieod∏àcznym towarzyszem wspó∏czesnego cz∏o-
wieka. 

Przysz∏a matka ciàgle jest bombardowana informacjami o tragediach i kataklizmach. W jej ÊwiadomoÊci
i podÊwiadomoÊci roÊnie niepokój o los przysz∏ego dziecka. A gdzie i w czym szukaç czynników pozytyw-
nych? Po prostu ich nie ma i byç nie mo˝e w tych potwornych warunkach, na które sami siebie skazaliÊmy. 

Nawet majàc bardzo ∏adne i dobrze wyposa˝one mieszkanie, z czasem przyzwyczajamy si´ do wszystkie-
go i nie cieszy ju˝ to, co posiadamy. Przyzwyczajamy si´ do tego, ˝e woda z kranu nie nadaje si´ do picia, tak
jak przyzwyczajamy si´ do tego, ˝e przedmioty starzejà si´ i psujà. Jednak kobieta w cià˝y Êwiadomie odczu-
wa wszystko, co negatywne. Ale jest bezradna. Pozostaje jej tylko mieç nadziej´, ˝e wszystko jakoÊ sie u∏o˝y.
I to “jakoÊ” to wszystko, na co mo˝e liczyç, znajdujàc si´ w takiej w∏aÊnie sytuacji. 

Przyk∏ad drugi – kobieta otoczona Przestrzenià Mi∏oÊci, jak to okreÊla Anastazja, oprócz zaspokojenia po-
trzeb fizjologicznych otrzymuje pot´˝ne psychologiczne do∏adowanie. Nowoczesna nauka daje mo˝liwoÊç wy-
jaÊnienia prawie wszystkich twierdzeƒ Anastazji, przecie˝ sà one przejrzyste i logiczne. I dziwi mnie, dlaczego
my, wyg∏aszajàc tyle màdrych wyk∏adów, nie zwróciliÊmy na nie uwagi. 

Owszem, Anastazja opowiada równie˝ o zagadkowych, niewyt∏umaczalnych dla wspó∏czesnej nauki zjawi-
skach... 

““RRooddzziiccee  mmuusszzàà  pprrzzeeddssttaawwiiçç  sswweemmuu  ssttwwoorrzzeenniiuu  ttrrzzyy  gg∏∏óówwnnee,,  ttrrzzyy  ppiieerrwwsszzee  ppllaannyy  bbyyttuu..””  
A potem ona opowiada, ˝e aby z∏àczy∏y si´ w jednoÊç trzy zagadkowe plany bytu w jednym miejscu, w∏a-

Ênie w rodowej posiad∏oÊci, powinno si´ odbyç nast´pujàce zdarzenie: 
“MyÊli dwojga po∏àczà si´ w jedno w mi∏oÊci.. . To punkt pierwszy – jego nazwa to myÊl rodziców... Punkt

drugi, a tak naprawd´ jeszcze jeden ludzki plan, który na niebie zapala nowà gwiazd´ w momencie gdy w mi-
∏oÊci i z myÊlà o stworzeniu czegoÊ wspania∏ego po∏àczà si´ w jednoÊç dwa cia∏a. ..

I teraz trzeci punkt – w tym miejscu powinien powstaç nowy plan. Tak, gdzie zosta∏o pocz´te dziecko, tam
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równie˝ poród powinien si´ odbyç. Obok musi byç ojciec. I wtedy nad tym trojgiem wielki, kochajàcy nas
wszystkich Ojciec roztoczy cudownà aur´”. 

Przewag´ pocz´cia dziecka, jego noszenia w ∏onie oraz urodzenia w tym samym miejscu bez wàtpienia
potrafià udowodniç naukowo zarówno psycholodzy, jak i fizjolodzy. Anastazja jednak obejmuje znacznie g∏´b-
szy sens znaczenia. Ona stwierdza, ˝e przy spe∏nieniu tych warunków nawiàzuje si´ ca∏kowite po∏àczenie na-
rodzonego cz∏owieka z kosmosem. Dlaczego? W jaki sposób? Jak dalece wa˝ne jest dla losu cz∏owieka takie
podejÊcie do jego narodzin’? Wspó∏czeÊni naukowcy mogà na ten temat jedynie snuç przypuszczenia. Próbo-
wa∏em porównaç to, co powiedzia∏a Anastazja, z tym, co przepowiadajà wspó∏czesne horoskopy. I wtedy sa-
mo z siebie zrodzi∏o si´ pytanie, która z trzech rzeczy jest najwa˝niejsza dla narodzenia si´ cz∏owieka: myÊl,
pocz´cie czy przyjÊcie na Êwiat z ∏ona matki? To ostatnie jest podstawà stawiania horoskopów, tylko ˝e zosta-
∏o udowodnione, i˝ p∏ód, znajdujàc si´ w ∏onie matki, ˝yje i czuje. JeÊli tak si´ dzieje, to znaczy, ˝e cz∏owiek
ju˝ istnieje. On ju˝ si´ narodzi∏. Rusza si´, matka odczuwa jego kopanie. Mo˝liwe, ˝e za bardziej dok∏adnà
dat´ narodzin nale˝y uznaç ju˝ sam moment zap∏odnienia jajeczka plemnikiem. Z punktu widzenia fizjologii
moment ten okreÊla dat´ narodzin bardziej precyzyjnie... Ale... Spotkanie plemnika i jajeczka jest nie przyczy-
nà, lecz skutkiem. Prowadzà do niego myÊli dwojga ludzi. Mo˝e to w∏aÊnie one okreÊlajà dat´ narodzin. Obec-
nie za moment narodzin dziecka przyjmuje si´ jego przyjÊcie na Êwiat. Ale mo˝liwe jest, ˝e jutro wszyscy b´-
dà obchodziç innà dat´. Z teorii Anastazji wynika, ˝e za dzieƒ narodzin powinno si´ uwa˝aç moment po∏àcze-
nia si´ w jednoÊç wszystkich trzech wy˝ej omówionych warunków. Nale˝y podkreÊliç, ˝e jest w tym du˝o logi-
ki. Jednak my – mam tu na myÊli zarówno wspó∏czesnà nauk´, jak i teologi´ – boimy si´ nawet o tym wspomi-
naç. 

– Nie widz´ powodu do obaw. 
– Ale powody sà... Chodzi o to, ˝e jeÊli przyjmiemy s∏usznoÊç wypowiedzi Anastazji, to natychmiast b´dzie-

my musieli uznaç siebie za niepe∏nowartoÊciowych w porównaniu z kulturà, której przedstawicielem jest Ana-
stazja. Wi´kszoÊci ludzi b´dzie brakowa∏o jednej lub dwóch cech niezb´dnych dla pe∏no-wartoÊciowego cz∏o-
wieka. W∏aÊnie dlatego nie tylko mówiç, ale i myÊleç si´ o tym boimy. A trzeba si´ nad tym zastanowiç... 

– A mo˝e nie mówimy o tym i nie zastanawiamy si´ dlatego, ˝e stwierdzenia te sà bardzo wàtpliwe? 
– Wr´cz przeciwnie! One sà nie do podwa˝enia. 
Po pierwsze, prosz´ si´ zastanowiç, czy ktokolwiek zaprzeczy temu, ˝e bardziej moralna oraz psycholo-

gicznie bardziej nasycona b´dzie sytuacja, kiedy nie ˝àdza, ale myÊl o przysz∏ym dziecku b´dzie poprzedzaç
spotkanie plemnika z jajeczkiem. 

Po drugie, ci´˝arna kobieta bez wàtpienia powinna mieç pe∏nowartoÊciowà ˝ywnoÊç, unikaç stresów. Takie
warunki idealnie zapewnia rodowa posiad∏oÊç, o której opowiada Anastazja. 

Po trzecie, poród w znajomym mieÊcie, w znanym otoczeniu tak˝e b´dzie bardziej odpowiedni dla matki i,
co jest najwa˝niejsze, dla dziecka. Psycholodzy i fizjolodzy te˝ sà co do tego jednomyÊlni. Czy pan równie˝
zgadza si´ z ka˝dym z tych trzech punktów? 

– Pewnie, ˝e si´ zgadzam. 
– Widzi pan, nie tylko naukowcy nie majà co do tego wàtpliwoÊci. Nie mamy wi´c prawa negowaç pozytyw-

nego oddzia∏ywania ∏àczenia si´ w ca∏oÊç wszystkich trzech pozytywnych sk∏adowych. Jako psycholog mog´
przypuszczaç, ˝e przy takim ∏àczeniu powstaje w przestrzeni reakcja psychiczna, na którà odpowiada ca∏a
przestrzeƒ WszechÊwiata Przestrzeƒ ta przyjmuje noworodka, nawiàzuje z nim kontakt. 

– Byç mo˝e. Tylko jakà rol´ odgrywa tu ustalenie precyzyjnej daty narodzenia si´ cz∏owieka? 
– Ogromnà! Pierwszorz´dnà! OkreÊla bowiem poziom naszego odbierania Êwiata. JeÊli na pierwszym miej-

scu postawimy przyjÊcie na Êwiat dziecka z ∏ona matki, to z tego wynika pierwotnoÊç materii w naszym odczu-
waniu Êwiata. JeÊli pierwsze miejsce oddajemy po∏àczeniu myÊli m´˝czyzny i kobiety, to w naszym odbiorze
Êwiata pierwotna b´dzie ÊwiadomoÊç. W rezultacie b´dà si´ ksztaItowaç ró˝ne kultury, okreÊlajàce nasz ob-
raz ˝ycia. W pierwszym przypadku oddajà przewag´ materii, a w drugim – duchowoÊci. Zarówno otwarty, jak
i g∏´boko utajony spór na ten temat toczy si´ od lat. Lecz teraz dla mnie jest ju˝ oczywista ca∏a bezsensow-
noÊç takiego sporu. Anastazja mówi o po∏àczeniu w jedno nie tylko tych dwóch poj´ç, ale i trzeciego. Opiera-
jàc si´ na jej stwierdzeniach, mo˝na zbudowaç teori´ rodzenia pe∏nowartoÊciowego cz∏owieka, a tak˝e stwo-
rzyç mo˝liwoÊç jej realizacji. Jest to proste oraz dost´pne ka˝demu. Dlaczego jednak nie realizujemy swoich
mo˝liwoÊci? Dlaczego nadal mamy w g∏owie chaos, a ˝ycie wcià˝ si´ toczy w krzàtaninie? 

– Moim zdaniem, za dat´ urodzenia dziecka mo˝na jednak przyjmowaç t´ godzin´ i dzieƒ, kiedy niemowl´
przysz∏o na Êwiat z ∏ona matki. Tylko trzeba to okreÊliç bardziej konkretnie: czas pojawienia si´ na Êwiecie. 

– Mo˝liwe. Ca∏kiem mo˝liwe ! A o moment narodzin prosz´ jednak zapytaç Anastazj´. 
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– Zapytam. Te˝ jestem ciekaw, kiedy tak naprawd´ si´ narodzi∏em, a kiedy narodzi∏ si´ mój syn. 
– Pana syn... Pan przyszed∏ do mnie po rad´, a ja o swoim... Przepraszam, ˝e si´ rozgada∏em. Przyjmuj´

pacjentów trzy razy w tygodniu. Ludzie przychodzà ze swoimi problemami. Ka˝dy zadaje standardowe pyta-
nie: jak wychowaç dziecko? Jak poprawiç kontakt z synem lub córkà? A dziecko ma pi´ç, dziesi´ç, a nawet
pi´tnaÊcie lat. 

Powiedzieç cz∏owiekowi: ,,Ju˝ za póêno na wychowywanie dziecka” – znaczy∏oby zabiç jego ostatnià na-
dziej´. Zajmuj´ si´ wi´c jedynie pocieszaniem. 

– Mój syn te˝ nied∏ugo b´dzie mia∏ pi´ç lat. Wychodzi na to, ˝e si´ spóêni∏em. 
– Pan jest w zupe∏nie innej sytuacji. Z pana synem jest Anastazja. Nie bez powodu nie pozwoli∏a panu

wrzuciç dziecka w nasz wspó∏czesny Êwiat. Ona je wychowuje zgodnie z tà innà kulturà. 
– Czy to znaczy, ˝e my z synem nale˝ymy do ró˝nych kultur, wi´c nigdy siebie nie zrozumiemy? 
– Rodzice i dzieci zawsze sà jak gdyby przedstawicielami ró˝nych Êwiatopoglàdów. Ka˝de pokolenie ma

swoje priorytety. Ale to prawda, ˝e ta ró˝nica nie jest tak ra˝àca, jak w pana przypadku. Moja rada: zanim zo-
baczy si´ pan z synem, niech pan wpierw porozmawia z Anastazjà i zapyta jà, jak to najlepiej uczyniç. Prosz´
podejÊç do wszystkiego, co b´dzie mówi∏a, bardzo wnikliwie. Du˝o ju˝ pan przeczyta∏ o wychowywaniu dzieci,
du˝o rozmyÊla∏. Teraz b´dzie panu ∏atwiej jà zrozumieç. 

– Nie zawsze potrafi´ jà zrozumieç, nawet po d∏u˝szym czasie. Niektóre wypowiedzi po prostu budzà wàt-
pliwoÊci. One sà mistyczne i nie poparte ˝adnymi dowodami. Wielu jej opowiadaƒ staram si´ po prostu w ogó-
le nie publikowaç, poniewa˝ sà podobne do fantastyki oraz... 

Nagle profesor uderzy∏ d∏onià o biurko i bez ˝enady mi przerwa∏: 
– Nie ma pan prawa tak post´powaç. JeÊli pana umys∏ nie pozwala na zrozumienie czegoÊ, to powinien

pan przynajmniej innym daç mo˝liwoÊç zrozumienia. 
Nie spodoba∏ mi si´ ton g∏osu psychologa, jak i sens tego, co powiedzia∏. Nie po raz pierwszy spotka∏em

si´ z podobnà wypowiedzià pod moim adresem. Wynika∏o z niej, ˝e jestem jakiÊ durnowaty, a mojà rolà jest
tylko jak najbardziej dok∏adne i precyzyjne napisanie wszystkiego, co mówi∏a tajgowa pustelnica. Tylko, mà-
drale, nie wszystko brali pod uwag´. Zdecydowa∏em postawiç si´ na miejscu psychologa, która nagle przeja-
wi∏ agresj´: 

– Pan pewnie stawia siebie w jednym rz´dzie z tymi innymi, zdolnymi zrozumieç wszystko, co zosta∏o po-
wiedziane. Ale ja, choç nie jestem psychologiem ze stopniem naukowym, zdaj´ sobie spraw´, ˝e gdybym za-
czà∏ publikowaç wszystkie mistyczne, nie poparte dowodami wypowiedzi, to wszystko, co zosta∏o napisane
w ksià˝kach, by∏oby odebrane jako bajka. W rezultacie to, co racjonalne, co mo˝na by∏oby zastosowaç w ˝y-
ciu ju˝ dzisiaj, zosta∏oby pogrzebane. Nie publikujàc niektórych wypowiedzi, byç mo˝e ratuj´ to, co racjonal-
ne. 

– O jakiej mistyce pan mówi? Mo˝e pan konkretnie powiedzieç? 
– A chocia˝by o takiej: Anastazja mi powiedzia∏a, ˝e zebra∏a we WszechÊwiecie najlepsze kombinacje

dêwi´ków i zachowa∏a je w tekÊcie, b´dà bowiem b∏ogo wp∏ywaç na czytelników. 
–Tak, pami´tam. Bardzo dobrze pami´tam. To zosta∏o napisane jeszcze w pierwszym tomie. By∏a tam te˝

mowa o tym, ˝e wp∏yw ten si´ wzmocni, jeÊli czytelnik podczas czytania b´dzie s∏ysza∏ dêwi´ki natury. 
– Aha, pami´ta pan? A pami´ta pan, ˝e s∏owa te znajdujà si´ nie tylko w ksià˝ce, ale tak˝e na ok∏adce?

W wydawnictwie podpowiedziano mi zamieszczenie ich na ok∏adce w celu zaintrygowania czytelników, wi´c
to zrobi∏em. .. 

– I s∏usznie pan uczyni∏.
– S∏usznie?’ Czy pan wie, ˝e w∏aÊnie te wypowiedzi na ok∏adce odepchn´∏y wielu ludzi od ksià˝ki? Pomy-

Êleli, ˝e to by∏ chwyt reklamowy, nawet w prasie tak o tym pisali. Usunà∏em te s∏owa z ok∏adek nast´pnych to-
mów, bo wi´kszoÊç ludzi uwa˝a je za wydumanà mistyk´. 

– Idioci! Nie do wiary... Czy˝by rozum spo∏eczeƒstwa a˝ do takiego stopnia uleg∏ atrofii? A mo˝e przyczynà
braku zdolnoÊci ludzi do logicznego myÊlenia jest lenistwo umys∏owe? 

– Co tu ma do rzeczy lenistwo umys∏owe, jeÊli tego nie mo˝na udowodniç? 
– Udowodniç? Co mamy udowadniaç? Wypowicdzi te sà niczym innym, jak tylko testem psychologicznym,

genialnym w swojej prostocie i skutecznoÊci, który w mgnieniu oka i bez trudu wykrywa zupe∏nych niedouków
z zanikiem zdolnoÊci umys∏owych. A jeÊli oni jeszcze i w prasie publikujà, to tym samym pokazujà: popatrzcie,
jacy jesteÊmy u∏omni. Genialny test! 

– Jaki test?! Wypowiedzi te sà nie do udowodnienia. 
– Uwa˝a pan, ˝e nie mo˝na ich udowodniç? Przecie˝ tu nic ma nic do udowadniania. S∏owa Anastazji to
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aksjomat. Panie W∏adimirze prosz´, niech pan si´ zastanowi. Tekst ka˝dej ksià˝ki – prosz´ zwróciç uwag´:
oboj´tnie jakiej ksià˝ki – sk∏ada si´ z kombinacji dêwi´ków. To  jest zrozumia∏e, zgadza si´ pan? 

– No tak, zgadzam, faktycznie teksty wszystkich ksià˝ek sk∏adajà si´ z kombinacji... 
– Widzi pan, jakie to ∏atwe? A na tej ∏atwoÊci potkn´li si´ ci, którym nie chce si´ myÊleç. 
– Mo˝liwe... Tylko ˝e Anastazja powiedzia∏a, i˝ odnalaz∏a i zebra∏a w przestrzeniach WszechÊwiata najlep-

sze kombinacje i to one b´dà wywiera∏y b∏ogi wp∏yw na czytelników. 
– Nie ma w tym nic mistycznego. Niech pan sam osàdzi. Kiedy pan czyta t´ czy innà ksià˝k´, artyku∏ w co-

dziennej gazecie lub innym czasopiÊmie, czy to nie wywiera na pana wp∏ywu? Teksty te mogà pozostawiç pa-
na oboj´tnym albo obudziç w panu gniew. Mogà wywo∏aç uczucie; zadowolenia, z∏oÊci lub radoÊci. Czy tak
w∏aÊnie jest? To jest zrozumiale? Zgadza si´ pan? 

– Tak. 
– No i dobrze. A jeÊli chodzi o b∏ogi wp∏yw tekstów Anastazji, to udowodni∏a go reakcja czytelników. Nie

mówi´ o recenzjach, które mogà byç pisane na zamówienie. Fakt b∏ogiego wp∏ywu potwierdza twórczy poryw.
Âwiadczy o tym ogrom wierszy oraz pieÊni napisanych przez pana czytelników. Ja te˝ kupi∏em pi´ç kaset
z piosenkami poÊwi´conymi Anastazji. Napisali je ludzie proÊci, albo wr´cz przeciwnie – nie proÊci. S∏ucha∏em
tych kaset. Samo ˝ycie potwierdzi∏o wypowiedzi Anastazji. Przecie˝ te piosenki powsta∏y pod wp∏ywem prze-
czytanych s∏ów Anastazji. A pan mówi o mistyce. Nie ma pan prawa byç cenzorem Anastazji. 

– Dobrze. ˚egnam pana. Dzi´kuj´ za rady. 
Ju˝ trzyma∏em klamk´, gdy profesor zawo∏a∏: 
– Prosz´ poczekaç, panie W∏adimirze. Widz´, ˝e si´ pan na mnie obrazi∏. Przepraszam, jeÊli ton mojego

g∏osu by∏ zbyt napastliwy. Nie chcia∏bym, ˝ebyÊmy si´ po˝egnali w taki sposób. 
Aleksander Siergiejewicz – nieco oty∏y starszy pan – sta∏ na Êrodku gabinetu. W∏aÊnie zapià∏ guziki mary-

narki i mówi∏ dalej: 
– Prosz´ zrozumieç, panie W∏adimirze. Powinien pan pisaç wszystko, co mówi Anastazja. Niech nie

wszystko b´dzie zrozumia∏e dla pana, dla mnie czy jeszcze dla kogoÊ innego. Niech tam... Wa˝ne, ˝eby one
to zrozumia∏y! 

– Jakie one? 
– M∏ode kobiety, zdolne jeszcze do urodzenia zdrowych dzieci. JeÊli one zrozumiejà, to na pewno wszyst-

ko si´ zmieni... Ma∏o jednak rozmawialiÊmy o paƒskim synu, przecie˝ w∏aÊnie dlatego przyszed∏ pan do mnie
na wizyt´. 

– W∏aÊnie, dlatego przyszed∏em. 
– Nic konkretnego nie b´d´ móg∏ panu doradziç. Sytuacja jest bardzo niestandardowa. Mo˝e by∏oby do-

brze zanieÊç do tajgi ksià˝ki z ciekawymi ilustracjami, na przyk∏ad historyczne. Ubraç si´ jak najlepiej. Mo˝e
mówi´ teraz g∏upoty, ale po prostu chcia∏bym, ˝eby przedstawi∏ pan swojemu synowi naszà rzeczywistoÊç nie
takà ostrà. 

– A jakà? Przypudrowanà i podmalowanà? 
– Nie o to chodzi. Pan stanie przed synem jako przedstawiciel naszej rzeczywistoÊci i tym samym skom-

promituje siebie przed w∏asnym dzieckiem. 
– To ja mam odpowiadaç za wszystkie g∏upstwa naszego spo∏eczeƒstwa? 
– JeÊli oka˝e pan przed synem swojà niezdolnoÊç, by zmieniç nasze spo∏eczeƒstwo na lepsze, to wyka˝e

pan tym samym swojà bezsilnoÊç. Skompromituje pan samego siebie przed synem. On zosta∏ pewnie wycho-
wany w taki sposób, ˝e nie rozumie, i˝ dla cz∏owieka mo˝e istnieç coÊ niemo˝liwego. 

– Dzi´kuj´, panie profesorze. Wyglàda na to, ˝e ma pan racj´. Faktycznie lepiej by∏oby troch´ ubarwiç na-
szà rzeczywistoÊç przed dzieckiem. Tak, warto by∏oby to zrobiç, bo mo˝e pomyÊleç... 

UÊcisn´liÊmy sobie d∏onie i po˝egnaliÊmy si´ w zgodzie. 

Rozmowa z synem

Tym razem ca∏à drog´ od rzeki do polanki Anastazji szed∏em sam. Kiedy ju˝ podchodzi∏em do znajomych
okolic, czu∏em si´ tak, jakbym przyszed∏ do domu. Nawet spodoba∏o mi si´ iÊç tajgà samodzielnie, bez prze-
wodnika. 

Nie chcia∏em krzyczeç, nawo∏ywaç Anastazji. Mo˝e zajmuje si´ swoimi sprawami, ale kiedy b´dzie wolna,
to poczuje, ˝e jestem, i sama przyjdzie. Ujrzawszy ulubione miejsce na brzegu jeziora, gdzie cz´sto siadywa-
liÊmy z Anastazjà, zdecydowa∏em si´ najpierw przebraç, zanim usiàd´ i odpoczn´ po wyprawie.
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Wyciàgnà∏em z plecaka ciemnoszary garnitur, bia∏y golf i nowe buty. Kiedy szykowa∏em si´ do tajgi, chcia-
∏em zabraç bia∏à koszul´ i krawat, ale pomyÊla∏em, ˝e mogà si´ pognieÊç, a w tajdze ich nie wyprasuj´.
W sklepie tak dobrze zapakowali garnitur, ˝e wcale nie by∏ pogieciony.

Chcia∏em pokazaç si´ synowi elegancki i odÊwi´tny, dlatego du˝o czasu poÊwi´ci∏em na przemyÊlenie mo-
jego wyglàdu. Zabra∏em te˝ mechanicznà maszynk´ do golenia i lusterko. Teraz umocowa∏em lusterko na
drzewie, ogoli∏em si´ i uczesa∏em w∏osy. Nast´pnie usiad∏em na ma∏ym pagórku i wyjà∏em notatnik i d∏ugopis,
˝eby do planu spotkania z synem dodaç to, co przysz∏o mi do g∏owy po drodze. 

Nied∏ugo mój synek b´dzie mia∏ pi´ç lat. Pewnie ju˝ dobrze mówi. Ostatni raz go widzia∏em, gdy by∏ nie-
mowl´ciem, jeszcze nie mówi∏, a teraz powinien wiele rozumieç. Chyba przez ca∏e dnie szczebiocze do Ana-
stazji, do dziadka. Postanowi∏em, ˝e gdy tylko zobacz´ Anastazj´, natychmiast przedstawi´ mój plan spotka-
nia z synem i to, co zamierzam mu powiedzieç. 

Przez ostatnie pi´ç lat wnikliwie studiowa∏em ró˝ne systemy wychowywania dzieci i wybra∏em z nich, moim
zdaniem, wszystko co najlepsze i zrozumia∏e. Wysnu∏em niezb´dne dla siebie wnioski, przebywajàc z peda-
gogami i psychologami. A teraz, przed spotkaniem z synem, bardzo chcia∏em omówiç z Anastazjà opracowa-
ny przeze mnie plan i swoje wnioski. Nale˝a∏oby wspólnie jeszcze raz wszystko szczegó∏owo omówiç. Niech
Anastazja doradzi, jakie s∏owa wypowiedzieç do syna jako pierwsze, jak przed nim stanàç. PomyÊla∏em, ˝e to
te˝ jest wa˝ne, w jaki sposób b´d´ przed nim sta∏. Ojciec powinien wyglàdaç na powa˝nego i odpowiedzialne-
go. Ale Anastazja powinna najpierw jeszcze mnie przedstawiç. 

I tak by∏o zapisane w pierwszym punkcie: “Przedstawienie syna przez Anastazj´”. Niech przedstawi mnie
prostymi s∏owami, na przyk∏ad tak: “Synku, przed tobà stoi twój rodzony ojciec”. Tylko powinna to powiedzieç
w taki sposób, tak uroczyÊcie, ˝eby dziecko od razu wyczu∏o z jej tonu ca∏à wa˝noÊç ojca, ˝eby póêniej liczy-
∏o si´ z jego s∏owami. 

Nagle poczu∏em, ˝e wszystko naoko∏o umilk∏o, jakby zamar∏o w oczekiwaniu. Nie przestraszy∏em si´ tej na-
g∏ej ciszy. Przed spotkaniem z Anastazjà zawsze tak si´ dzia∏o. Tajga razem ze swoimi mieszkaƒcami jak
gdyby si´ przyglàda∏a i ocenia∏a, czy przybysz nie przyniesie jej gospodyni jakiejÊ nieprzyjemnoÊci. Póêniej
wszystko si´ uspokoi, jeÊli poczujà brak agresji. 

Po ciszy tej równie˝ zrozumia∏em, ˝e od ty∏u po cichu podesz∏a Anastazja. Nietrudno to by∏o zauwa˝yç tak-
˝e dlatego, ˝e coÊ zacz´∏o grzaç w moje plecy. A patrzeç takim ogrzewajàcym spojrzeniem mo˝e jedynie
Anastazja. Nie odwróci∏em si´ do niej natychmiast, lecz siedzia∏em, przyjmujàc przyjemne i radosne ciep∏o.
Potem si´ odwróci∏em i zobaczy∏em... 

Przede nmà sta∏ pewnie na bosych stopach mój syn. Jego jasne, skr´cone w loczki w∏osy opada∏y ju˝ do
ramion. Ubrany by∏ w koszul´ bez ko∏nierza, utkanà z w∏ókien pokrzywy. Podobny do Anastazji, mo˝e te˝ tro-
ch´ do mnie – tylko od razu nie rozstrzygniesz. Kiedy si´ odwróci∏em, opierajàc r´koma o ziemi´, od razu za-
mar∏em. Zapomniawszy o wszystkim, tkwi∏em na czworakach, i patrzy∏em na niego. On te˝ w milczeniu patrzy∏
na mnie wzrokiem Anastazji. Mo˝e d∏ugo jeszcze nie móg∏bym nic powiedzieç z zaskoczenia, ale on przemó-
wi∏ pierwszy. 

– Zdrowia twoim jasnym myÊlom, mój tato! 
– Tak? Tobie te˝ zdrowia – powiedzia∏em. 
– Wybacz mi, tato. 
– Co mam ci wybaczyç? 
– To, ˝e przerwa∏em twoje rozmyÊlania, tak wa˝ne. Z poczàtku sta∏em z dala od ciebie, nie przeszkadza-

jàc, lecz pragnà∏em podejÊç bli˝ej i pobyç obok ciebie. Pozwól mi, tato, posiedzieç obok ciebie cichutko, póki
nie skoƒczysz rozmyÊlaç. 

– Dobrze. Prosz´, usiàdê. 
Szybko podszed∏, usiad∏ pó∏ metra ode mnie i znieruchomiaI. A ja nadal tkwi∏em na czworakach, ale zanim

on usiad∏, zdà˝y∏em pomyÊleç: “Nale˝a∏oby przyjàç poz´ g∏´boko zamyÊlonego cz∏owieka, ˝eby przez ten
czas, w którym – jak on uwa˝a – koƒcz´ swoje rozmyÊlania, zastanowiç si´, jak dalej si´ zachowywaç”. 

Usiad∏em, ˝eby odpowiednio wyglàdaç, i przez jakiÊ czas siedzieliÊmy obok siebie i rozmyÊlaliÊmy. Potem
zwróci∏em si´ do siedzàcego cicho mego ma∏ego syna i zapyta∏em: 

– No, jak tam twoje sprawy si´ toczà? 
On si´ radoÊnie ocknà∏, gdy us∏ysza∏ mój g∏os, odwróci∏ si´ do mnie i zaczà∏ mi patrzeç prosto w oczy. Czu-

∏em po jego spojrzeniu, ˝e jest spi´ty, bo nie wie, jak odpowiedzieç na moje proste pytanie. Wreszcie za chwi-
l´ powiedzia∏: 

– Tato, nie mog´ odpowiedzieç na twoje pytanie. Ja nie wiem, jak toczà si´ sprawy. Tutaj, tato, toczy si´
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˝ycie. To ˝ycie jest fajne. 
“Trzeba jakoÊ kontynuowaç rozmow´ – pomyÊla∏em – nie wolno straciç inicjatywy” – i zada∏em jeszcze jed-

no sztampowe pytanie: 
– A ty jak, s∏uchasz mamy? 
Tym razem on z radoÊcià natychmiast odpar∏: 
– Zawsze s∏ucham z radoÊcià, kiedy mama mówi. I kiedy dziadkowie opowiadajà, te˝ s∏ucham z ciekawo-

Êcià. Ja te˝ do nich mówi´, a oni mnie s∏uchajà. Tylko mama Anastazja twierdzi, ˝e ja du˝o mówi´, nale˝y
wi´cej rozmyÊlaç. Ale ja szybko myÊl´, a mówiç chc´ coraz to inaczej. 

– Jak to, w ró˝ny sposób? 
– Skladaç s∏owa tak jak dziadkowie, jak mama, jak ty, tato. 
– A skàd wiesz, jak ja sk∏adam s∏owa? 
– Mama mi pokaza∏a. Kiedy mama zaczyna mówiç twoimi s∏owami, to dla nmie te˝ si´ staje bardzo cieka-

we. 
– Tak? Nie do wiary... No, a kim chcia∏byÊ byç? 
On znowu nie zrozumia∏ takiego prostego pytania, jakie bardzo cz´sto zadajà dzieciom doroÊli, i odpowie-

dzia∏ po jakimÊ czasie: 
– Przecie˝ ju˝ jestem, tato. 
– Pewnie, ˝e jesteÊ. Mam na uwadze, kim chcesz zostaç. Co b´dziesz robi∏, kiedy doroÊniesz? 
– B´d´ tobà, tato, kiedy dorosn´. B´d´ koƒczyç to, co ty teraz robisz. 
– Skàd wiesz, czym si´ zajmuj´? 
– Mama Anastazja opowiada∏a. 
– No, i co ona opowiada∏a o mnie? 
– Wiele. Mama Anastazja opowiada∏a, jakim jesteÊ... jak to s∏owo... tak, przypomnia∏em sobie! Jakim jesteÊ

bohaterem, mój tato. 
– Bohaterem? 
– Tak. Jest ci ci´˝ko. Mama pragnie, ˝eby ci by∏o l˝ej, ˝ebyÊ odpoczà∏ po ludzku w normalnych warunkach,

ale ty zawsze odchodzisz tam, gdzie bardzo ci´˝ko si´ ˝yje wielu ludziom. Odchodzisz dlatego, ˝eby i tam by-
∏o dobrze. Przykro mi by∏o, gdy si´ dowiedzia∏em, ˝e sà ludzie, którzy nie majà swojej polanki, których straszà,
zmuszajà do ˝ycia w taki sposób, w jaki nie chcà ˝yç. Oni nie mogà sami wziàç jedzenia. Oni muszà... tak pra-
cowaç, tak to si´ nazywa. Oni sà zmuszeni robiç nie to, co chcà, lecz co im si´ ka˝e. Za to dostajà papierki,
pieniàdze, a póêniej wymieniajà te pieniàdze na jedzenie. Oni po prostu troch´ zapomnieli, jak mo˝na ˝yç ina-
czej i jak mo˝na cieszyç si´ z ˝ycia. I ty, tato, dlatego odchodzisz tam, gdzie jest ludziom ci´˝ko, ˝eby uczyniç
coÊ dobrego. 

– Tak, odchodz´... Wsz´dzie powinno byç dobrze. A jak ty planujesz czyniç to dobro, jak si´ do tego przy-
gotowujesz? PowinieneÊ si´ uczyç. 

– Ja si´ ucz´, tato. Bardzo mi si´ podoba uczenie i ja si´ staram. 
– Czego ty si´ uczysz? Jakich przedmiotów? 
On znowu nie zrozumia∏ pytania, ale po chwili odpar∏: 
– Ca∏ego przedmiotu si´ ucz´. Jak tylko jà rozp´dz´ do pr´dkoÊci jak u mamy Anastazji, od razu zrozu-

miem ca∏y przedmiot lub nawet wszystkie przedmioty. No tak, mówiàc bardziej poprawnie, wszystkie przed-
mioty. 

– I co rozp´dzisz do pr´dkoÊci jak u mamy? 
– Mojà myÊl. Niestety, jeszcze nie rozp´dza si´ tak samo pr´dko. Pr´dkoÊç myÊli u mamy jest wi´ksza.

Wi´ksza ni˝ u dziadków i u promienia s∏onka. Ona jest tak du˝a, ˝e tylko u Niego jest wi´ksza. 
– U kogo? 
– U Boga – Ojca naszego. 
– Tak, oczywiÊcie. No, to si´ staraj. PowinieneÊ si´ staraç, synku. 
– Dobrze, tato. B´d´ jeszcze bardziej si´ stara∏. 
˚eby kontynuowaç rozmow´ o nauce i powiedzieç przy tym coÊ màdrego i znaczàcego, wyciàgnà∏em

z plecaka pierwszà z brzegu ksià˝k´. By∏a to Historia staro˝ytnego Êwiata – podr´cznik do piàtej klasy. 
– Widzisz, synku – powiedzia∏em – to jest jedna z wielu ksià˝ek, które piszà wspó∏czeÊni ludzie. W ksià˝ce

tej opowiada si´ dzieciom o narodzinach ˝ycia na Ziemi, o rozwoju cz∏owieka i spo∏eczeƒstwa. Jest du˝o kolo-
rowych obrazków i do tego jeszcze tekst – ca∏a historia ludzkoÊci. Naukowcy to tacy màdrzy ludzie, màdrzejsi
od innych, oni opisali w tej ksià˝ce ˝ycie pierwotnych ludzi na Ziemi. Kiedy nauczysz si´ czytaç, to bardzo cie-
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kawych rzeczy dowiesz si´ z tej ksià˝ki. 
– Tato, ja umiem czytaç. 
– Naprawd´?... Jak? Mama ciebie uczy? 
– Mama Anastazja pewnego dnia nakreÊli∏a na piasku litery i g∏oÊno je nazwa∏a. 
– I co, zapami´ta∏eÊ od razu wszystkie litery? 
– Zapami´ta∏em. Ma∏o ich jest. Bardzo si´ zmartwi∏em, kiedy si´ dowiedzia∏em, ˝e jest ich tak ma∏o. 
Wtedy nie zwróci∏em jeszcze uwagi na wzmiank´ o liczbie liter w alfabecie, bo pragnà∏em us∏yszeç, czy na-

prawd´ mój syn potrafi przeczytaç drukowany tekst. Otworzy∏em ksià˝k´ na pierwszej stronie i zaproponowa-
∏em: 

– No, spróbuj przeczytaç. 

Przekr´cona prawda historii

Wzià∏ otwartà ksià˝k´ nie wiadomo dlaczego lewà r´kà, przez jakiÊ czas wpatrywa∏ si´, milczàc, w druko-
wany tekst, po czym zaczà∏ czytaç: “Staro˝ytni ludzie mieszkali w ciep∏ych krajach, gdzie nie by∏o mrozów
i ch∏odnych dni. Ludzie ci nie mieszkali pojedynczo, lecz w grupach, które naukowcy nazywajà ludzkimi stada-
mi. Wszyscy w stadzie, od najm∏odszego do najstarszego, zajmowali si´ zbieractwem. Przez ca∏e dnie szuka-
li jadalnych korzeni, dziko rosnàcych p∏odów, jagód, ptasich jajek”. Przeczytawszy ten tekst, podniós∏ g∏ówk´
znad ksià˝ki i pytajàcym wzrokiem zaczà∏ si´ we nmie wpatrywaç. Ja milcza∏em, nie rozumiejàc tego pytajà-
cego spojrzenia. Wo∏odia powiedzia∏ z lekkim zaniepokojeniem: 

– We mnie, tato, nie powstaje ˝aden obraz. 
– Jaki obraz? 
– ˚adna wyobraênia nie powstaje. Albo ona mi si´ popsu∏a, albo nie mo˝e przekazaç mi tego, co jest napi-

sane w tej ksià˝ce. 
Kiedy mama Anastazja lub dziadkowie opowiadajà, to wszystko jest jasne i zrozumia∏e. Kiedy czytam Jego

ksi´g´, to jeszcze jaÊniej wszystko si´ rysuje. Natomiast po przeczytaniu tego tekstu mam pokr´conà wy-
obraêni´. A mo˝e ona we mnie si´ zepsu∏a? 

– A po co ci to sobie wyobra˝aç? Po co marnowaç czas na jakieÊ wyobra˝anie sobie? 
– Przecie˝ wyobra˝enia same powstajà, kiedy jest to prawda... Jednak teraz tego nie odczuwam, wi´c...

Zaraz spróbuj´ sprawdziç. Byç mo˝e ci ludzie, o których napisano w ksià˝ce, ˝e przez ca∏y dzieƒ szukali je-
dzenia, nie mieli oczek? Dlaczego oni przez ca∏e dni szukali jedzenia, kiedy ono by∏o zawsze obok nich.

A dalej z dzieckiem zacz´∏o si´ dziaç coÊ dziwnego. Nagle zamknà∏ oczy i zaczà∏ jednà r´kà dotykaç trawy.
CoÊ tam znalaz∏, urwa∏ i zjad∏. Potem podniós∏ si´ na nó˝ki, nie otwierajàc oczu, powiedzia∏: “A mo˝e noska
te˝ nie mieli?”, zacisnà∏ palcami nos i oddali∏ si´ ode mnie. Przeszed∏ oko∏o pi´tnastu metrów i, nie odrywajàc
palców od nosa, po∏o˝y∏ si´ na traw´ i wyda∏ z siebie dêwi´k podobny do “aaa”. I w tym momencie wszystko
naoko∏o o˝y∏o. Z drzew ku ziemi skoczy∏o natychmiast kilka wiewiórek. One napuszy∏y swoje ogony, rozpo-
star∏y ∏apki i làdowa∏y na traw´ jak spadochrony. Podbiega∏y do le˝àcego na trawie dziecka, k∏ad∏y coÊ obok
jego g∏ówki, znowu skaka∏y po trawie ku drzewom, wspina∏y si´ na nie i znowu jak spadochrony làdowa∏y na
ziemi. 

Trzy wilki stojàce w oddali te˝ podbieg∏y ku le˝àcemu dziecku i zacz´∏y z niepokojem dreptaç obok niego.
Us∏ysza∏em trzask ga∏´zi i z krzaków w poÊpiechu, kuÊtykajàc, wy∏oni∏ si´ m∏ody niedêwiedê, a potem dru-

gi, mniejszy, ale bardziej ˝wawy. 
Pierwszy niedêwiedê obwàcha∏ g∏ówk´ dziecka i liznà∏ jego r´k´, która nadal zaciska∏a nos. A z krzaków

wcià˝ wy∏ania∏y si´ przeró˝ne du˝e i ma∏e tajgowe zwierz´ta. Wszystkie one z takim samym niepokojem krà-
˝y∏y wokó∏ le˝àcego na trawie ma∏ego cz∏owieczka, absolutnie nie zwracajàc uwagi na siebie nawzajem. Pew-
nie nie rozumia∏y, co si´ z nim dzieje. 

Ja te˝ z poczàtku nie mog∏em zrozumieç dziwnego zachowania syna. Potem si´ domyÊli∏em. Przecie˝ on
pokazywa∏ bezradnego cz∏owieka, pozbawionego wzroku i w´chu. A wydawany przez niego od czasu do cza-
su dêwi´k “aaa” zawiadamia∏ otoczenie, ˝e on chce jeÊç. 

Wiewiórki nadal podbiega∏y i ucieka∏y, gromadzàc obok le˝àcego na trawie dziecka cedrowe szyszki, su-
szone grzyby i coÊ tam jeszcze. 

Jedna wiewióreczka stan´∏a na tylne ∏apki, trzymajàc w przednich cedrowà szyszk´, i pospiesznie zacz´∏a
wyciàgaç z niej z´bami orzechy. Inna wiewiórka rozgryza∏a te orzechy i uk∏ada∏a w kupk´ oczyszczone ze
skorupy ziarenka. Jednak cz∏owiek nie bra∏ jedzenia. Nadal ie˝a∏ z zamkni´tymi oczami, zaciÊni´tà na nosie
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r´kà i za ka˝dym razem coraz bardziej natarczywie wydawa∏ z siebie to domagajàce si´ “aaa”. 
Z krzaków wyskoczy∏ spr´˝yÊcie soból, takie pi´kne puszyste zwierz´ o mieniàcym si´ futrze. Obieg∏ synka

dwa razy. Biega∏, nie zwracajàc uwagi na reszt´ przyby∏ych zwierzàt. Równie˝ zwierz´ta, których uwaga by∏a
ca∏kowicie poch∏oni´ta niezwyk∏ym zachowaniem dziecka, jak gdyby nie widzia∏y sobola. Natomiast kiedy on
nagle zatrzyma∏ si´ przy kupce wy∏uskanych przez wiewiórki cedrowych orzeszków i zaczà∏ je jeÊç, zwierz´ta
natychmiast zareagowa∏y. Jako pierwsze wyszczerzy∏y k∏y i naje˝y∏y sierÊç wilki. Niedêwiedê, który w miejscu
przebiera∏ ∏apami, wpierw zamar∏, utkwiwszy oczy w tym ˝ar∏oku, a potem klapnà∏ go po ˝ebrach. Soból odle-
cia∏ w bok, przewróci∏ si´, ale natychmiast si´ podniós∏, pr´dko podbieg∏ ku le˝àcemu dziecku i przednimi ∏ap-
kami stanà∏ na jego piersi. Gdy tylko maluch spróbowa∏ wymówiç swoje kolejne domagajàce si´ “aaa”, soból
w tym samym momencie przybli˝y∏ pyszczek do otwartej buzi cz∏owieczka i w∏o˝y∏ do niej prze˝ute jedzenie. 

Wreszcie Wo∏odia usiad∏ na trawie, otworzy∏ oczy i uwolni∏ nos. Objà∏ wzrokiem ciàgle jeszcze o˝ywione
zwierz´ta, stanà∏ na nó˝ki i zaczà∏ je uspokajaç. 

Zwierz´ta po kolei wed∏ug tylko im znanej hierarchii podchodzi∏y do malca. Ka˝de z nich otrzymywa∏o swo-
je wynagrodzenie: wilki – poklepywanie po karku, jednego niedêwiedzia Wo∏odia potarga∏ dwoma r´koma za
pysk, a drugiemu nie wiem dlaczego potar∏ nos. Kr´càcego si´ u stóp sobola przycisnà∏ z lekka nogà do zie-
mi, a kiedy ten si´ przewróci∏ na plecy, podrapa∏ go po brzuchu. Ka˝de zwierzàtko po otrzymaniu swego wy-
nagrodzenia potulnie si´ oddala∏o. 

Wo∏odia podniós∏ z trawy garÊç wy∏uskanych cedrowych orzeszków i wykonal w stron´ wiewiórek jakiÊ
gest, który, tak przypuszczam, oznacza∏, ˝e najwy˝sza pora przestaç dostarczaç jedzenie. Kiedy wczeÊniej
dziecko uspokaja∏o zwierz´ta, one i tak nadal próbowa∏y je karmiç, a po tym geÊcie wszystkie przesta∏y. 

Mój maleƒki synek podszed∏ do mnie, poda∏ garÊç orzechów i powiedzia∏: 
– W obrazie, który powstaje w mojej wyobraêni, tato, pierwsi ludzie na Ziemi nie musieli ca∏ymi dniami zaj-

mowaç si´ zbieraniem i szukaniem jedzenia. Oni o jedzeniu wcale nie myÊleli. Wybacz mi, tato, ale obraz wi-
dziany mojà wyobraênià wcale nie jest taki jak przedstawiony przez màdrych naukowców w przyniesionej
przez ciebie ksià˝ce. 

– Tak, zrozumia∏em, jest zupe∏nie inny. 
Znowu usiad∏em na pagórku, a Wo∏odia pospiesznie przysiad∏ obok i zapyta∏: 
– Dlaczego tak si´ ró˝nià: mój obraz oraz to, co wynika z treÊci ksià˝ki? 
Przypuszczam, ˝e moje myÊli równie˝ zacz´∏y pracowaç w przyspieszonym jak nigdy tempie. Faktycznie,

dlaczego w podr´czniku dla dzieci jest taka abrakadabra? Przecie˝ nawet dla doros∏ego cz∏owieka, który nie-
wiele wie o dzikiej przyrodzie, jest jasne, ˝e w ciep∏ym klimacie, zw∏aszcza w tropikalnym, pe∏no jest ró˝nego
rodzaju jedzenia. Jest go tyle, ˝e nawet ogromne zwierz´ta, takie jak mamuty, s∏onie, spokojnie znajdowa∏y
sobie po˝ywienie. Nie g∏odowa∏y i ma∏e zwierzàtka, a poÊród nich cz∏owiek, jako najbardziej rozwini´ty intelek-
tualnie, z trudem znajdowa∏ sobie jedzenie. Tak naprawd´ nie mo˝na sobie tego wyobraziç. Wynika stàd, ˝e
wi´kszoÊç ludzi uczàcych historii po prostu nie zastanawia si´ nad sensem tekstu o tematyce historycznej.
Nie porównujà tego, co przeczytajà, z elementarnà logikà, lecz jedynie odbierajà taki obraz historycznej prze-
sz∏oÊci, jaki im przedstawiono. 

Powiedzcie na przyk∏ad ogrodnikowi posiadajàcemu dzia∏k´ o wielkoÊci szeÊciu arów, ˝e jego sàsiad ca∏y
dzieƒ chodzi po swojej dzia∏ce i nie mo˝e na niej znaleêç nic do jedzenia. Ogrodnik ten pomyÊli o sàsiedzie ja-
ko o cz∏owieku, który w jego oczach, delikatnie mówiàc, jest chory. 

Równie˝ dziecko, które by∏o chowane w tajdze, spróbowa∏o ró˝nych roÊlin i p∏odów, nie mo˝e sobie nawet
wyobraziç, dlaczego nale˝y ich szukaç, gdy one zawsze sà obok. A do tego otaczajàce je zwierz´ta gotowe
sà w ka˝dej chwili jemu s∏u˝yç, wyr´czajàc w niezb´dnym wspinaniu si´ na drzewo po orzechy lub nawet
w ich wy∏uskiwaniu. KiedyÊ obserwowa∏em jeszcze jeden fenomen. Wszystkie samice zwierzàt ˝yjàcych na
terenie rodziny Anastazji postrzegajà urodzone przez nià niemowl´ jak swoje w∏asne. Ten fenomen zosta∏ opi-
sany ju˝ wczeÊniej. Znanych jest wiele przypadków chowania przez zwierz´ta ludzkich dzieci. MyÊl´, ˝e wielu
z was obserwowa∏o, jak suka karmi ma∏ego kotka a kotka nie odrzuca od swojej piersi szczeniaka. Natomiast
do cz∏owieka zwierz´ta majà szczególny stosunek. 

W tajdze zwierz´ta zawsze zaznaczajà swoje terytorium. Na tym zaznaczonym przez nie terytorium za-
mieszkuje rodzina Anastazji. Dlatego do niej majà szczególny stosunek. Dlaczego wszystkie zwierz´ta tak
bardzo lgnà do cz∏owieka i gotowe sà mu s∏u˝yç z czu∏oÊcià i poÊwi´ceniem? Dlaczego ka˝demu z nich po-
trzebna jest ludzka pieszczota? Tak samo we wspó∏czesnych domach ˝yjà ró˝ne zwierz´ta: kot, pies, papu˝-
ka – i wszystkie one starajà si´ o najwy˝szà nagrod´, jakà jest mi∏oÊç cz∏owieka. I nawet sà zazdrosne, kiedy
cz∏owiek któremuÊ z nich okazuje wi´cej mi∏oÊci. 
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Dla nas to jest zwyczajne i oczywiste. Natomiast w tajdze wyglàda to troch´ niezwykle. Ale tak naprawd´
jest to nadal to samo unikatowe zjawisko – wszystkie zwierz´ta dà˝à do tego, aby otrzymaç od cz∏owieka b∏o-
gie, niewidoczne dla nas Êwiat∏o lub uczucia, lub jakieÊ inne promieniowanie. I niewa˝ne jest, jak si´ ten fakt
okreÊla. Wa˝ne jest co innego: to istnieje w naturze i nale˝y dok∏adnie wiedzieç, w jakim celu. Czy istnia∏o od
zarania, czy cz∏owiek przez wieki oswaja∏ zwierz´ta? Mo˝liwe jest, ˝e on oswoi∏ absolutnie wszystkie. Prze-
cie˝ i dziÊ na wszystkich kontynentach mnóstwo ró˝nych zwierzàt i ptaków s∏u˝y cz∏owiekowi, zna swego go-
spodarza. W Indiach s∏onie i ma∏py. W Azji Ârodkowej wielb∏àdy i os∏y, i prawie wsz´dzie wyst´pujà psy, koty,
krowy, konie, kury, g´si, soko∏y, delfiny. Trudno wszystkie wymieniç. 

Ale sens tkwi w czym innym: one s∏u˝à cz∏owiekowi, i ten fenomen ka˝dy zna. Tylko kiedy to wszystko si´
zacz´∏o? Trzy tysiàce lat temu, pi´ç tysi´cy, dziesi´ç tysi´cy lat temu? A mo˝e to by∏o od razu tak wymyÊlone
przez Stwórc´ jeszcze podczas stwarzania natury? Raczej od razu. Przecie˝ w Biblii te˝ jest powiedziane:
“okreÊliç przeznaczenie ka˝dego zwierz´cia”. A jeÊli to by∏o zaplanowane i urzeczywistnione od razu, to cz∏o-
wiek tak naprawd´ nie móg∏ mieç problemu ze zdobyciem po˝ywienia. 

Dlaczego w takim razie w ksià˝kach do historii dla dzieci i doros∏ych piszà coÊ zupe∏nie odwrotnego? Prze-
cie˝ to si´ dzieje nie tylko u nas, w naszym kraju, ale tak˝e na ca∏ym Êwiecie wmawia si´ ludziom takie absur-
dy. Pomy∏ka? Raczej nie! Za tym stoi coÊ bardziej znaczàcego ni˝ zwyk∏y b∏àd. To jest z∏y zamiar! I to jest ko-
muÊ bardzo potrzebne. Komu i dlaczego? A gdyby napisaç to inaczej? Gdyby napisaç prawd´? I na ca∏ym
Êwiecie napisaç w podr´cznikach na przyk∏ad tak: “Pierwsi ludzie ˝yjàcy na naszej Ziemi nie mieli ˝adnego
problemu z po˝ywieniem. Otacza∏a ich wielka ró˝norodnoÊç jedzenia pierwszorz´dnej jakoÊci i korzystnego
zarówno dla zdrowia, jak i dla ˝ycia”. Ale wtedy... w wielu ludzkich g∏owach powstanie pytanie: “To gdzie w ta-
kim razie podzia∏a si´ ta ró˝norodnoÊç i obfitoÊç jedzenia? Dlaczego dziÊ cz∏owiek jest zmuszony jak niewol-
nik pracowaç na kogoÊ za kromk´ chleba?”. A przede wszystkim mo˝e powstaç nast´pne pytanie: jak dalece
nieskazitelna jest droga, którà zmierza rozwój spo∏eczeƒstwa? To jak mam teraz wyt∏umaczyç synowi, dlacze-
go “w màdrej ksià˝ce”, podr´czniku, sà napisane takie absurdy? Ludzie w tropikalnym klimacie przez ca∏e dni
zajmowali si´ szukaniem jedzenia? On, ˝yjàcy w tajdze, wÊród oddanych mu zwierzàt, nie mo˝e sobie wy-
obraziç tego, co zosta∏o napisane przez “màdrych ludzi”. 

Przyponmia∏y mi si´ s∏owa Anastazji: “RzeczywistoÊç nale˝y odbieraç sobà”. Próbujàc si´ wykr´ciç z tej sy-
tuacji, powiedzia∏em synowi: 

– To nie jest zwyk∏a ksià˝ka. PowinieneÊ swojà wyobraênià sprawdziç, co jest w niej napisane. Po co pisaç
coÊ, co i bez pisania jest jasne? Piszà wi´c wszystko odwrotnie, ˝ebyÊ ty móg∏ sprawdziç swojà wyobraênià,
gdzie jest prawda, a gdzie k∏amstwo. Nale˝y byç bardziej spostrzegawczym. Rozumiesz nmie, Wo∏odia? 

– Postaram si´ zrozumieç, dlaczego piszà nieprawd´, tato. Na razie nie rozumiem. Niektóre zwierz´ta za-
miatajà swoje Êlady ogonem. Inne budujà fa∏szywe nory, a sà nawet takie, które robià pu∏apki. Ale dlaczego
ludziom sà potrzebne takie fortele? 

– Przecie˝ ci t∏umacz´: ˝eby si´ rozwijaç. 
– A czy prawdà nie mo˝na si´ rozwijaç? 
– Prawdà te˝, ale nie tak. 
– A tam, gdzie ty mieszkasz, prawdà si´ rozwijajà czy nieprawdà? 
– Ró˝nie, i prawdà, i nieprawdà próbujà osiàgnàç rozwój. A ty, Wo∏odia, jak cz´sto czytasz ksià˝ki? 
– Codziennie. 
– A jakie, kto ci je daje? 
– Mama Anastazja da∏a mi do przeczytania wszystkie ksià˝ki, które ty, tato, napisa∏eÊ. Bardzo szybko je

przeczyta∏em. Ale na co dzieƒ czytam inne ksià˝ki, te, które majà weso∏e i ró˝norodne literki. 
Wtedy nawet nie zwróci∏em uwagi na jego s∏owa o jakichÊ tam dziwnych ksià˝kach z weso∏ymi i ró˝norod-

nymi literkami. 
Pokocha∏eÊ mam´, lecz mi∏oÊci nie dozna∏eÊ 

Przez g∏ow´ przelecia∏a mi straszna myÊl: JeÊli syn przeczyta∏ wszystkie moje ksià˝ki, to on dok∏adnie zna
moje relacje z Anastazjà w pierwszych dniach znajomoÊci z nià. Wie równie˝ o tym, jak brzydko jà wyzywa∏em
i nawet chcia∏em pobiç kijem. A jakie dziecko kochajàce swojà matk´ mo˝e wybaczyç chamskie zachowanie
wobec niej? Bez wàtpienia za ka˝dym razem mój syn, wspominajàc to, co przeczyta∏ b´dzie nieprzyjaênie
o nmie myÊla∏. I po co da∏a mu do przeczytania napisane przeze mnie ksià˝ki? Lepiej by by∏o, ˝eby on w ogó-
le nie umia∏ czytaç. A mo˝e ona wpad∏a na pomys∏, by wyrwaç kartki, na których jest opisane moje niestosow-
ne zachowanie. Z∏apawszy si´ tej myÊli z nadziejà, ostro˝nie zapyta∏em Wo∏odi´: 
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– To ty, Wo∏odia, wszystkie napisane przeze mnie ksià˝ki przeczyta∏eÊ? 
– Tak, tato, przeczyta∏em. 
– I zrozumia∏eÊ wszystko, co w nich jest napisane? 
– Nie wszystko zrozumia∏em, jednak mama Anastazja wyt∏umaczy∏a mi, jak rozumieç to, co jest niezrozu-

mia∏e, i wtedy zrozumia∏em. 
– Co ona tobie wyt∏umaczy∏a? Mo˝e móg∏byÊ podaç chocia˝by jeden przyk∏ad tego, co by∏o niezrozumia∏e

dla ciebie? 
– Mog´. Nie od razu by∏o jasne, dlaczego ty si´ z∏oÊci∏eÊ na mam´ Anastazj´ i chcia∏eÊ jà uderzyç. Ona

jest przecie˝ tak dobra, ˝yczliwa i pi´kna. Ona ci´ tak kocha. A ty wcale jej nie kocha∏eÊ, skoro tak jà wyzywa-
∏eÊ i w taki sposób potraktowa∏eÊ. Ale póêniej mama mi wszystko opowiedzia∏a. 

– Co ci opowiedzia∏a? 
– Mamusia Anastazja wyt∏umaczy∏a, jak ty jà mocno pokocha∏eÊ, ale mi∏oÊci swojej nie rozpozna∏eÊ. Jed-

nak pomimo tej swojej nierozpoznanej mi∏oÊci, kiedy wróci∏eÊ tam, gdzie tak ci´˝ko si´ ludziom ˝yje, zaczà∏eÊ
dzia∏aç, zaczà∏eÊ dzia∏aç, tak jak o to ci´ prosi∏a mama. Ona mówi, ˝e ty, tato, robi∏eÊ wszystko po swojemu,
bo uwa˝a∏eÊ, ˝e robisz to najlepiej, jak potrafisz. A kiedy przypomnia∏eÊ sobie o mamie, napisa∏eÊ ksià˝k´,
która bardzo spodoba∏a si´ ludziom. Wtedy ludzie zacz´li tworzyç pieÊni i wiersze. Zacz´li wtedy myÊleç
o tym, jak zmieniç ˝ycie na lepsze. I teraz jest coraz wi´cej i wi´cej ludzi myÊlàcych o dobru. Wi´c b´dzie do-
bro na ca∏ej Ziemi. A ciebie jeszcze wyzywali za t´ ksià˝k´ i jednoczeÊnie ci zazdroÊcili. A ty, tato, jeszcze jed-
nà napisa∏eÊ, i nast´pnà, i jeszcze nast´pnà, i jeszcze... Niektórzy ludzie zacz´li ci´ jeszcze bardziej atako-
waç i krytykowaç. Inni natomiast ci przyklaskiwali, kiedy do nich przychodzi∏eÊ, oni bowiem rozumieli te ksià˝-
ki. Oni czuli, ˝e takie ksià˝ki pomaga ci pisaç jeszcze nie rozpoznana przez ciebie Energia Mi∏oÊci. Ja te˝ uro-
dzi∏em si´ dlatego, ˝e ty bardzo pragnà∏eÊ mnie zobaczyç oraz Mi∏oÊç te˝ tego pragn´∏a. Ty, tatusiu, pisa∏eÊ
te ksià˝ki dlatego, ˝e pragnà∏eÊ uczyniç Êwiat lepszym, zanim ja si´ urodz´. Tylko troch´ nie zdà˝y∏eÊ tego
uczyniç przed moimi narodzinami, dlatego ˝e Êwiat jest bardzo wielki. Mama Anastazja powiedzia∏a, ˝e ja po-
winienem byç godny i ciebie, i Êwiata. Ja musz´ dorosnàç i wszystko zrozumieç. A mama jeszcze powiedzia-
∏a, ˝e nigdy si´ na ciebie nie obrazi∏a. Ona od razu rozpozna∏a Energi´ Mi∏oÊci. Potem mama Anastazja prze-
czyta∏a tobie ksià˝k´ napisanà niesmutnymi literkami. Przeczyta∏a tobie nieca∏à ksià˝k´, ale to, co przeczyta-
∏a, zdola∏eÊ napisaç zrozumia∏ymi dla wielu literkami. I prawie wszystko wysz∏o ci prawid∏owo. 

– Jakà ksià˝k´ mama ci przeczyta∏a? Jaki jest jej tytu∏? 
– Ona si´ nazywa Stworzenie. 
– Stworzenie?

Ksi´ga praêróde∏ 

– Tak, Stworzenie, i codziennie lubi´ jà czytaç. Tylko nie twoimi literami, tato. Mama nauczy∏a mnie czytaç
t´ ksià˝k´ innymi literkami. Lubi´ ró˝norodne i weso∏e literki. Ca∏e ˝ycie mo˝na czytaç. W tej ksià˝ce wszyst-
ko jest opisane. I ty, mój tato, opiszesz t´ nowà ksià˝k´. 

– Wo∏odia, nieprawid∏owo si´ wyrazi∏eÊ, powinieneÊ powiedzieç “napiszesz” . 
– Ale tej dziewiàtej ksià˝ki nie b´dziesz ty, tato, pisa∏. B´dzie jà tworzyç wielu doros∏ych ludzi i dzieci. Ona

b´dzie ˝ywa. B´dzie si´ sk∏ada∏a z mnóstwa przepi´knych rozdzia∏ów – rajskich zakàtków. Ludzie b´dà pisaç
t´ ksià˝k´ na Ziemi weso∏ymi literami naszego Ojca. Ona b´dzie wieczna. Mama nauczy∏a mnie czytaç te ˝y-
we i wieczne litery, uk∏adaç z nich s∏owa. 

– Chwileczk´ – przerwa∏em synowi – musz´ przez chwil´ pomyÊleç. 
Wo∏odia natychmiast uszanowa∏ mojà proÊb´. 
“To niewiarygodne – gdzieÊ tu, w tajdze u Anastazji, istnieje staro˝ytna Ksi´ga napisana nie znanymi lu-

dziom literami. Anastazja zna te litery, nauczy∏a syna sk∏adaç z nich s∏owa i czytaç. Ona równie˝ przeczyta∏a
mi rozdzia∏y z tej Ksi´gi do czwartego tomu Stworzenie, rozdzia∏y o tym, jak Bóg stwarza∏ Ziemi´ i cz∏owieka,
a ja je zanotowa∏em. To wynika ze s∏ów syna. Nigdy jednak nie widzia∏em, by Anastazja bra∏a do ràk jakàkol-
wiek ksià˝k´. Ale przecie˝ syn powiedzia∏, ˝e ona przet∏umaczy∏a dla mnie litery z tej ksià˝ki. Spróbuj´
wszystko wyjaÊniç przez syna”. Wtedy zapyta∏em: 

– Wo∏odia, czy ty wiesz o tym, ˝e na Êwiecie istnieje wiele j´zyków, na przyk∏ad angielski, niemiecki, rosyj-
ski, francuski i wiele innych? 

– Tak, wiem. 
– A w jakim j´zyku napisana jest ta ksià˝ka, ta, którà tylko ty i mama potraficie czytaç? 
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– Jest napisana w swoim j´zyku, ale litery ludzie mogà czytaç w ka˝dym j´zyku. Równie˝ na ten j´zyk, któ-
rym ty, tato, mówisz, mo˝na je przet∏umaczyç. Tylko nie wszystkie s∏owa mo˝na przet∏umaczyç, poniewa˝ jest
bardzo ma∏o literek w twoim j´zyku, tato. 

– A czy móg∏byÊ przynieÊç t´ ksià˝k´ z weso∏ymi i ró˝norodnymi. jak mówisz, literkami? 
– PrzynieÊç ca∏ej Ksi´gi, tato, to ja nie b´d´ móg∏. Mog´ przynieÊç jedynie niektóre ma∏e literki. Tylko dla-

czego je nosiç? Najlepiej b´dzie, gdy one zostanà na swoim miejscu. JeÊli ty, tato, chcesz, to ja ch´tnie i stàd
przeczytam te litery. Tylko ja nie potrafi´ czytaç tak szybko jak mama. 

– Przeczytaj tak jak potrafisz. 
Wo∏odia wsta∏ i, wskazujàc palcem ró˝ne punkty w przestrzeni, zaczà∏ czytaç ca∏e frazy z rozdzia∏u ksi´gi

Stworzenie.
– “Synu mój, WszechÊwiat jest myÊlà i z myÊli zrodzi∏o si´ marzenie, cz´Êciowo jednak jest widocznà mate-

rià. [...] Synu mój, tyÊ nieskoƒczony, tyÊ wieczny, a w tobie zawarte tworzàce marzenia”. 
On czyta∏ sylabami. Obserwowa∏em jego twarz – zmienia∏a si´ lekko przy ka˝dej sylabie: to by∏a zdziwiona,

to skupiona, to znów weso∏a. Gdy natomiast wpatrywa∏em si´ tam, gdzie wskazywa∏ swoim paluszkiem, ˝ad-
nych liter, a tym bardziej sylab w przestrzeni nie widzia∏em. Dlatego przerwa∏em dziwne czytanie syna: 

– Poczekaj, Wo∏odia, czy to znaczy, ˝e ty widzisz w przestrzeni jakieÊ litery? To dlaczego ja ich nie widz´?
Popatrzy∏ na mnie zdziwiony, przez jakiÊ czas si´ zastanawia∏, a potem niepewnie powiedzia∏: 
– Czy ty, tato, nie widzisz tamtej brzózki, sosny, cedru, jarz´biny? 
– Widz´, ale gdzie sà te litery? 
– Przecie˝ to w∏aÊnie sà te litery, którymi pisze nasz Stwórca! 
Zaczà∏ czytaç dalej sylabami, wskazujàc paluszkiem na ró˝ne roÊliny. I wtedy zrozumia∏em coÊ niesamowi-

tego. Ca∏a tajga naoko∏o jeziora, na którego brzegu siedzia∏em z synem i nieraz siadywa∏em z Anastazjà, by∏a
pe∏na roÊlinnoÊci. Nazwa ka˝dej roÊliny zaczyna∏a si´ okreÊlonà literà, a niektóre roÊliny mia∏y kilka nazw. Na-
zwa do nazwy, litera do litery i powstawa∏a sylaba, a dalej s∏owa i frazy. Ju˝ póêniej si´ dowiedzia∏em, ˝e ca∏a
tajga wokó∏ polany Anastazji sk∏ada si´ z nieprzypadkowo rosnàcych drzew, krzewów i zió∏. Ogronma prze-
strzeƒ naoko∏o polany Anastazji faktycznie jest zapisana ˝ywymi literami – roÊlinami. 

Wydawa∏o si´, ˝e t´ niezwyk∏à ksi´g´ mo˝na czytaç w nieskoƒczonoÊç.Wynika∏o z tego, ˝e roÊliny czytane
z pó∏nocy na po∏udnie sk∏ada∏y si´ na okreÊlone s∏owa i frazy, natomiast te same roÊliny czytane z zachodu na
wschód sk∏ada∏y si´ na inne. Czytane precyzyjnie dooko∏a – tworzy∏y zdania odmienne od poprzednich,
a z nazw roÊlin czytanych zgodnie z ruchem s∏oƒca powstawa∏y jeszcze inne s∏owa i frazy. Wychodzi∏o na to,
˝e promienie s∏oneczne prowadzi∏y jak wskazówki po literkach wypisanych na tablicy. Dopiero teraz zrozumia-
∏em, dlaczego Wo∏odia nazywa te literki radosnymi. W zwyk∏ych ksi´gach wszystkie drukowane litery sà do
siebie podobne jak dwie krople wody, natomiast w tym przypadku litery-roÊliny, nawet te same roÊliny, zawsze
si´ ró˝nià. OÊwietlone padajàcymi pod ró˝nym kàtem s∏onecznymi promieniami, szeleszczàc liÊçmi, wita∏y
cz∏owieka. Tak naprawd´ mo˝na by∏o na nie patrzeç w nieskoƒczonoÊç. 

Ale kto, kiedy i przez ile stuleci pisa∏ t´ zdumiewàjàcà Ksi´g´? Pokolenia przodków Anastazji? A mo˝e?..
Póêniej us∏ysza∏em od Anastazji krótkà i lakonicznà odpowiedê: PPookkoolleenniiaa  mmooiicchh  pprrzzooddkkóóww  pprrzzeezz  ttyyssiiààcclleecciiaa
pprrzzeecchhoowwaa∏∏yy  lliitteerryy  tteejj  KKssii´́ggii  ww iicchh  ppiieerrwwoottnneejj  kkoolleejjnnooÊÊccii.. Patrzy∏em na syna i goràczkowo szuka∏em takiego te-
matu rozmowy, w którym moglibyÊmy si´ ca∏kowicie porozumieç. 

Jeden plus jeden b´dzie trzy 

Ju˝ wiem! Matematyka! Tak precyzyjna nauka na pewno nie spowoduje ˝adnych sprzeczek. JeÊli Anasta-
zja nauczy∏a syna liczyç, to rozmowa na ten temat nie doprowadzi do ˝adnych nieporozumieƒ. Dwa razy dwa
zawsze jest cztery – w ka˝dym j´zyku i we wszystkich czasach. Ucieszy∏o mnie, ˝e wykaza∏em si´ takim spry-
tem, i z nadziejà zapyta∏em: 

– Wo∏odia, a czy mama nauczy∏a ci´ liczyç, dodawaç i mno˝yç? 
– Tak, tato. 
– To dobrze. Tam, gdzie mieszkam, istnieje nauka nazywana matematykà. Ona jest bardzo wa˝na. W wie-

lu dziedzinach bazuje si´ na obliczeniach i rozliczeniach. A˝eby ∏atwiej by∏o dodawaç, odejmowaç, mno˝yç,
ludzie wynaleêli mnóstwo urzàdzeƒ, bez których ci´˝ko si´ obejÊç. Przywioz∏em ci jedno z takich urzàdzeƒ,
nazywa si´ kalkulator. 

Wyciàgnà∏em ma∏y japoƒski kalkulator na baterie s∏oneczne, w∏àczy∏em go i pokaza∏em synowi. 
– Widzisz, Wo∏odia, to ma∏e urzàdzenie wiele potrafi. No, na przyk∏ad, czy ty wiesz, jaki b´dzie wynik, jeÊli
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pomno˝ysz dwa razy dwa? 
– Ty, tato, chcesz, ˝ebym powiedzia∏: cztery? 
– Prawid∏owo, cztery. Ale sedno tkwi nie w tym, ˝e ja tego chc´, lecz w tym, ˝e tak w∏aÊnie jest. Zawsze

dwa razy dwa b´dzie cztery. Równie˝ to ma∏e urzàdzenie umie liczyç. Popatrz na ekranik. Tu naciskam przy-
cisk “dwa” i na ekranie wyÊwietla si´ cyfra “dwa”. Teraz naciskam przycisk oznaczajàcy mno˝enie i znowu cy-
fr´ “dwa”. Nast´pnie naciskam przycisk “równa si´”, ˝eby si´ dowiedzieç, jaki b´dzie wynik. Prosz´, na ekra-
nie wyÊwietli∏a si´ cyfra “cztery”. To by∏o bardzo ∏atwe matematyczne zadanie, a urzàdzonko to umie liczyç
tak˝e to, czego nie mo˝emy policzyç w pami´ci, na przyk∏ad: sto trzydzieÊci szeÊç pomno˝yç przez tysiàc sto
trzydzieÊci szeÊç. Teraz nacisn´ przycisk ze znakiem “równa si´” i poznamy wynik dzia∏ania. 

– Sto pi´çdziesiàt cztery tysiàce czterysta dziewi´çdziesiàt szeÊç – wypali∏ Wo∏odia, wyprzedziwszy kalku-
lator. 

Zaczà∏em nast´pnie mno˝yç i dzieliç cztero-, pi´cio- i szeÊciocyfrowe liczby, ale za ka˝dym razem syn wy-
przedza∏ kalkulator. Oznajmia∏ wynik natychmiast i bez wysi∏ku. WyÊcigi z kalkulatorem wyglàda∏y na zabaw´,
tylko ˝e ona Wo∏odii nie porywa∏a. Po prostu wypowiada∏ cyfry, myÊlàc o czym zupe∏nie innym. 

– Jak ty to robisz, Wo∏odia? – zapyta∏em zdziwiony. – Kto ci´ nauczy∏ tak szybko liczyç w pami´ci? 
– Ja nie licz´, tato. 
– Jak to: nie liczysz? Przecie˝ znasz wyniki i odpowiadasz na pytania. 
– Po prostu wymieniam cyfry, one bowiem w martwym wymiarze zawsze sà niezmienne. 
– Mo˝e chcia∏eÊ powiedzieç: w Êcis∏ym wymiarze? 
– Mo˝e i w Êcis∏ym, tylko ˝e to znaczny to samo. Cyfry zawsze sà niezmienne, jeÊli wyobraziç sobie zamar-

∏à przestrzeƒ i czas. Ale one sà zawsze w ruchu, ruch ten zmienia cyfry i wtedy liczenie jest ciekawsze.
Wo∏odia zaczà∏ wymieniaç jakieÊ niewiarygodne formu∏y czy matematyczne dzia∏ania, których w ˝aden

sposób nie mo˝na by∏o pojàç. Ciàgn´∏y si´ w nieskoƒczonoÊç, a on z o˝ywieniem przedstawia∏ wyniki, tylko
˝e by∏y one zawsze wynikami poÊrednimi. Wo∏odia za ka˝dym razem, kiedy wskazywa∏ liczb´, dodawa∏ o˝y-
wiony: “Wzajemnie oddzia∏ujàc z czasem, liczba ta daje wynik...”. 

– Poczekaj, Wo∏odia – przerwa∏em synowi – twoje liczenie jest niezrozumia∏e. Jeden plus jeden zawsze
jest dwa. Prosz´, popatrz, bior´ jeden patyk. – Podnios∏em z trawy ma∏à ga∏àzk´ i po∏o˝y∏em jà przed nim. Po-
tem znalaz∏em nast´pnà, po∏o˝y∏em obok poprzedniej i zapyta∏em: – Ile mamy ga∏àzek? 

– Dwie – odpowiedzia∏ Wo∏odia. 
– No w∏aÊnie, dwie, i w ˝adnym wymiarze nie mo˝e byç inaczej. 
– Ale w ˝ywym wymiarze, tato, jest zupe∏nie inna rachunkowoÊç. Ja jà widzia∏em. 
– Jak to: widzia∏eÊ? Czy móg∏byÊ mi wyt∏umaczyç na palcach rachunkowoÊç innego wymiaru? 
– Tak, tato. 
Podniós∏ przede mnà swojà ma∏à ràczk´ z zaciÊni´tà piàstkà i zaczà∏ pokazywaç. Najpierw wyprostowa∏ je-

den palec i powiedzia∏: 
– Mama. – Potem wyprostowa∏ drugi paluszek: – Dodaç tat´. Wyszed∏em ja – i wyprostowa∏ trzeci palu-

szek. – No i prosz´, mamy trzy paluszki. A˝eby zosta∏y tylko dwa, jeden powinno si´ usunàç. Tylko, wiesz, nie
chce mi si´ usuwaç ˝adnego z tych paluszków. Pragn´, ˝eby by∏o ich jak najwi´cej, w ˝ywym wymiarze jest to
mo˝liwe.  

Te˝ nie chcia∏bym, ˝eby zosta∏ usuni´ty chocia˝by jeden z trzech paluszków. Niech ju˝ lepiej istnieje ten
drugi – ˝ywy wymiar, skoro on tak twierdzi. I niech liczba si´ zwi´ksza. No, przecie˝ to nie do wiary! Jeden do-
daç jeden – mamy trzy. To niezwyk∏e. Ale jednak najbardziej niezrozumia∏a pozosta∏a dla mnie tajgowa Ksi´-
ga z ˝ywymi literkami. 

Uczyni´ szcz´Êliwà dziewczynk´-wszechÊwiat 

Patrzy∏em na swojego syna, który umie czytaç niezwyk∏à i, jak przypuszczam, najbardziej ˝ywà ksià˝k´
w Êwiecie, którà przede mnà otworzy∏. Zdawa∏em sobie spraw´, ˝e na przeczytanie jej w ca∏oÊci potrzeba b´-
dzie du˝o czasu, a do tego powinno si´ znaç nazwy wszystkich roÊlin. Ale by∏o mi tak b∏ogo na sercu ju˝ tylko
z tego powodu, ˝e ona istnieje – ta Ksi´ga z weso∏ymi i ró˝norodnymi literkami, jak mówi mój synek. l on b´-
dzie jà czyta∏. Tylko co potem, kiedy doroÊnie? Powiedzia∏ mi: “B´d´ taki jak ty, tato”. Oznacza to, ˝e podà˝y
do naszego Êwiata. Do Êwiata, gdzie wojny, narkotyki, bandytyzm, zatrute wody. I po co tam pójdzie? A prze-
cie˝ on ju˝ si´ przygotowa∏, by ruszyç w drog´. Zamierza udaç si´ do naszego Êwiata, kiedy doroÊnie, i uczy-
niç coÊ dobrego. Ciekawe co? 
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– Wo∏odia – zapyta∏em – kiedy ju˝ doroÊniesz, jakie dzia∏ania lub czyny b´dziesz uwa˝a∏ za najwa˝niejsze
dla ciebie? 

– Mama Anastazja powiedzia∏a mi, ˝e pierwszym, najwa˝niejszym czynem, kiedy dorosn´... Musz´ ko-
niecznie uczyniç szcz´Êliwà jednà dziewczynk´-wszechÊwiat. 

– Kogo? Jaki WszechÊwiat, czyli dziewczynk´? 
– Ka˝da dziewczynka ˝yjàca na Ziemi jest obrazem WszechÊwiata. Z poczàtku tego nie rozumia∏em. Póê-

niej czyta∏em i czyta∏em ksià˝k´, i zrozumia∏em – ka˝da dziewczynka odzwierciedla Êwiat. W ka˝dej dziew-
czynce zebrane sà wszystkie energie WszechÊwiata. Dziewczynki-wszechÊwiaty powinny byç szcz´Êliwe. I ja
jednà z nich obowiàzkowo musz´ uczyniç szcz´Êliwà. 

– A w jaki sposób zamierzasz urzeczywistniç swoje postanowienie, kiedy doroÊniesz? 
– Pójd´ tam, gdzie ˝yje du˝o ludzi, i jà znajd´. 
– Kogo? 
– Dziewczynk´. 
– A ona b´dzie z pewnoÊcià niezwykle urocza? 
– Byç mo˝e. Ale byç mo˝e b´dzie troch´ smutna i nie wszyscy ludzie b´dà jà uwa˝aç za pi´knà. Mo˝e b´-

dzie chorowita, bo miejsce, gdzie ty ˝yjesz, nie nadaje si´ do ˝ycia. 
– I po co ci nie najpi´kniejsza i niezupe∏nie zdrowa dziewczynka? 
– Tato, przecie˝ to w∏aÊnie ja powinienem uczyniç wszystko, aby ona sta∏a si´ najpi´kniejszà, zdrowà

i szcz´Êliwà dziewczynkà-wszechÊwiatem. 
– Ale jakà mocà? Chocia˝ byç mo˝e do tego czasu, kiedy staniesz si´ doros∏y, nauczysz si´ ju˝ czyniç

szcz´Êliwym innego cz∏owieka, dziewczynk´-wszechÊwiat. Niestety, nie wiesz wszystkiego o Êwiecie, w któ-
rym ˝yj´, Wo∏odia. Mo˝e staç si´ i tak, ˝e wybrana przez ciebie dziewczynka nie zechce wcale z tobà rozma-
wiaç. Czy zdajesz sobie spraw´, kim sà zainteresowane dziewczyny? Nie wiesz. To ja tobie wyt∏umacz´.
Pi´kne i nie za pi´kne, chore i zdrowe – one wszystkie kierujà swojà uwag´ na tych, którzy majà du˝o pieni´-
dzy, samochód, dobrze si´ ubierajà i majà wysoki status spo∏eczny. Owszem, nie wszystkie, ale jednak wi´k-
szoÊç z nich jest w∏aÊnie taka. A skàd ty weêmiesz tak du˝o pieni´dzy? 

– Du˝o to ile, tato? 
– No, na przyk∏ad milion. Najlepiej w dolarach. Przecie˝ znasz rozmaite pieniàdze. 
– O ró˝nych papierkach i monetkach, w których lubujà si´ ludzie, opowiada∏a mi mama Anastazja. Mówi∏a,

˝e ludzie otrzymujà za nie jedzenie, odzie˝ i ró˝ne inne rzeczy. 
– Tak, ale czy wiesz, skàd je biorà? ˚eby otrzymaç te monetki, powinni gdzieÊ pracowaç. Ale nie zwyczaj-

nie pracowaç, bo to nie wystarczy, ˝eby mieç du˝o... Trzeba si´ zajmowaç biznesem lub wynaleêç coÊ wiel-
kiego. Natomiast ty, Wo∏odia, czy móg∏byÊ wynaleêç coÊ, co jest ludziom potrzebne, czego im brakuje? 

– A jakiego wynalazku najbardziej im brakuje, tato? 
– Jakiego? Wielu. W wielu rejonach jest kryzys energetyczny. Nie wystarcza êróde∏ energii. Elektrowni ato-

mowych nie chcà budowaç ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo zagro˝enia wybuchem jàdrowym, a bez nich
te˝ nie mo˝na si´ obyç. 

– Atomowych? Od których promieniowanie zabija roÊliny i ludzi? 
– Wiesz o promieniowaniu? 
– Tak, bo ono jest wsz´dzie. To jest energia. Ona jest dobra. Niezb´dna. Tylko nie wolno jej gromadziç

w wi´kszej iloÊci w jednym miejscu. Dziadek nauczy∏ mnie kierowaç promieniowaniem. Tylko o tym nie mo˝na
opowiadaç, poniewa˝ niektórzy ludzie dobre promieniowanie przemieniajà w broƒ, ˝eby zabijaç innych. 

– Tak, lepiej o tym nie mówiç. Wyglàda na to, ˝e ty naprawd´ potrafisz coÊ wynaleêç i zarobiç na tym dla
swojej dziewczynki du˝o pieni´dzy. 

– Potrafi´, tylko ˝e pieniàdze nie uczynià cz∏owieka szcz´Êliwym. 
– To co, twoim zdaniem, czyni cz∏owieka szcz´Êliwym? 
– Przestrzeƒ, którà on sam stwarza. 
Wyobrazi∏em sobie, jak mój ma∏y synek staje si´ m∏odzieƒcem. Naiwny, chocia˝ si´ zna na wielu niezwy-

k∏ych rzeczach i ró˝nych zjawiskach. Potrafiàcy wspó∏pracowaç nawet z promieniowaniem, ale i tak zbyt ∏a-
twowierny wobec przebieg∏oÊci codziennego ˝ycia. Pójdzie szukaç swojej dziewczynki, ˝eby uczyniç jà szcz´-
Êliwà. B´dzie si´ stara∏ nie wyró˝niaç swoim wyglàdem spoÊród innych ludzi. Tak zawsze robi∏a Anastazja,
kiedy wychodzi∏a z tajgi do ludzi. B´dzie si´ stara∏ nie wyró˝niaç, ale i tak nigdy nie b´dzie taki jak wszyscy.
On si´ przygotowuje, ch∏onie w siebie olbrzymià wiedz´, stara si´ byç zdrowy fizycznie i to wszystko dla ja-
kiejÊ tam dziewczynki. Uwa˝a∏em, ˝e Anastazja przygotowuje syna na wielkie wydarzenia i dlatego przekazu-
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je mu swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci, a tu si´ okazuje, ˝e najwa˝niejszym celem ˝ycia m´˝czyzny jest uszcz´Êli-
wienie tylko jednej kobiety. Syn jest przekonany, ˝e ka˝da kobieta przejawia sobà ca∏y WszechÊwiat. Czy na-
prawd´ tak jest? To niezwyk∏a filozofia, ale jakkolwiek by by∏o, mój syn jest o tym ca∏kowicie przeÊwiadczony
i zawsze b´dzie uwa˝a∏ za najwa˝niejsze dzie∏o swojego ˝ycia uszcz´Êliwienie tylko jednej dziewczynki, któ-
rej nawet nie zna. A mo˝e ona jeszcze si´ nie narodzi∏a? Mo˝e ju˝ raczkuje lub zaledwie stawia swoje pierw-
sze kroczki? A mo˝e ˝adna dziewczynka go nie zechce albo nie potrafi go pokochaç? 

Na poczàtku, kiedy spe∏ni si´ jej zachcianki i przyniesie pieniàdze, to mo˝e sprawi wra˝enie, ˝e kocha. Ile˝
takich kobiet na Êwiecie! Dla pieni´dzy gotowe sà nawet wyjÊç za starca. Nauczy∏y si´ stwarzaç pozory. 

Mój syn podroÊnie, spotka takà, b´dzie spe∏nia∏ jej zachcianki, a ona powie, ˝e kocha, lecz co si´ z nim sta-
nie, kiedy zacznie jej mówiç o koniecznoÊci stworzenia Przestrzeni Mi∏oÊci, urzàdzenia ogrodu... PoÊmieje
si´? Uzna go za nienormainego czy zrozumie? Mo˝e i zrozumie... A mo˝e... Nie, lepiej go zawczasu ostrzec
przed najgorszym. 

– Wiesz, Wo∏odia, kiedy znajdziesz t´ dziewczynk´ i uda ci si´ uczyniç jà zdrowà i bardzo pi´knà – jak ty to
mówisz: najbardziej uroczà – mo˝e nastàpiç coÊ, na co nie jesteÊ przygotowany. Najbardziej urocze w na-
szym Êwiecie dziewczyny dà˝à do tego, by staç si´ modelkami, aktorkami, dostaç si´ do show-biznesu. Bar-
dzo im si´ podoba, kiedy m´˝czyêni prawià im komplementy. No, wyobraê sobie, ˝e ona nagle zapragnie za-
b∏ysnàç wÊród publicznoÊci jak królowa, a ty zaproponujesz jej wspólne stworzenie Przestrzeni Mi∏oÊci. Byç
mo˝e ciebie wys∏ucha, ale na tym koniec. Odejdzie od ciebie tam, gdzie wiele Êwiate∏, komplementów i okla-
sków. A tobie na odchodne mo˝e i dziecko zostawi. Co wtedy zrobisz? 

Wo∏odia, nie zastanawiajàc si´, odpar∏: 
– Wtedy sam b´d´ budowa∏ Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Na poczàtku sam, a potem z dzieciaczkiem, którego ona

zostawi, b´d´ strzec Mi∏oÊci w tej przestrzeni. 
– Dla kogo strzec? 
– Dla ciebie, tato, i dla dziewczyny, która odejdzie, jak mówisz, do sztucznego blasku. 
– Wi´c po co masz w∏aÊnie dla niej budowaç i zachowaç Przestrzeƒ Mi∏oÊci? No, widzisz, jaki ty jesteÊ na-

iwny w tych sprawach. B´dziesz musia∏ poszukaç innej i nast´pnym razem byç ostro˝niejszy. 
– Ale jeÊli innej, to kto uszcz´Êliwi dziewczyn´, która odesz∏a? 
– Niech zrobi to, kto zechce. Po co ty masz sobie zawracaç tym g∏ow´? Posz∏a i ju˝. 
– Ona wróci. I wtedy zobaczy wspania∏y las i ogród, a ja zrobi´ tak, ˝e wszystkie zwierz´ta b´dà si´ jej

podporzàdkowywaç i s∏u˝yç. Wszyscy i wszystko w tej przestrzeni b´dzie ˝ywiç do niej prawdziwà mi∏oÊç.
Przypuszczam, ˝e ona wróci zm´czona. Umyje si´ czystà wodà, odpocznie. Stanie si´ jeszcze pi´kniejsza
i ju˝ nie zechce opuÊciç swojej Przestrzeni Mi∏oÊci. W naszej przestrzeni zostanie szcz´Êliwa, a gwiazdy nad
nià b´dà jeszcze bardziej jaskrawe i szcz´Êliwe. Ale gdybyÊ ty, tato, nie wymyÊli∏ i w ten sposób nie wywo∏a∏
swojà myÊlà takiej sytuacji, ˝e ona ma odejÊç, to ona by nie odesz∏a. 

– Ja, ja to wywo∏a∏em? 
– Tak, tato, przecie˝ to ty tak powiedzia∏eÊ, to by∏a twoja myÊl! Cz∏owiek tworzy swojà myÊlà ró˝ne sytu-

acje, wi´c i ty to zrobi∏eÊ. 
– Ale ty, czyli twoja myÊl, czy ona nie mo˝e zmieniç tej sytuacji, pokonaç mojej? Przecie˝ mówi∏eÊ, ˝e jest

prawie tak szybka jak u Anastazji. 
– Mo˝e pokonaç. 
– No to niech pokona. 
– Ale ja nie chc´, tato, ˝eby moja myÊl walczy∏a z twojà. Poszukam . .. Innego rozwiàzania. 

Jak pokonaç barier´? 

Nie mog´ ju˝ wi´cej rozmawiaç ze swoim synem. Ka˝de moje s∏owo automatycznie sprawdza∏ swojà wy-
obraênià, która z ∏atwoÊcià odró˝nia∏a prawd´ od fa∏szu. Nawet t´ fa∏szywà teori´ z podr´czników historyków
sprostowa∏. W ˝aden sposób nie uzyska∏em przewagi ojca nad synem, ta rozmowa nie zwi´ksza∏a mojego
znaczenia, lecz niszczy∏a wr´cz autorytet, który stworzy∏a mi Anastazja. W dodatku dziwne przekonanie syna
o mocy myÊli wzbudza∏o we mnie l´k i oddala∏o od niego. JesteÊmy odmienni. Nie mo˝emy si´ ze sobà poro-
zumieç. Nie odczuwa∏em w nim rodzonego syna. I w ogóle wydawa∏ mi si´ obcà istotà. MilczeliÊmy. 

I nagle przypomnia∏em sobie s∏owa Anastazji: ZZ ddzziieeççmmii  ppoowwiinnnnoo  ssii´́  bbyyçç  sszzcczzeerryymm  ii aauutteennttyycczznnyymm.. Nawet
z∏oÊç mnie opanowa∏a z tej bezradnoÊci: co to znaczy “szczery”, “autentyczny”? Tak si´ stara∏em, a co z tego
mam? Przecie˝ gdybym by∏ szczery i autentyczny do samego koƒca... W danej sytuacji nawet wi´cej mo˝na
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powiedzieç. No to powiedzia∏em, wypali∏em jednym tchem: 
– Wo∏odia, jeÊli mam byç szczery, to tak naprawd´ ta rozmowa nam nie wychodzi, rozmowa ojca z synem.

JesteÊmy ró˝ni. Odmiennie wszystko pojmujemy, mamy innà wiedz´. Ja nie czuj´ w tobie swojego syna. Boj´
si´ nawet ciebie dotknàç. W moim Êwiecie mo˝na swoje dziecko przytuliç, popieÊciç tak po prostu – lub nawet
ukaraç, daç klapsa za niepos∏uszeƒstwo. A mi nawet przez g∏ow´ nie przesz∏o, bym si´ móg∏ tak zachowaç
wobec ciebie. Mi´dzy nami jest bariera nie do pokonania. 

Zamilk∏em. Siedz´ tak, nie odzywam si´ i nie wiem, co i jak mam powiedzieç. Patrz´ na swojego ma∏ego,
dziwnie rozumujàcego syna. Odwróciwszy do mnie swojà g∏ówk´ z kr´conymi w∏oskami, odezwa∏ si´ do mnie
pierwszy, jednak tym razem wyczu∏em w jego g∏osie nutk´ smutku: 

– Mi´dzy mnà a tobà, tato, jakaÊ bariera? Jest ci ci´˝ko zaakceptowaç mnie jako rodzonego syna? D∏ugo
przebywasz tam, w tym innym Êwiecie, gdzie wszystko jest troch´ inne ni˝ tu. Wiem, tato, rodzice tam czasa-
mi bijà swoje dzieci... Tam wszystko jest troch´ inaczej zorganizowane... PomyÊla∏em, tato... Ja zaraz – szyb-
ko si´ podniós∏, gdzieÊ pobieg∏ i b∏yskawicznie wróci∏, trzymajàc w r´ce ga∏àê z suchymi ig∏ami, którà mi poda∏:
– Weê, tato, t´ ga∏àzk´ i mnie zbij. Tak jak rodzice bijà swoje dzieci w tym innym Êwiecie, w którym ty tak d∏u-
go przebywasz. 

– Pobiç ci´? Dlaczego? CoÊ ty takiego wymyÊli∏? 
– Wiem, tato, ˝e w twoim Êwiecie, w którym jesteÊ zmuszony tak dlugo przebywaç, rodzice bijà tylko swoje

rodzone dzieci. Jestem twoim rodzonym synem, tato. No to zbij mnie, tak ˝ebyÊ poczu∏ si´ moim rodzonym oj-
cem. Byç mo˝e dzi´ki temu b´dzie ci ∏atwiej to poczuç. Tylko nie bij po tej ràczce i tej nó˝ce – nie czuje ta
ràczka bólu i nó˝ka te˝ nie poczuje, sà jeszcze troch´ zdr´twia∏e. Ale reszta cia∏a poczuje ból. Tylko zap∏akaç,
tak jak p∏aczà dzieci, nie potrafi´. Jeszcze ani razu nie p∏aka∏em. 

– Brednie! Kompletne brednie! Nikt i nigdzie na Êwiecie nie bije dzieci ot tak sobie. Owszem, czasami uka-
rzà, dadzà lekkiego klapsa, ale tylko wtedy, kiedy dzieci nie s∏uchajà swoich rodziców i robià to, co nie jest do-
bre. 

– Owszem, tato, kiedy rodzice uwa˝ajà, ˝e dzieci êle post´pujà. 
– No w∏aÊnie. 
– No to ty, tato, odbierz jakieÊ moje post´powanie jako niew∏aÊciwe. 
– Co to znaczy “odbierz”? Kiedy post´powanie jest niew∏aÊciwe, to wszyscy od razu wiedzà, ˝e ono takie

jest. Nie mo˝esz jakiegoÊ post´powania uwa˝aç za niew∏aÊciwe tylko dlatego, ˝e tak ci si´ po prostu podoba.
Wszyscy powinni rozumieç, jakie post´powanie jest dobre, a jakie z∏e. 

– Tak˝e dzieci, które sà bite? 
– Dzieci te˝. W∏aÊnie dlatego je bijà, ˝eby zrozumia∏y swoje z∏e post´powanie. 
– A zanim zostanà zbite, to co, nie mogà tego zrozumieç? 
– Chyba nie mogà? 
– T∏umaczà im, a one nie mogà zrozumieç? 
– Nie mogà, i w tym tkwi ca∏a ich wina. 
– A ten, kto niezrozumiale t∏umaczy, nie jest winien? 
– No, wychodzi na to, ˝e on... Ca∏kowicie zamàci∏eÊ mi w g∏owie swoim nierozumieniem! 
– I dobrze. JeÊli nie rozumiem, to mnie zbij. Wtedy nie b´dzie mi´dzy nami bariery. 
– No, jak ty mo˝esz nie rozumieç? Ukaraç mo˝na wtedy, gdy na przyk∏ad... No, na przyk∏ad gdy mama mó-

wi do ciebie ostro: “Wo∏odia, tego nie wolno robiç”, a ty, nie zwa˝ajàc na zakaz, zrobisz to. Zrozumia∏eÊ teraz? 
– Tak, zrozumia∏em. 
– A czy chocia˝ raz zrobi∏eÊ coÊ, czego zabrania ci mama? 
– Tak, zrobi∏em. Dwa razy tak uczyni∏em. I b´d´ to nadal czyni∏, ilekroç mama Anastazja b´dzie mi zabra-

nia∏a. 
Rozmowa z synem nie uk∏ada∏a si´ tak, jak to sobie wczeÊniej zaplanowa∏em. W ˝aden sposób nie udawa-

∏o mi si´ przedstawiç mu wspó∏czesnego, cywilizowanego spo∏eczeƒstwa, a w rezultacie równie˝ siebie, w ko-
rzystnym Êwietle. Tak bardzo mi dokucza∏o rozumowanie syna, ˝e walnàlem pi´Êcià w pieƒ drzewa. No i za-
czà∏em wyrzucaç jemu, ale w jeszcze wi´kszym stopniu sobie: 

– I w naszym Êwiecie nie wszyscy rodzice karzà dzieci biciem. Wr´cz odwrotnie, wielu poszukuje w∏aÊciwe-
go systemu wychowawczego. Ja te˝ go szuka∏em, ale nie znalaz∏em. Kiedy przybywa∏em do was do tajgi, by-
∏eÊ zupe∏nie malutki. Tak bardzo pragnà∏em ci´ przytuliç, popieÊciç. Anastazja jednak mówi∏a: NNiiee  wwoollnnoo  nnaa--
wweett  ppiieesszzcczzoottàà  zzaakk∏∏óóccaaçç  mmyyÊÊllii  ddzziieecckkaa..  PPrroocceess  mmyyÊÊlleenniiaa  ddzziieecckkaa  jjeesstt  bbaarrddzzoo  wwaa˝̋nnyymm  pprroocceesseemm.. Pozostawa∏o
mi tylko patrzeç na ciebie, a ty ca∏y czas by∏eÊ zaj´ty. I teraz w rezultacie nie wiem, jak mam z tobà rozma-
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wiaç. 
– Tato, a teraz ju˝ nie chcesz mnie przytuliç? 
– Pragn´, ale nie mog´, wszystko mam w g∏owie wymieszane przez te systemy wychowawcze. 
– Czy wobec tego ja mog´ to zrobiç, mog´ ci´ przytuliç? Przecie˝ w tej chwili myÊlimy o tym samym. 
– Ty? Ty te˝ pragniesz mnie przytuliç?
– Tak, tato! 
Zrobi∏ krok w mojà stron´, a ja uklàk∏em, czy raczej osunà∏em si´ na ziemi´. Wo∏odia jednà r´kà objà∏ mnie

mocno za szyj´ i wtuli∏ g∏ówk´ w moje rami´. Us∏ysza∏em bicie jego serca. Moje serce zako∏ata∏o i troch´ ci´˝-
ko by∏o mi oddychaç. Przez sekund´ czy minut´ moje trzepoczàce serce wyrównywa∏o swój rytm, tak jakby
dostosowywa∏o si´ do bicia drugiego serca. Zaczà∏em bardzo lekko oddychaç. Osiàgnà∏em taki stan, ˝e za-
pragnà∏em powiedzieç lub wykrzyknàç: “Jak cudownie naoko∏o! Jakie pi´kne jest ˝ycie cz∏owieka! Wielkie
dzi´ki temu, kto ten Êwiat wymyÊli∏!”. Jeszcze wiele innych dobrych rzeczy pragnà∏em powiedzieç, tylko ˝e s∏o-
wa ugrz´z∏y mi w gardle. Pog∏aska∏em syna po w∏osach i zapyta∏em nie wiem dlaczego szeptem: 

– Ale co, powiedz, synku, co takiego, czego ci zakaza∏a mama, mog∏eÊ zbroiç i jeszcze zamierzasz to po-
wtarzaç?  

– Pewnego dnia, kiedy zobaczy∏em mam´ Anastazj´... – te˝ szeptem odpar∏ Wo∏odia, nie podnoszàc swo-
jej g∏ówki z mojego ramienia kiedy zobaczy∏em... – odsunà∏ si´ ode mnie, usiad∏ na ziemi i pog∏adzi∏ ràczkà
trawk´: – Trawki zawsze sà zielone, kiedy jest mi dobrze. 

Przez chwil´ milcza∏, potem podniós∏ g∏ówk´ i opowiada∏ dalej. 

Uratuj´ mojà mam´ 

KiedyÊ mamy d∏ugo nie by∏o, zastanawia∏em si´, gdzie ona jest. Doszed∏em wi´c do wniosku, ˝e mama
jest na polance, która sàsiaduje z naszà, jest do naszej podobna, jednak tam nie jest tak dobrze. Poszed∏em
na t´ sàsiednià polank´ i tam zobaczy∏em mam´, le˝a∏a bez ruchu i by∏a ca∏a blada. Trawa wokó∏ mamy te˝
by∏a wyblak∏a. 

Wpierw sta∏em i myÊla∏em, dlaczego coÊ takiego si´ dzieje, przecie˝ twarz mamy wcale nie powinna byç
blada ani te˝ trawa naoko∏o wyblak∏a. Potem zdecydowa∏em si´ dotknàç mam´. Otworzy∏a oczy, ale nawet
nie drgn´∏a. Wtedy wzià∏em jà za r´k´ i zaczà∏em wyciàgaç z tego bia∏ego ko∏a. Ona pomaga∏a mi drugà r´kà
i wydostaliÊmy si´ z tego bia∏ego kr´gu. 

Kiedy mama zrobi∏a si´ taka jak zawsze, powiedzia∏a, ˝ebym nigdy jej nie dotyka∏, jeÊli znowu coÊ takiego
si´ jej przydarzy. Ona sama da sobie rad´, a ja nie potrafi´ jej pomóc. Po tym jak sta∏em w tym kr´gu i wycià-
ga∏em z niego mam´, moja ràczka i nó˝ka zosta∏y sparali˝owane i d∏ugo do siebie dochodzà. Mama zdrowie-
je bardzo szybko, a moja ràczka i nó˝ka d∏ugo wracajà do zdrowia. 

Kiedy po raz drugi zobaczy∏em mam´ w takim samym kr´gu... jak le˝y tam ca∏kowicie blada, to nie zaczà-
∏em sam mamy ratowaç. Zawo∏a∏em silnà niedêwiedzic´, na której spa∏em, gdy by∏em niemowl´ciem. Rozka-
za∏em jej, ˝eby wyciàgn´∏a mam´. Niedêwiedzica wesz∏a na to bia∏e miejsce i upad∏a, i nie ˝yje od tego czasu.
Tylko dzieci po niej zosta∏y. 

Niedêwiedzica natychmiast umar∏a, kiedy tylko wesz∏a w ten bia∏y kràg. Wszystko ginie na bia∏ej trawie. 
Wtedy znowu sam wszed∏em w bia∏e ko∏o i zaczà∏em mam´ ciàgnàç. Razem wydostaliÊmy si´ z martwej

trawy. Tym razem moja ràczka i nó˝ka ju˝ nie zdr´twia∏y tak jak poprzednio, tylko ca∏e cia∏o dr˝a∏o. Teraz ju˝
nie dr˝y. Widzisz, tato, moje cia∏ko nie dr˝y, s∏ucha mnie. Ràczk´ te˝ ju˝ nied∏ugo b´d´ móg∏ podnosiç,
a przedtem wcale nie mog∏em jej podnieÊç. 

W os∏upieniu s∏ucha∏em opowieÊci syna. Przypomnia∏o mi si´, jak sam pewnego dnia ujrza∏em Anastazj´
w podobnej sytuacji i te˝ intuicyjnie stara∏em si´ wydostaç jà z tego bia∏ego ko∏a. Przypomnia∏em sobie, ˝e
opowiada∏ o tym zjawisku stary filozof Niko∏aj Fiodorowicz. 

Ale dlaczego ona si´ nara˝a na takie niebezpieczeƒstwo? Nawet syna nara˝a. Czy to jest naprawd´ a˝ tak
wa˝ne: spalanie w sobie skierowanej na siebie jakiejÊ niewidocznej energii? 

Niezwyk∏e ko∏a oraz inne geometryczne figury pokazywali nieraz w telewizji. Pojawiajà si´ one w ró˝nych
krajach, przewa˝nie na polach ze zbo˝em. Ludzie znajdowali wÊród normalnie rosnàcych ∏odyg zbó˝ okràg,
w którym ∏odygi zosta∏y przygniecione do ziemi. Nie przygniecione bez∏adnie, lecz pochylone w jednà stron´ –
tworzy∏y figury geometryczne. Naukowcy badajà to zjawisko, ale nie zosta∏o ono do tej pory wyjaÊnione.
W przypadku Anastazji te˝ jest ko∏o, te˝ przyduszona trawa, ale jeszcze w dodatku – co pokazano w telewizji
– wyblak∏a trawa, tak jakby brakowa∏o jej promieni s∏onecznych. 
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Anastazja t∏umaczy∏a, ˝e to jest wytworzona przez ludzi negatywna energia. PrzypuÊçmy, ˝e tak rzeczywi-
Êcie jest. Ale dlaczego ta energia jest skierowana bezpoÊrednio na Anastazj´? I jacy ludzie jà kierujà? Wcià˝
pogrà˝ony w myÊlach, g∏oÊno zapyta∏em: 

– Dlaczego ona z nià walczy? Komu jest to potrzebne? Komu mo˝e byç od tego lepiej? 
– Wszystkim po trochu – us∏ysza∏em g∏os syna. – Mama mówi, ˝e gdy tej czarnej energii b´dzie mniej, gdy

uda si´ jà zmniejszyç, spalajàc w sobie, a nie odbijajàc w przestrzeƒ – zostanie jej mniej. A ci, którzy jà produ-
kujà, stanà si´ ˝yczliwsi. 

– Poka˝, ile jest tych bia∏ych kó∏? Gdzie one si´ znajdujà? 
– Obok naszej polany jest zupe∏nie ma∏a polanka. Tam zawsze pojawiajà si´ bia∏e ko∏a. Póêniej trawa zno-

wu w nich zielenieje, ale dziÊ jeszcze nie ca∏a si´ zabarwi∏a. Sà widoczne bia∏e ko∏a. JeÊli chcesz, pójdziemy
tam, poka˝´ je tobie, tato. 

Stanà∏em szybko na nogi, wziàlem swojego syna za ràczk´. Dzieciak przebiera∏ pospiesznie ma∏ymi nó˝-
kami, lecz zauwa˝y∏em, ˝e lekko utyka∏, wi´c stara∏em si´ nie iÊç zbyt szybko. 

Od czasu do czasu Wo∏odia usi∏owa∏ zajrzeç mi w oczy i nieustannie szczebiota∏, opowiadajàc coÊ w biegu.
Moje myÊli by∏y zaprzàtni´te tymi dziwnymi bia∏ymi ko∏ami i niewyt∏umaczalnym zachowaniem Anastazji. My-
Êla∏em o sensownoÊci jej post´powania i w ogóle o tym dziwnym zjawisku. ˚eby jakoÊ podtrzymaç rozmow´
z synem, zapyta∏em: 

– Wo∏odia, dlaczego raz nazywasz mam´ mamà, a innym razem mamà Anastazjà? 
– Wiem o wielu mamach, które kiedyÊ ˝y∏y na Ziemi. Opowiada∏a mi o nich mama Anastazja. Mo˝na je na-

zwaç babciami, prababciami, ale równie˝ mamami. Babcie urodzi∏y mamy, wi´c te˝ mo˝na je nazwaç mama-
mi. Czuj´ je i widz´, wyobra˝am sobie, kiedy s∏ucham opowieÊci o nich, a czasami sam je sobie wymyÊlam.
˚eby si´ nie poplàtaç, niekiedy nazywam mam´, mamà Anastazjà. Wszystkie mamy sà dobre, ale moja ma-
ma Anastazja jest mi najbli˝sza i dla mnie najlepsza, jest pi´kniejsza od kwiatów i ob∏oków. Jest bardzo inte-
resujàca i weso∏a. Niech ona zawsze b´dzie. Ju˝ nied∏ugo tak mocno rozp´dz´ swojà myÊl, ˝e b´d´ jà móg∏
w ka˝dej chwili przywróciç... 

Nie wys∏ucha∏em go do koƒca, nie przemyÊla∏em tego, co do mnie powiedzia∏. DotarliÊmy do ma∏ej polanki
i ujrza∏em na trawie cztery bia∏awe ko∏a o Êrednicy od pi´ciu do szeÊciu metrów. By∏y ledwie widoczne, ale
jedno z nich wyró˝nia∏o si´ wi´kszà bladoÊcià. Chyba powsta∏o krótko przed naszym przyjÊciem. Zrozumia-
∏em ju˝, dlaczego Anastazja mnie nie przywita∏a i dlaczego teraz jej nie ma obok – znaczy to, ˝e jest zupe∏nie
wycieƒczona i nie chce, ˝eby ktoÊ si´ nad nià litowa∏ i martwi∏ jej widokiem. 

Patrzy∏em na bia∏e ko∏a, a moje myÊli plàta∏y si´ z zawrotnà pr´dkoÊcià. Pewnie, ˝e wielu ludzi blednie
z powodu zmartwieƒ, które na nich spadajà. Prawie zawsze ludzie blednà, gdy nieoczekiwanie atakuje ich z∏o.
Ale tu? Czy to mo˝liwe, ˝eby a˝ tak odczuwaç z tak wielkiej odleg∏oÊci? Czy to naprawd´ mo˝liwe, ˝eby sku-
piç w jednym miejscu tak ogromnà iloÊç energii ludzkiego z∏a? Tak ogromnà, ˝e nie tylko sam cz∏owiek, lecz
nawet roÊlinnoÊç wokó∏ niego blednie? Wyglàda na to, ˝e mo˝liwe. To w∏aÊnie one – Êlady z∏a. Znowu przypo-
mnia∏y mi si´ s∏owa Anastazji, które przytoczy∏em w czwartym tomie: “Wszystkie ciemne moce Ziemi, zostaw-
cie swoje sprawy, ruszcie na mnie, spróbujcie. Oto stoj´ przed wami jedyna – spróbujcie mnie pokonaç. A ˝e-
by pokonaç. wszystkie razem na mnie ruszcie. B´dzie walka bez walki”. MyÊla∏em, ˝e to tylko s∏owa. Ale
wszystko si´ sprawdza. Ksià˝ki sà, tak jak przepowiedzia∏a, i pieÊni bardów, i wiersze... To, co ona mówi, to
nie sà puste s∏owa, tylko co znaczy: “b´dzie walka bez walki”? W rezultacie ca∏à t´ z∏oÊç po prostu spala w so-
bie. Sama stara si´ to uczyniç∏ Moim zdaniem, nale˝a∏oby walczyç wr´cz! Tak, ˝eby na przyk∏ad zwyczajnie
skuç mord´... a ona samiuteƒka, jedyna. O nie, nie b´dziesz sama, Anastazjo. Chocia˝ troch´ tego paskudz-
twa wezm´ na siebie. Powalcz´ z nim. Ach, gdybym potrafi∏ tak mówiç jak ona. Powiedzia∏bym im. 

Czu∏em, ˝e rozp´dzi∏em si´ nie na ˝arty i nagle g∏oÊno wypali∏em: 
– Ej˝e, paskudztwa, walcie do mnie, to te˝ was troch´ spal´! 
Na to maleƒki W∏adimir gwa∏townie wyszarpnà∏ swojà ràczk´ z mojej, zdziwiony zabieg∏ mi drog´ i wnikli-

wie popatrzy∏ w oczy. Potem tupnà∏ nó˝kà, chwyci∏ zdrowà r´kà t´ s∏abà, podniós∏ obydwie w gór´ i zawtóro-
wa∏ mi: 

– Na mnie te˝ walcie, paskudztwa. Ju˝ moja ràczka zdrowieje. Mama Anastazja nie jest ju˝ sama. Ja tu je-
stem, a moja myÊl p´dzi coraz szybciej. Spieszcie si´, z∏e moce, zostawcie swoje sprawy, p´dêcie do mnie,
patrzcie, jak ja rosn´.   

Wspià∏ si´ na czubki palców, starajàc si´ podnieÊç r´ce jeszcze wy˝ej. 
– Tak, s∏awni wojownicy, odwa˝ni i Êmiali, z kim walczyç zamierzacie? – us∏ysza∏em cichy g∏os Anastazji.

Odwróci∏em si´ i zobaczy∏em jà, siedzàcà pod cedrem z przytulonà do niego g∏owà. Wyraênie by∏o widaç, jak
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jest zm´czona. Nawet g∏ow´ musia∏a oprzeç o pieƒ. R´ce bezw∏adnie opada∏y ku ziemi, a ramiona by∏y skulo-
ne. Twarz mia∏a bladà, oczy przymru˝one. 

– My z tatà przeciwko z∏oÊci wystàpiliÊmy, mamo. 
– Ale ˝eby walczyç ze z∏em, trzeba wiedzieç, gdzie i w czym ono siedzi. Przeciwnika trzeba dok∏adnie po-

znaç – z trudem i cicho mówi∏a Anastazja. 
– Ty, mamusiu, odpocznij, a my z tatà spróbujemy je sobie wyobraziç. JeÊli nam si´ nie uda, to potem nam

pomo˝esz. 
– Synku, twój tata jest po d∏ugiej podró˝y i powinien odpoczàç. 
– Ju˝ odpoczà∏em, Anastazjo, w ogóle nie czuj´ zm´czenia. 
– Dzieƒ dobry, Anastazjo, jak si´ miewasz? 
Widzàc jà tak opad∏à z si∏, zamar∏em na miejscu, mówi∏em chaotycznie, nie wiedzàc, co dalej czyniç i co

mówiç. Wo∏odia podszed∏ do mnie, chwyci∏ za r´k´ i, zwracajàc si´ do Anastazji, zaproponowa∏: 
– Dam tacie jeÊç po podró˝y i wykàpiemy si´ w czystej wodzie jeziora. Nazbieram te˝ oczyszczajàcej traw-

ki. A ty, mamusiu, zostaƒ tu i odpoczywaj. Nie traç si∏ na rozmow´. Dam sobie rad´. Póêniej z tatà do ciebie
przyjdziemy. Niech jak najszybciej wrócà ci si∏y... 

– Poczekajcie, ja te˝ chc´ si´ z wami wykàpaç. Pójdziemy razem. 
Anastazja próbowa∏a si´ podnieÊç, chwytajàc r´koma pieƒ cedru. Zdo∏a∏a jedynie nieco si´ unieÊç, ale

z powrotem osun´∏a si´ po pniu na ziemi´ i s∏abym g∏osem szepn´∏a: 
– Ale jestem nieporadna. Nie mog´ podnieÊç si´ na spotkanie z synem i mi∏oÊcià? 
I znów, opierajàc si´ o pieƒ cedru, zacz´∏a z wysi∏kiem dêwigaç si´ z trawy. Przypuszczam, ˝e i tym razem

nie uda∏oby si´ jej wstaç. Ale niespodziewanie wydarzy∏o si´ coÊ niezwyk∏ego. Ogromny cedr, o którego pieƒ
opiera∏a si´ Anastazja, nagle zaczà∏ w jej stron´ kierowaç igie∏ki swych dolnych ga∏´zi. Skierowane w dó∏ ig∏y
zacz´∏y wydzielaç ledwie dostrzegalnà niebieskawà mgie∏k´, która powoli otula∏a Anastazj´. Nast´pnie us∏y-
sza∏em dochodzàce z góry lekkie trzaski, podobne do tych, które s∏yszymy, stojàc pod przewodami wysokiego
napi´cia. Podnios∏em g∏ow´ do góry i spostrzeg∏em, ˝e igie∏ki wszystkich cedrów wokó∏ te˝ emitujà niebieskà
poÊwiat´. Ale to jeszcze nie wszystko, one sk∏ania∏y si´ w stron´ drzewa, spod którego próbowa∏a wstaç Ana-
stazja. To w∏aÊnie drzewo ig∏ami górnych ga∏´zi przyjmowa∏o Êwiat∏o p∏ynàce od sàsiednich cedrów. To
wzmaga∏o Êwiecenie jego dolnych ga∏´zi. Wszystko trwa∏o mo˝e dwie minuty. Potem rozblys∏a niebieska b∏y-
skawica. Cedrowe igie∏ki przesta∏y emanowaç Êwiat∏em i zdawa∏o si´, jakby troch´ przywi´d∏y. Anastazja by∏a
ledwie widoczna pod otulajàcà jà niebieskawà poÊwiatà. Kiedy Êwiat∏o si´ rozproszy∏o – a mo˝e wesz∏o w nià,
nie wiem – oto, co ujrza∏em... 

Pod cedrem sta∏a pe∏na si∏, niezwykle pi´kna Anastazja. Jak za dawnych czasów. UÊmiechn´∏a si´ do
mnie i syna, unios∏a wysoko g∏ow´ i cicho powiedzia∏a “dzi´kuj´”. Nast´pnie... Jak mo˝e coÊ takiego zrobiç
doros∏a kobieta? Anastazja podskoczy∏a w miejscu zwinnie i lekko podà˝y∏a ku najwi´kszemu bia∏emu ko∏u.
Na jego granicy znów, ale teraz bardzo wysoko, podskoczy∏a, zrobi∏a potrójne salto i zna∏az∏a si´ w jego cen-
trum. Natychmiast znów skoczy∏a i zrobi∏a szpagat w powietrzu jak baletnica, zaÊmia∏a si´ perliÊcie swoim
dêwi´cznym Êmiechem i zawirowa∏a w taƒcu nad bia∏ymi ko∏ami. 

A ca∏y las naoko∏o, jak ˝ywy, wtórowa∏ jej radoÊnie. Przeskakujàc z ga∏´zi na ga∏àê, p´dzi∏y po kole wie-
wiórki. W krzakach, jak koraliki, b∏yszcza∏y oczy innych zwierzàt. Bardzo nisko, poni˝ej koron drzew, zwiewnie
sfrun´∏y dwa or∏y. Ponownie nabra∏y wysokoÊci, po czym, szybujàc w dó∏, zatoczy∏y ko∏o i znów wzlecia∏y
w gór´. Anastazja, Êmiejàc si´, taƒczy∏a jak akrobatka i balerina, a pod jej stopami trawa powoli zielenia∏a.
Nawet to najbardziej bia∏e ko∏o sta∏o si´ ledwie widoczne. A mi coraz weselej robi∏o si´ na sercu od tego taƒ-
ca, Êmiechu i wszystkiego, co dzia∏o si´ wokó∏. Nagle mój ma∏y synek rozp´dzi∏ si´ i przekozio∏kowa∏ dwa ra-
zy nad bia∏awym jeszcze kr´giem. Natychmiast podniós∏ si´, podskoczy∏, starajàc si´ wtórowaç w taƒcu Ana-
stazji. Ja tak˝e nie mog∏em si´ ju˝ powstrzymaç i zaczà∏em obok niego po prostu plàsaç i weso∏o skakaç. 

– Dalej do wody! Kto mnie wyprzedzi? – krzykn´∏a Anastazja i pop´dzi∏a nad jezioro, a my z synem pobie-
gliÊmy za nià. Od tego skakania dosta∏em lekkiej zadyszki, wi´c zosta∏em w tyle. Ale widzia∏em, jak Anastazja
znów podskoczy∏a i, przekozio∏kowawszy nad wodà, zanurzy∏a si´ w jeziorze. Nieco póêniej Wo∏odia skoczy∏
z brzegu i chlupnà∏ do wody pupà. 

Rozbiera∏em si´ w biegu, rzuca∏em ubranie na boki i by∏em tak przej´ty, ˝e w podkoszulku, spodniach i bu-
tach z zapa∏em rzuci∏em si´ do wody, a wynurzy∏em si´ z niej przy g∏oÊnym akompaniamencie Êmiechu Ana-
stazji. A nasz synek, przepe∏niony wzruszeniem, Êmia∏ si´ i klepa∏ ràczkà po wodzie, pryskajàc naoko∏o. 

Wyszed∏em z wody jako pierwszy i zaczà∏em Êciàgaç z siebie i wykr´caç mokrà odzie˝. Anastazja w∏o˝y∏a
na mokre cia∏o swojà lekkà sukienk´ i pomog∏a mi roz∏o˝yç na krzaku mokre spodnie, ˝eby pr´dzej wysch∏y
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na wietrze. Wyciàgnà∏em z plecaka i za∏o˝y∏em dres. Anastazja sta∏a obok, mia∏a ca∏kiem suchà sukienk´.
Tak bardzo chcia∏em jà przytuliç, ale zabrak∏o mi odwagi. 

Podesz∏a do mnie tak blisko, a˝ poczu∏em ciep∏o jej cia∏a. Chcia∏em powiedzieç coÊ mi∏ego, ale nie umia-
∏em znaleêç s∏ów. Powiedzia∏em tylko: “Dzi´kuj´, Anastazjo”. 

Ona uÊmiechn´∏a si´, po∏o˝y∏a mi d∏onie na ramionach i, przytuliwszy g∏ow´ do mojej piersi, odpowiedzia∏a: 
– Ja ci te˝ dzi´kuj´, W∏adimirze. 
– Ale fajnie! – weso∏o zawo∏a∏ mój syn. – Teraz id´. 
– Dokàd? – zapyta∏a Anastazja. 
– Id´ do starszego pradziadka i pozwol´ mu pochowaç jego cia∏o. Pomog´ mu w tym. No to id´ – Wo∏odia,

prawie nie kulejàc, szybko odszed∏. 

ZAPROSZENIE DO PRZYSZ¸OÂCI 

– Co to znaczy: pozwol´ dziadkowi pochowaç cia∏o? – zapyta∏em zdziwiony. 
– Zobaczysz sam i zrozumiesz – odpar∏a Anastazja. 
A po jakimÊ czasie ujrza∏em ˝ywego pradziadka i nigdzie nie zauwa˝y∏em ˝adnego pogrzebu. W mojej pa-

mi´ci pozosta∏ taki, jakim go wtedy widzia∏em, ˝ywy i tajemniczy. 
Jako pierwsza obecnoÊç dziadków odebra∏a Anastazja. SzliÊmy w∏aÊnie przez polan´. 
Nagle zatrzyma∏a si´, mi równie˝ nakaza∏a gestem stanàç i zwróci∏a g∏ow´ w stron´, gdzie ros∏y najwy˝sze

i najpot´˝niejsze cedry. Podà˝y∏em tam wzrokiem, ale nikogo nie zobaczy∏em i ju˝ chcia∏em zapytaç, co si´
dzieje, kiedy Anastazja chwyci∏a i lekko Êcisn´∏a mojà d∏oƒ, nakazujàc milczenie. 

Po chwili zobaczy∏em wÊród pot´˝nych cedrów sylwetk´ dziadka Anastazji. Majestatyczny starzec ubrany
by∏ w si´gajàcà poni˝ej kolan jasnoszarà koszul´. Kiedy niespiesznym, ale pewnym i wcale nie starczym kro-
kiem wszed∏ na polan´, zobaczy∏em obok niego naszego syna, trzymajàcego go za r´k´. Nieco z tylu szed∏
dziadek – syn starca. 

Wydawa∏o mi si´, ˝e wszyscy, nawet ja, odczuwali podnios∏oÊç zbli˝ajàcej si´ chwili, oprócz idàcego ze
starcem dziecka, które zachowywa∏o si´ swobodnie. Wo∏odia ca∏y czas mówil do pradziadka, czasem wybie-
ga∏ do przodu, aby móc spojrzeç mu w twarz, czasem zatrzymywa∏ si´, puszcza∏ r´k´ starca i pochyla∏ si´ ku
trawie, czymÊ zaciekawiony. A wtedy zatrzymywa∏ si´ i starzec. Potem Wo∏odia znów bra∏ go za r´k´ i, ˝ywo
opowiadajàc o czymÊ, co zobaczyl w trawie, prowadzi∏ go w naszà stron´. 

Kiedy byli ju˝ ca∏kiem blisko, zauwa˝y∏em, ˝e zazwyczaj srogi i powa˝ny starzec nieznacznie si´ uÊmie-
cha. Jego jasna twarz emanowa∏a b∏ogoÊcià, a jednoczeÊnie przepe∏niona by∏a dostojeƒstwem. Zatrzyma∏ si´
o kilka kroków od nas, ze wzrokiem skierowanym w dól. Wszyscy milczeli i tylko Wo∏odia szybko mówi∏: 

– Tu, dziadziusiu, przed tobà stojà mój tata i moja mama. Oni sà bardzo dobrzy. Twoje oczka nie widzà,
dziadziusiu, ale ty wszystko czujesz. Moje oczka widzà. Patrz moimi oczkami, mój dziadziusiu, na to dobro,
a i tobie b´dzie dobrze. 

Potem, podchodzàc do nas, Wo∏odia oÊwiadczy∏ radoÊnie: 
– Mamo i tato, kiedy si´ razem kàpaliÊmy.– zrozumia∏em i pozwoli∏em cia∏u dziadka Moj˝esza umrzeç. Ju˝

znaleêliÊmy miejsce, gdzie pochowam cia∏o dziadka Moj˝esza. 
Wo∏odia przytuli∏ si´ ca∏ym cia∏kiem do nogi pradziadka. Majestatyczny siwy starzec czule i delikatnie po-

g∏adzi∏ prawnuka po w∏osach. Mi∏oÊç, czu∏oÊç, wzajemne zrozumienie, radoÊç odnajdywa∏o si´ w ich gestach.
W tej sytuacji ca∏kowicie nie na miejscu wydawa∏a si´ rozmowa o pogrzebie. Zgodnie z tym, co jest przyj´te
u nas, chcia∏em powstrzymaç syna i powiedzieç, ˝e pradziadek wyglàda dobrze i ˝e jeszcze wiele lat ˝ycia
przed nim. Przecie˝ zawsze tak mówimy, nawet staremu, schorowanemu cz∏owiekowi. Chcia∏em wi´c tak zro-
biç, nabra∏em ju˝ powietrza, ale Anastazja Êcisn´∏a mojà d∏oƒ i powstrzyma∏a mnie. Nie powiedzia∏em ani s∏o-
wa. Wtedy zaczàl mówiç pradziadek, zwracajàc si´ do Anastazji: 

– Czym ogranicza twoja myÊl przestrzeƒ przez ciebie tworzonà, wnuczeƒko Anastazjo? 
– MyÊl i marzenie po∏àczyly si´ w jednoÊç i nie majà ograniczeƒ odpowiedzia∏a Anastazja, a pradziadek

znów zada∏ pytanie: 
– Âwiat przez ciebie stworzony dusze ludzkie akceptujà – powiedz, jakà energià to czynisz? 
– Takà, która hoduje drzewa, otwiera pàki, zamieniajàc je w kwiaty. 
– Jakie si∏y mogà przeciwstawiç si´ twojemu marzeniu? 
– Marzàc, nie wymyÊlam przeszkód, na swojej drodze widz´ jedynie to, co mo˝na pokonaç. 
– Masz wolnà wol´, moja wnuczeƒko Anastazjo. Rozka˝ mojej duszy wcieliç si´ w to, co ci b´dzie mi∏e. 
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– Nie dopuszcz´, aby rozkazywano jakiejkolwiek duszy. Dusza jest wolna – jest dzie∏em Stwórcy. Ale b´d´
marzy∏a, aby twoja dusza, mój kochany dziadku, w najpi´kniejszym ogrodzie odnalaz∏a godne ucieleÊnienie. 

Zapanowa∏a cisza. Pradziadek nie zada∏ ju˝ ˝adnego pytania. Ale Wo∏odia, zwracajàc si´ do niego, szybko
powiedzia∏: 

– Te˝ nie b´d´ ci rozkazywa∏, pradziadku. Tylko bardzo ci´ prosz´, ˝ebyÊ jak najszybciej zmaterializowa∏
na Ziemi swojà dusz´. Znów powstaniesz m∏ody i b´dziesz dla mnie najlepszym przyjacie∏em. Albo jeszcze
kimÊ innym dla mnie si´ staniesz... Nie rozkazuj´... Po prostu mówi´... Niech twoja dusza we mnie wstàpi i zo-
stanie tam obok mojej. 

Przy tych s∏owach starzec odwróci∏ si´ w stron´ Wo∏odii, powoli kl´knà∏ przed nim, najpierw na jedno kola-
no, potem na drugie, pochyli∏ swojà siwà g∏ow´, podniósl do ust ma∏à dzieci´cà ràczk´ i uca∏owa∏ jà. Wo∏odia
objà∏ go za szyj´ i coÊ szepta∏ mu na ucho. Nast´pnie pradziadek podniósl si´ z kolan, a pomaga∏o mu jedy-
nie ma∏e dziecko. 

Nawet teraz, przypominajàc sobie t´ scen´ po raz nie wiem który, nie mog´ zrozumieç, co si´ sta∏o. Oni
w zasadzie tylko trzymali si´ za r´ce, a pradziadek wsta∏, o nic si´ nie opierajàc. Podniós∏szy si´, zrobi∏ krok
w naszà stron´, uk∏oni∏ si´, ale ju˝ nic nie powiedzia∏. Odwróci∏ si´, poda∏ r´k´ prawnukowi i odeszli, trzymajàc
si´ za r´ce i rozmawiajàc. Troch´ z ty∏u szed∏ drugi dziadek, nie wtràca∏ si´ jednak do ich rozmowy.

Zrozumia∏em: Pradziadek Anastazji odchodzi∏ na zawsze, odchodzi∏ umrzeç. Patrzy∏em za oddalajàcymi
si´ dzieckiem i starcem. Wiedzia∏em, jaki Anastazja mia∏a stosunek do wspó∏czesnych obrz´dów pogrzebo-
wych, pisa∏em o tym w pierwszych tomach ksià˝ki. Ona i wszyscy jej krewni, dawniej i teraz ˝yjàcy w tajdze,
uwa˝ajà, ˝e cmentarze nie powinny istnieç, bo sà jakby wysypiskiem, gdzie wyrzuca si´ nikomu niepotrzebne,
martwe cia∏a. Ich zdaniem, ludzie bojà si´ cmentarzy, dlatego ˝e tam dokonuje si´ czynów, które sà niezgod-
ne z zamys∏em Stwórcy. To w∏aÊnie krewni zmar∏ego, myÊlàc o tym, ˝e zmar∏y odszed∏ bezpowrotnie, nie da-
jà szansy jego duszy na ponowne zmaterializowanie si´ w kolejnym wcieleniu. 

Analizujàc widziane przeze mnie pogrzeby, sam zaczynam myÊleç, ˝e za wiele w tym fa∏szu. Ach, jak˝e
rozpaczajà po zmar∏ym krewni, a póêniej... id´ na cmentarz i widz´ zaniedbane mogi∏y, które majà nie wi´cej
ni˝ dziesi´ç, pi´tnaÊcie lat. A na miejscach zaniedbanych grobów grabarze kopià ju˝ nowe. Wszyscy zapomi-
najà o zmar∏ym. Nic po jego pobycie na Ziemi nie pozosta∏o, nawet pami´ç o nim nikomu nie jest potrzebna.
Po co w ogóle si´ rodziç, po co ˝yç, jeÊli taki jest koniec? Anastazja twierdzi, ˝e cia∏a zmar∏ych powinno si´
chowaç we w∏asnym ogrodzie. Nie zaznaczajàc mogi∏y ˝adnà p∏ytà nagrobnà. A trawy, kwiaty, drzewa i krze-
wy, które wzejdà na mogile, b´dà przed∏u˝eniem ˝ycia z∏o˝onego w niej cia∏a. Wtedy dusza, pozostawiwszy
cia∏o, otrzymuje nieograniczone mo˝liwoÊci nowych wspania∏ych wcieleƒ. W rodowej siedzibie myÊl tego
zmar∏ego cz∏owieka ju˝ za ˝ycia tworzy∏a Przestrzeƒ Mi∏oÊci. W tej przestrzeni ˝yjà dalej jego potomkowie.
Tym samym, obcujàc ze wszystkim, co tam roÊnie, dotykajà myÊli swoich przodków i chronià to, co oni stwo-
rzyli. A przestrzeƒ ta z kolei chroni ˝yjàcych, przyczyniajàc si´ do przed∏u˝ania ku wiecznoÊci ˝ycia na Ziemi. 

A co majà robiç ludzie w mieÊcie? Jak obejdà si´ bez cmentarzy? Byç mo˝e samo ˝ycie zmusi ich do za-
stanowienia si´, chocia˝by w starszym wieku, ˝e nie mo˝na tak nie odpowiedzialnie wobec WszechÊwiata iÊç
przez ˝ycie. 

Zgadzam si´ z poglàdami Anastazji, jednak co innego zgadzaç si´ w myÊlach, a co innego na w∏asne oczy
zobaczyç, jak odby∏o si´ po˝egnanie z umierajàcym pradziadkiem. Chocia˝ on, a dok∏adniej – jego dusza nie
umrze. Zostanie gdzieÊ tu z pewnoÊcià, mo˝e ucieleÊni si´ wkrótce w nowym i pewnie dobrym ˝yciu. ˚adne
z nich przecie˝, ani Anastazja, ani mój maleƒki synek, ani dziadek, ani nawet sam pradziadek, nie uwa˝ajà
Êmierci cia∏a za tragedi´. Nie dopuszczajà nawet takiej myÊli, poniewa˝ pojmujà Êmierç inaczej ni˝ my. Nie
jest dla nich tragedià, lecz jedynie przejÊciem do nowego wspanialszego bytu. 

Stop! Pradziadek nawet nie by∏ smutny. Raczej odwrotnie. Tak! To jest to – w∏aÊciwa odpowiedê! Kiedy,
zanim zaÊniesz, gn´bià ci´ ci´˝kie, ciemne i nieprzyjemne myÊli, to tak jakbyÊ by∏ skazany na koszmarne sny.
Kiedy zaÊ przed snem myÊli sà jasne, we Ênie zobaczysz coÊ mi∏ego. Anastazja mówi∏a tak: “Âmierç nie jest
tragedià, to tylko krótszy lub d∏u˝szy sen, ale nie to jest istotne. Cz∏owiek w ka˝dy sen powinien si´ pogrà˝aç,
myÊlàc o dobru, wtedy jego dusza nie b´dzie cierpieç. 

Cz∏owiek swoimi myÊlami sam potrafi zbudowaç raj lub coÊ innego, aby ochroniç dusz´”. 
Pradziadek wiedzia∏ to wszystko. Nie cierpia∏. CoÊ w tych ostatnich godzinach dostarczy∏o mu wiele rado-

Êci. CoÊ mia∏o si´ wydarzyç, przecie˝ nie móg∏ tak bez powodu si´ uÊmiechaç. Có˝ to mog∏o byç? Oto, co uj-
rza∏em, kiedy odwróci∏em si´ do Anastazji. 

Stojàc niedaleko mnie, wyciàgn´∏a r´ce ku s∏oƒcu i szepta∏a jakàÊ modlitw´. Promienie s∏oƒca to skrywa∏y
si´ za chmurami, to znów Êwieci∏y ostro i odbija∏y si´ w ∏zie sp∏ywajàcej po jej policzku. Ale twarz Anastazji
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wcale nie by∏a smutna, lecz ∏agodna i spokojna. Anastazja na przemian to szepta∏a, to zdawa∏a si´ s∏uchaç
czyichÊ odpowiedzi. Sta∏em i czeka∏em, nie majàc odwagi zbli˝yç si´ do niej ani wykrztusiç s∏owa. Dopiero
gdy si´ odwróci∏a i spostrzeg∏a mnie, zapyta∏em: 

– Czy modli∏aÊ si´ za spokój duszy pradziadka? 
– Dusza pradziadka zazna wielkiego spokoju j przeznaczone jest jej znowu ˝ycie ziemskie, kiedy ona sama

tego zapragnie. Za synem naszym si´ wstawia∏am, aby Stwórca obdarzy∏ go wi´kszà mocà. Nasz syn, W∏adi-
mirze, dokona∏ czynu, jakie niewielu ludziom sà dziÊ dane. Ca∏à si∏´, jakà posiada∏ pradziadek, nasz syn
wch∏onà∏, a pradziadek przekaza∏ mu jà poprzez swojà dusz´. On jest jeszcze ma∏y i trudno mu b´dzie utrzy-
maç w jednoÊci takie mnóstwo energii. 

– Ale dlaczego? Kiedy to wszystko si´ dzia∏o, nie zauwa˝y∏em niczego niezwyklego w naszym synu. 
– Nasz syn, W∏adimirze, zanim pradziadek przed nim uklàk∏, wypowiedzia∏ s∏owa. Wypowiedzia∏ s∏owa, któ-

rych sens rozumiejà tylko ci, co posiadajà wiedz´ o tym, jak dzia∏a∏ nasz Stwórca. Byç mo˝e nie do koƒca je
rozumia∏, ale szczerze i z przekonaniem powiedzia∏ pradziadkowi, ˝e jest zdolny równie˝ jego dusz´ sobà na
Ziemi zatrzymaç. Ja nie pozwoli∏abym sobie na coÊ takiego, nie mam w sobie a˝ tyle si∏y. 

– Zauwa˝y∏em, ˝e po tych s∏owach pradziadek jeszcze bardziej si´ rozpromieni∏... 
– Tak. Niewielu ludzi w podesz∏ym wieku mia∏o szcz´Êcie to us∏yszeç. Przecie˝ pradziadek otrzyma∏ zapro-

szenie do przysz∏oÊci z ust dziecka – Przysz∏ego UcieleÊnienia. 
– I co to oznacza? Ich mi∏oÊç by∏a a˝ tak pot´˝na? 
– Nasz syn prosi∏ pradziadka, aby pozosta∏ przy ˝yciu, kiedy on ju˝ nie mógl ˝yç. No i ˝y∏ pradziadek, bo

nie mia∏ si∏y odmówiç dziecku. 
– Ale jak to mo˝liwe? 
– To zwyczajna rzecz, choç nie zawsze ∏atwa. Przecie˝ lekarze te˝ potrafià wyciàgnàç cz∏owieka ze stanu

nieÊwiadomoÊci, Êpiàczki. Nie tylko lekarze – bliski cz∏owiek tak˝e jest w stanie przywróciç do ˝ycia kogoÊ, kto
zapad∏ w stan letargu, nieprzytomnoÊci. Wola i mi∏oÊç dziadka przed∏u˝y∏y jego ˝ycie na proÊb´ wnuka. Dzia-
dek by∏ potomkiem tych egipskich kap∏anów, którzy przez ca∏e wieki dokonywali wielkich czynów. Si∏à swojej
woli i swoim wzrokiem powstrzyma∏ straszliwy wybuch, dlatego oÊlep∏. 

– Wzrokiem, jak to mo˝liwe? Czy mo˝na wzrokiem powstrzymaç eksplozj´? 
– To mo˝liwe, jeÊli cz∏owiek b´dzie dzia∏a∏ w poczuciu przekonania o swojej mocy, z niezachwianà wiarà

w si∏´ swej woli. Dziadek wiedzia∏, gdzie nastàpi to nieszcz´Êcie, i poszed∏ tam. Kilka minut tylko si´ pomyli∏
w swoich przewidywaniach i pierwsza eksplozja ju˝ nastàpi∏a. Dziadek stanà∏ przed zwiastujàcym zag∏ad´ ∏a-
dunkiem i wzrokiem podporzàdkowa∏ sobie ju˝ uwolnione w przestrzeƒ ciemne moce. Dosz∏o tylko do jednego
wybuchu, i to nie w pe∏ni mocy, a dwa nast´pne zosta∏y powstrzymane. Gdyby wtedy choç mrugn´∏a mu po-
wieka... W∏adimirze, on nie dopuÊci∏ do wybuchu, zap∏aci∏ za to Êlepotà. 

– A dlaczego tak niepokojà ci´ zdolnoÊci syna, które on przejà∏ od pradziadka? 
– Uwa˝a∏am, ˝e wystarczy mu moich i twoich. Uczy∏am go, jak ukrywaç ten nadmiar, który ludziom mo˝e

wydawaç si´ dziwaczny. Pragn´∏am, aby nasz syn poszed∏ w twój Êwiat i potrafi∏ zewn´trznie nie wyró˝niaç
si´ spoÊród innych ludzi. Przecie˝ wiele mo˝na zdzia∏aç, nie wyró˝niajàc si´ spoÊród innych. Jednak zdarzy∏o
si´ coÊ nadzwyczajnego. Kim jest teraz nasz syn, jakie jest jego przeznaczenie? Ty i ja musimy sobie to
uÊwiadomiç. Prosi∏am wi´c Stwórc´, aby da∏ mu tyle sily, by chocia˝ jeszcze przez pewien czas móg∏ pozo-
staç zwyk∏ym dzieckiem. 

–Teraz tak bardzo to prze˝ywasz, a przecie˝ sama sposobem wychowywania syna do tego doprowadzi∏aÊ.
Ciàgle rozprawiasz o duszy, o przeznaczeniu cz∏owieka. Nauczy∏aÊ dziecko czytaç w niezwyk∏ej ksi´dze
stworzenia. W efekcie stworzy∏ sobie w∏asne widzenie Êwiata. Po co dziecku w tym wieku wiedza o duszy,
o Bogu? Wyobra˝asz sobie, ˝e on mówi do mnie tato i jednoczeÊnie wie, ˝e ma jeszcze innego ojca. Rozu-
miem, ˝e on Boga nazywa swoim ojcem, lecz wszystko nawet dla mnie jest bardzo skomplikowane, a ty na∏a-
dowa∏aÊ tym wszystkim dziecko. Winne jest temu twoje wychowanie, Anastazjo. 

– Pami´tasz, W∏adimirze, jak powiedzia∏am dziadkowi, ˝e nie mog´ rozkazywaç ˝adnej duszy? Syn nasz
równie˝ s∏ysza∏ te s∏owa. A jednak jakieÊ si∏y wy˝sze dopuÊci∏y, by móg∏ postàpiç inaczej. Tylko prosz´ ci´,
nie martw si´. Ja potrafi´ zrozumieç to, co si´ zdarzy∏o, ale mo˝liwe, ˝e i mnie teraz nasz syn zacznie inaczej
odbieraç. W nied∏ugim czasie stanie si´ silniejszy od nas obojga razem wzi´tych. 

– No i dobrze. Ka˝de pokolenie powinno byç silniejsze i màdrzejsze od poprzedniego. 
– Tak, pewnie masz racj´. Ale w tym jest równie˝ zawarty smutek, gdy ktoÊ przewy˝sza twoje pokolenie.
– CoÊ takiego, nie rozumiem, o jakim smutku mówisz, Anastazjo? 
Nie odpowiedzia∏a. Schyli∏a g∏ow´, jej twarz posmutnia∏a. Rzadko bywa∏a smutna i przygn´biona. Ale tym
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razem... pojà∏em... dotar∏a do mnie wielka tragedia wspania∏ej pustelnicy z syberyjskiej tajgi. To samotnoÊç.
Jej Êwiatopoglàd, wiedza i zdolnoÊci wyró˝niajà jà w sposób szczególny spoÊród innych ludzi. Im wi´ksze
zdolnoÊci, tym bardziej tragiczna samotnoÊç. Wymiar jej inteligencji jest nie zwyk∏y, i choç to wspaniale, jed-
nak pog∏´bia jej samotnoÊç. Owszem mog∏aby pójÊç do ludzi i byç taka jak oni, ale tego nie zrobi∏a. Dlaczego?
Dlatego, ˝e przecie˝ musia∏aby wtedy zdradziç siebie, swoje zasady, a mo˝e i Boga. Dlatego zdecydowa∏a si´
na coÊ zupelnie zaskakujàcego, zaprosi∏a innych w ten wspania∏y wymiar. KomuÊ ju˝ uda∏o si´ jà zrozumieç.
Wydaje mi si´, ˝e ja te˝ zaczynam jà rozumieç i odczuwaç tak jak ona. Min´∏o ju˝ szeÊç lat, a ja dopiero tyci
tyci zaczynam rozumieç. Ale ona jest cierpliwa, czeka, tlumaczàc wszystko bez z∏oÊci. Jest wytrwa∏a w swej
nadziei. Przypuszczam, ˝e podobnie jak ona samotny by∏ Jezus. Owszem, mia∏ uczniów, a ludzie zbierali si´,
by go pos∏uchaç. Tylko kto mógl zostaç Jego przyjacielem? Przyjacielem rozumiejàcym w pó∏ s∏owa i wspiera-
jàcym w ci´˝kich chwilach. Obok nie by∏o ani jednej bratniej duszy. Ani jednej. 

Bóg! Jak go sobie wyobra˝a wi´kszoÊç ludzi? Nieosiàgalna, amorficzna, bezuczuciowa istota. Wszyscy do
niej mówià tylko “daj” albo “pomó˝”! Ale jeÊli Bóg jest naszym Ojcem, jeÊli ca∏y otaczajàcy nas Êwiat jest stwo-
rzony przez Niego, to przecie˝ naturalnym pragnieniem Rodzica dla dzieci jest ich rozumne ˝ycie, pojmowa-
nie przez nie sensu Êwiata, wspólne z nimi tworzenie. O jakiej rozumnoÊci mo˝emy mówiç, kiedy depczemy
wszystko to, co Bóg stworzy∏, depczemy jego myÊli, a na dodatek czcimy na ró˝ne sposoby wszystko, tylko
nie Jego. Jemu nie jest potrzebne sk∏adanie h∏dów – on czeka na naszà wspólprac´ z Nim, a my co... Nawet
tej prostej prawdy nie jesteÊmy w stanie zrozumieç. JeÊli jesteÊ dzieckiem Boga, powinieneÊ potrafiç zrozu-
mieç s∏owa Ojca: weê jeden hektar ziemi, tylko jeden i stwórz na nim raj, pocieszysz Ojca. Ale nie! Ca∏a ludz-
koÊç jak og∏upia∏a p´dzi nie wiadomo dokàd. Kto stale robi z nas idiotów? Co On czuje, gdy spoglàda na te
ziemskie bachanalia? Patrzy i czeka, kiedy jego dzieci nabiorà màdroÊci. Przypatruje si´ i s∏oƒcem oÊwietla
ca∏à Ziemi´, by jego dzieci mog∏y swobodnie oddychaç. Jak mamy dotrzeç do sedna bytu? Co robiç, by
uÊwiadomiç sobie, co tak naprawd´ dzieje si´ z nami? Czy to jakaÊ zbiorowa psychoza? A mo˝e umyÊlne
dzia∏anie jakichÊ si∏? Jakich? Kiedy si´ od nich uwolnimy? Czym one sà? 

UÂPIONA CYWILIZACJA 

Ta rozmowa odby∏a si´ nast´pnego dnia. SiedzieliÊmy z Anastazjà na brzegu jeziora, w naszym ulubionym
miejscu. MilczeliÊmy. Zbli˝a∏ si´ zmierzch, ale jeszcze nie odczuwaliÊmy rzeÊkoÊci wieczoru. Ledwie wyczu-
walny wiaterek stale zmienia∏ kierunek i owiewa∏ nasze cia∏a ró˝norodnymi aromatami tajgi, dawa∏o to nam
wiele przyjemnoÊci. 

Anastazja z lekkim uÊmiechem spoglàda∏a na tafl´ jeziora. Wydawa∏a si´ oczekiwaç ode mnie pytaƒ, na
które ja z kolei bardzo pragnà∏em uzyskaç odpowiedzi. Tylko zadaç te pytania prosto i konkretnie nie by∏o ∏a-
two. Mia∏em wra˝enie, ˝e to, co uk∏ada∏em w g∏owie, nie obejmowa∏o nàjwa˝niejszego, co chcia∏em wiedzieç!
Dlatego zaczà∏em bardziej ogólnie. 

– Wiesz, Anastazjo, pisz´ ksià˝ki, w których jest wiele s∏ów wypowiedzianych przez ciebie. Nie wszystko,
co mówi∏aÊ, by∏o dla mnie od razu zrozumiale, ale najdziwniejsze jest to, ˝e nie s∏owa, ale reakcja na nie sta-
je si´ niezrozumia∏a. 

Przed spotkaniem z tobà by∏em przedsi´biorcà. Pracowa∏em jak wszyscy i chcia∏em mieç jak najwi´cej pie-
ni´dzy. Mog∏em sobie pozwoliç wypiç, w weso∏ym towarzystwie zabawiç si´, ale nikt mnie i pracowników mo-
jej firmy nie atakowa∏ krytykà, tak jak teraz media to czynià wobec ciebie. 

To dziwne, ale wtedy nikt mi nie wytyka∏, ˝e du˝o zarabiam! Jednak kiedy wyda∏em ksià˝ki, jacyÊ ludzie za-
cz´li drukowaç artyku∏y, stwierdzajàc w nich, ˝e jestem zach∏annym przedsi´biorcà, prawie szarlatanem
i wstecznikiem. By∏oby dobrze, gdyby tylko mnie atakowali, ale oni obra˝ajà równie˝ czytelników, nazywajà
ich ko∏tunami i sekciarzami. JeÊli chodzi o ciebie, to ju˝ w ogóle wypisujà niestworzone rzeczy. Raz udowad-
niajà, ˝e nie istniejesz wcale, a kiedy indziej, ˝e jesteÊ najwi´kszà pogankà. 

Dziwna rzecz: tu na Syberii ˝yjà przeró˝ne narody, o ró˝nych kulturach, religiach, do tej pory ˝yjà te˝ sza-
mani i nikt na nich z∏ego s∏owa nie mówi, wr´cz przeciwnie, nawo∏uje si´ do zachowania kultur tych mniejszo-
Êci. A ty jesteÊ sama, no, jeszcze dziadek, a teraz syn. Mieszkacie sobie tu spokojnie, o nic dla siebie nie pro-
sicie, jednak to, co g∏osicie, budzi takie emocje. Jednych ludzi radujà twoje s∏owa, zachwycajà si´ nimi i za-
czynajà wed∏ug nich post´powaç, a inni, rozwÊcieczeni, atakujà ciebie. Dlaczego tak si´ dzieje? 

– Czy nie mo˝esz sam sobie odpowiedzieç na to pytanie? 
– Sam? 
– Tak, sam. 
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– Dziwne myÊli przychodzà mi do g∏owy. Ostatnio mam wra˝enie, ˝e istniejà wÊród spo∏eczeƒstwa osoby
lub jakieÊ nieznane si∏y, którym zale˝y na tym, by ludzie cierpieli. Si∏om tym sà potrzebne wojny, narkomania,
prostytucja i choroby. Chcà one, aby wszystkie te negatywne zjawiska rozprzestrzenia∏y si´ i pot´gowa∏y. Jak
to inaczej mo˝na wytlumaczyç? Nie krytykujà ksià˝ek o zabójstwach, czasopism pornograficznych, ale ksià˝-
ki o naturze cz∏owieka i o duszy im si´ nie podobajà. A jeÊli chodzi o ciebie, to w ogóle dzieje si´ coÊ dziwacz-
nego. Na przyk∏ad ty proponujesz budowanie rajskiej osady dla szcz´Êliwych rodzin. I wielu ludziom to odpo-
wiada. Nie tylko w teorii, oni zaczynajà dzia∏aç. Znam osoby, które ju˝ majà ziemi´, uprawiajà jà w sposób za-
proponowany przez ciebie i zak∏adajà rodowe siedziby. Sà wÊród nich i m∏odzi, i starzy, sà bogaci i biedni.
Dlaczego niektórym to si´ nie podoba? Ciàgle próbujà w mediach przekr´caç twoje s∏owa. Zwyczajnie wr´cz
k∏amià. Nie mogà pogodziç si´ z tym, ˝e s∏owa kogoÊ mieszkajàcego w tajdze, nie wadzàcego nikomu, majà
tak ogromny wp∏yw na ludzi. Dlaczego ktoÊ zaczyna go zwalczaç? I jeszcze mówi, ˝e za twoimi s∏owami stoi
jakiÊ okultyzm. 

– A jak myÊlisz? Stoi jakaÊ si∏a za nimi czy nie? 
– Uwa˝am, ˝e jest w tyIko jakaÊ okultystyczna si∏a. Tak twierdzà te˝ niektórzy egzorcyÊci. 
– Spróbuj odrzuciç to, co mówià. 
Pos∏uchaj swojego serca i duszy. 
– Przecie˝ próbuj´, ale brakuje mi danych. 
– Powiedz konkretnie, jakich? 
– No na przyk∏ad, jakiej jesteÊ narodowoÊci, Anastazjo, jakà religi´ wyznajecie, ty i twoi krewni? 
– Mog∏abym ci powiedzieç – odpar∏a i wsta∏a. – Ale jeÊli wypowiem to teraz, poruszy si´ ciemnoÊç i za-

wrzeszczy ze strachu, nast´pnie uczyni prób´ zrzucenia ca∏ej swojej mocy nie tylko na mnie, ale i na ciebie.
B´dziesz w stanie to przetrwaç, jeÊli zignorujesz jej wysilki, poÊwi´cajàc swoje myÊli wspania∏ej rzeczywisto-
Êci. JeÊli wi´c czujesz si´ bezradny wobec tej wÊciek∏oÊci, wycofaj swoje pytania i na jakiÊ czas o nich zapo-
mnij. 

Anastazja sta∏a przede mnà z opuszczonymi r´koma, patrzy∏em na nià z do∏u i zapatrzy∏em si´ w jej dum-
nà, wspania∏à i niepokornà postaç. A jej czule, pytajàce oczy oczekiwa∏y mojej odpowiedzi. Nie mia∏em wàtpli-
woÊci, ˝e s∏owo, które musia∏aby wypowiedzieç, rzeczywiÊcie spowodowa∏oby niezwyklà reakcj´. Nie wàtpi-
∏em, poniewa˝ przez lata znajomoÊci z nià nie raz przekona∏em si´ o gwa∏townej reakcji natury na jej s∏owa.
Dlatego wiedzia∏em, ˝e niebezpieczeƒstwo by∏oby realne, a jednak odpar∏em: 

– Ja si´ nie boj´, chocia˝ jestem przekonany, ˝e tak w∏aÊnie b´dzie, jak mówisz. Mo˝e i zdo∏am przetrwaç,
lecz nie chodzi tylko o mnie... Mamy syna. Nie chc´, by cokolwiek mu zagra˝a∏o. 

W tym momencie do Anastazji podszed∏ nasz syn. Sta∏ chyba obok cichutko, s∏ucha∏ naszej rozmowy i nie
przeszkadza∏. Natomiast kiedy rozmowa zesz∏a na jego temat, stwierdzil, ˝e mo˝e ju˝ podejÊç. 

Wo∏odia chwyci∏ r´k´ Anastazji w swoje ràczki, przytulii do niej policzek, podniós∏ g∏ówk´ i powiedzia∏ do
matki: 

– Mamusiu Anastazjo, odpowiedê na pytanie taty, ja potrafi´ sam sobie poradziç. Nie nale˝y z mojego po-
wodu ukrywaç prawdy przed ludêmi. 

– Tak, to prawda. JesteÊ mocny i b´dziesz z ka˝dym dniem mocniejszy. 
Anastazja pog∏aska∏a dzieci´cà g∏ówk´. Podnios∏a swojà g∏ow´, popatrzy∏a mi g∏´boko w oczy, wymawia-

jàc staranniej ni˝ zwyk∏e g∏oski, jakby przedstawia∏a mi si´ po raz pierwszy, i powiedzia∏a: 
– Wed-rus-sa jestem, W∏adimirze. 
Wymówione przez nià s∏owo wywo∏a∏o w moim ciele dziwnà reakcj´. Jakby przeszed∏ przeze mnie s∏aby

pràd elektryczny, przyjemnie ogrzewajàc, zawiadamiajàc o czymÊ ka˝dà komórk´. Równie˝ w otaczajàcej
mnie przestrzeni odbiera∏o si´, ˝e wydarzy∏o si´ coÊ niezwyklego. Samo s∏owo nic mi nie mówi∏o, jednak kie-
dy je us∏ysza∏em, momentalnie stanà∏em na nogi. Zdawa∏o mi si´, ˝e coÊ sobie przypominam. 

Znowu radoÊnie zaÊwiergota∏ Wo∏odia: 
– Ty, mamusiu Anastazjo, pi´knoÊci moja, jesteÊ Wedrussà, a ja Wedrussem. 
Nast´pnie spojrza∏ na mnie z radosnym uÊmiechem i rzek∏: 
– Ty jesteÊ moim tatà. Tak jak ja jesteÊ Wedrussem, ale jeszcze uÊpionym. Znowu za du˝o gadam, praw-

da, mamo? To ju˝ id´. Dla taty i ciebie wymyÊli∏em wspania∏oÊç. Zanim s∏oƒce skryje si´ za drzewa, stworz´
to, co wymyÊli∏em. – I pobieg∏ w podskokach, uzyskawszy zgod´ matki. 

Patrzy∏em na stojàcà przede mnà Anastazj´ i myÊla∏em: przypuszczam, ˝e Wedrussowie sà jednym z nie-
licznych ugrofiƒskich narodów zamieszkujàcych i dziÊ granice pó∏nocnej Syberii. 

W 1994 roku odby∏ si´ mi´dzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych, gdzie prezentowano kultur´ ugro-
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fiƒskich narodów. Wi´kszoÊç uczestników festiwalu mieszka∏a na moim statku. Du˝o rozmawialiÊmy, oglàda-
∏em te˝ prezentowane na festiwalu filmy. Jeêdzi∏em tak˝e z filmowcami do oddalonych syberyjskich osad, tam
gdzie jeszcze ˝yli i dzia∏ali szamani. W mojej pami´ci niewiele pozosta∏o z kultury i zwyczajów nielicznych
przedstawicieli tych narodowoÊci, ale zapami´ta∏em smutne uczucie wywo∏ane uÊwiadomieniem sobie, ˝e te
narodowoÊci wymierajà. Niemniej ludzie patrzà na nie jak na egzotyczne przedmioty, które ju˝ nied∏ugo znik-
nà z powierzchni Ziemi. 

– Anastazjo, czy twój naród wymar∏? Mo˝e pozosta∏a ju˝ tylko garstka ludzi przy ˝yciu? Gdzie oni wcze-
Êniej mieszkali? 

– Nasz naród nie wymar∏, W∏adimirze, on zasnà∏. Nasz naród szcz´Êliwie ˝y∏ na terenach, które obecnie
znajdujà si´ w granicach takich krajów, jak: Rosja, Ukraina, Bia∏oruÊ, Polska, Anglia, Niemcy, Francja, Indie
i wielu innych du˝ych i ma∏ych paƒstw. 

Wcale nie tak dawno, tylko pi´ç tysi´cy lat temu, nasz naród jeszcze ˝y∏ szcz´Êliwie na obszarze od Morza
Âródziemnego i Morza Czarnego, a˝ po dalekà pó∏noc. 

My – Azjaci, Europejczycy, Rosjanie oraz ci, którzy od niedawna nazywajà si´ Amerykanami, tak naprawd´
jesteÊmy ludêmi-bogami, wywodzàcymi si´ z cywilizacji wedrusskiej. By∏ na naszej planecie taki okres, który
nazywa∏ si´ Wiedyzmem. Na tym etapie ludzkoÊç osiàgn´∏a taki poziom emocjonalnej wiedzy, ˝e mo˝liwe by-
∏o dzi´ki myÊleniu grupowemu tworzenie energetycznych obrazów. LudzkoÊç osiàgn´∏a wy˝szy etap ˝ycia –
Obrazowy. 

Dzi´ki energetycznym obrazom generowanym przez zbiorowà myÊl ludzkoÊç otrzyma∏a mo˝liwoÊç tworze-
nia we WszechÊwiecie. By∏o nawet mo˝liwe stworzenie na innych planetach ˝ycia podobnego do ziemskiego. 

I ludzie potrafiliby tego dokonaç, gdyby na etapie Obrazowym nie zosta∏ pope∏niony jeden b∏àd. 
Jednak na tym etapie, który trwa dziewi´ç tysi´cy ziemskich lat, zawsze dochodzi∏o do pope∏nienia b∏´du

przy tworzeniu jednego lub kilku obrazów. 
Ten b∏àd pope∏niano, kiedy w ziemskim spo∏eczeƒstwie znajdowali si´ ludzie o niewystarczajàcej czystoÊci

pomys∏ów, uczuç i myÊli. Ten b∏àd zamyka∏ mo˝liwoÊç tworzenia w przestrzeni WszechÊwiata i poprowadzi∏
ludzkoÊç ku okultyzmowi. Okultystyczny etap ˝ycia trwa tylko jedno tysiàclecie. Zaczyna si´ od intensywnej
degradacji ludzkiego umys∏u. Owa degradacja, niewystarczajàca czystoÊç umys∏u przy wysokim poziomie
wiedzy i mo˝liwoÊci twórczych, zawsze doprowadza∏a do g∏obalnej katastrofy. 

Powtarza∏o si´ to wiele razy, przez miliardy ziemskich lat. 
Teraz na Ziemi trwa etap Okultyzmu. Jak zawsze, powinna nastàpiç katastrofa na skal´ planetarnà. Mia∏a

nastàpiç, ale jej termin minà∏. Zakoƒczy∏o si´ tysiàclecie Okultyzmu. Teraz ka˝dy powinien uÊwiadomiç sobie
swoje przeznaczenie, sens swego ˝ycia i zrozumieç, na czym polega∏ b∏àd. Pomagajàc sobie wzajemnie, lu-
dzie muszà przeÊledziç wstecz ca∏à histori´ i okreÊliç ten b∏àd. Dopiero wtedy nastàpi era szcz´Êliwego ˝ycia
na Ziemi. Taka, jakiej jeszcze nie by∏o w dziejach planety. WszechÊwiat czeka na nià z zapartym tchem i wiel-
kà nadziejà. 

Niestety, jeszcze górujà nad wszystkim ciemne si∏y, które wcià˝ starajà si´ zaw∏adnàç umys∏ami ludzi. Jed-
nak po raz pierwszy nie dostrzeg∏y, jak nietypowo zacz´li post´powaç Wedrussowie pi´ç tysi´cy lat temu. Kie-
dy na Ziemi powsta∏ pierwszy zniekszta∏cony obraz, który pragnà∏ zaw∏adnàç wszystkimi ludêmi, to rozpocz´-
∏a si´ pierwsza wojna, ludzie po wp∏ywem tego obrazu zacz´li si´ wzajemnie zabijaç. Takie wydarzenia mia∏y
miejsce na Ziemi przed ka˝dà g∏obalnà katastrofà. Ale tym razem do walki na poziomie niematerialnym po raz
pierwszy nie przystàpi∏a cywilizacja wedrusska. W wielu miejscach, wy∏àczajàc cz´Êciowo podÊwiadomoÊç
i zmys∏y, Wedrussowie zasypiali. 

Wszystko wyglàda∏o niby normalnie: rodzi∏y si´ dzieci, budowano domy, wype∏niano rozkazy agresorów.
Wydawa∏o si´, ˝e Wedrussowie podporzàdkowali si´ ciemnym mocom. Jednak pod tym wszystkim kry∏a si´
wielka tajemnica. Âpiàcy, niepokonani Wedrussowie pozostali przy ˝yciu na wszystkich planach bytu. Âpi
szcz´Êliwa cywilizacja a˝ po dzieƒ dzisiejszy i b´dzie spaç, dopóki ktoÊ, kto nie Êpi, nie znajdzie b∏´du w obra-
zie. Tego b∏´du, który doprowadzi∏ ziemskà cywilizacj´ do dzisiejszego stanu. 

Gdy uda mu si´ znaleêç b∏àd i precyzyjnie go okreÊliç, jego s∏owa dotrà do Êpiàcych i oni zacznà si´ bu-
dziç. Kto wpad∏ na taki pomys∏, nie potrafi´ powiedzieç, ale przypuszczam, ˝e kimkolwiek by∏, musia∏ byç bar-
dzo blisko Boga. Spróbuj, chocia˝by tylko cz´Êciowo, przebudziç si´ i ty, Wedrussie, i popatrzeç na bieg hi-
storii. Na ró˝nych kontynentach trwa pogrà˝ony we Ênie nasz lud. Trzy tysiàce lat temu nasza cywilizacja czu-
wa∏a tylko na terytorium dzisiejszej Rosji. Wtedy ju˝ rozpoczà∏ si´ czas ciemnych si∏ na ca∏ej Ziemi. Jedynie
na wysepce, która teraz nazywa si´ Rosjà, nadal szcz´Êliwie ˝yli Wedrussowie. Oni musieli za wszelkà cen´
przetrwaç jeszcze jedno tysiàclecie. Mieli przecie˝ za zadanie przekazaç wiedz´ przysz∏ym pokoleniom. Mu-
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sieli znaleêç sposób na to, aby uÊwiadomiç przysz∏ym ludziom, co dzieje si´ na Ziemi i to, jak uniknàç w przy-
sz∏oÊci tego ciàgle powtarzajàcego si´ b∏´du. Uda∏o im si´ przetrwaç na tym terenie jeszcze pó∏tora tysiàca
lat. Odpierali ataki, ale nie na materialnym planie. Ju˝ na ca∏ej Ziemi ciemnoÊç zaw∏adn´∏a umys∏ami ludzi.
Kap∏ani, którzy postawili siebie ponad Bogiem, zdecydowali si´ stworzyç swój w∏asny okultystyczny Êwiat.
Uda∏o im si´ wprowadziç w stan odurzenia trzecià cz´Êç Êwiata. Jedynie zaw∏adni´cie umys∏ami ludzi miesz-
kajàcych na owej wysepce, zwanej dzisiaj Rosjà, nie powiod∏o si´ ciemnym mocom. Ale pó∏tora tysiàca lat te-
mu zasn´∏a i ta wysepka. 

Cywilizacja ziemska, naród, który zna∏ Boga, zasnà∏, ˝eby si´ obudziç przed nowà rzeczywistoÊcià. Ciem-
ne si∏y uzna∏y, ˝e na zawsze zniszczy∏y jego kultur´, wiedz´ i porywy jego serca. W∏aÊnie dlatego próbujà dziÊ
ukrywaç przed wszystkimi ludêmi na Ziemi histori´ rosyjskiego narodu. Tak naprawd´ za tym wszystkim stoi
coÊ znacznie wi´kszego. Przez zatajenie historii Rosji, która odgrywa rol´ pomostu do wspania∏ego Êwiata,
tak naprawd´ próbujà ukryç szcz´Êliwie ˝yjàcà wczeÊniej cywilizacj´ ziemskà. T´ cywilizacj´, która posiada∏a
kultur´, wiedz´, odczucie znajomoÊci Boga, t´ najszcz´Êliwszà cywilizacj´, w której ˝yli twoi prarodzice. 

– Chwileczk´, Anastazjo, czy mog∏abyÊ dok∏adnie opisaç prostym, zrozumia∏ym j´zykiem t´ zaginionà, czy
te˝ – jak mówisz – uÊpionà cywilizacj´? I czy mo˝esz udowodniç jej istnienie? 

– Mog´ spróbowaç u˝ywaç prostego j´zyka. Jednak b´dzie stokroç lepiej, gdy ka˝dy sam postara si´ uj-
rzeç t´ cywilizacj´. 

– Ale czy jest mo˝liwe ujrzeç na w∏asne oczy, co dzia∏o si´ dziesi´ç tysi´cy lat temu? 
– Mo˝liwe, chocia˝ w ró˝nym stopniu dla poszczególnych ludzi. W zasadzie ka˝dy potrafi to poczuç, a na-

wet zobaczyç swoich prarodziców i siebie w tym szcz´Êliwym Êwiecie. 
– Ale jak mo˝na tego dokonaç? Jak ja mog´ to zrobiç? 
– To bardzo proste. Na poczàtek spróbuj za pomocà logiki oceniç i porównaç znane ci zdarzenia. Kiedy

zrodzà si´ pytania, sam na nie znajdziesz odpowiedê. 
– Co to znaczy za pomocà logiki? Jak to mo˝liwe, ˝eby poprzez logik´ poznaç histori´ Rosji? Na dodatek

powiedzia∏aÊ, ˝e ta historia i kultura zosta∏y zniszczone lub ukryte przed wszystkimi ludêmi na Ziemi... Ale jak
mog´ ja sam albo inni, korzystajàc jedynie ze swego rozumu, przekonaç si´ o prawdziwoÊci twoich s∏ów? 

– No to spróbujmy pomyÊleç razem. Pomog´ ci troch´ zetknàç si´ z historià. 
– Dobrze. Wi´c co nale˝y zrobiç na poczàtku? 
– Najpierw odpowiedê sobie na pytanie. 
– Jakie? 
– Proste. Przywioz∏eÊ naszemu synowi podr´cznik pod tytu∏em Historia staro˝ytnego Êwiata. Sà w nim roz-

dzia∏y mówiàce o historii staro˝ytnego Rzymu, Grecji, Chin. Opowiedziano tam, jaki by∏ Egipt przed pi´cioma
tysiàcami lat. Natomiast nic nie wspomniano o tym, jaka by∏a wtedy Rosja. Ale po co mówiç o czasach sprzed
pi´ciu tysi´cy lat? Podr´cznik ten zosta∏ napisany w j´zyku rosyjskim dla rosyjskich dzieci, ale o terenach
obecnej Rosji z okresu ostatnich dwóch tysi´cy lat nie wspomniano ani s∏owem. Dlaczego tak jest? 

– Dlaczego? To rzeczywiÊcie bardzo dziwne. W rosyjskim podr´czniku historii staro˝ytnego Êwiata nie
wspomniano o Rosji! Nie opisano ˝ycia rosyjskiego narodu, nie tylko z okresu staro˝ytnego Egiptu czy Rzy-
mu, ale nawet z bli˝szych nam czasów. To dziwne, bardzo dziwne, jakby nie istnia∏ w tych czasach naród ro-
syjski. 

Spróbowa∏em przypomnieç sobie wszystko, co wiedzia∏em z historii o staro˝ytnych filozofach Rzymu, Gre-
cji i Chin. Nie czyta∏em ich dzie∏, ale z tego, co s∏ysza∏em, wiem, ˝e prace ich uwa˝ane sà przez spo∏eczeƒ-
stwa za genialne i wybitne. Jednak nic nie wiedzia∏em o ˝adnym rosyjskim filozofie czy poecie z tamtego cza-
su. W∏aÊciwie dlaczego? 

Rozumia∏em, i˝ Anastazja pragnie, abym sam spróbowa∏ odpowiedzieç na to pytanie, wi´c powiedzia∏em: 
– Na to pytanie ani ja, ani nikt inny nie potrafi odpowiedzieç, Anastazjo. Podejrzewam, ˝e w ogóle nie ma

na nie odpowiedzi. 
– Jest. Tylko trzeba si´ wysiliç i pomyÊleç logicznie. Zobacz, pierwszy wniosek zosta∏ wyciàgni´ty: Historia

rosyjskiego narodu jest nieznana nie tylko Êwiatu, ale i Rosjanom. Zgadzasz si´ z tym, W∏adimirze? 
– No, mo˝e nie tak ca∏kowicie jest nieznana. To, co mia∏o miejsce tysiàc lat temu, zosta∏o opisane. 
– Tak, zosta∏o opisane, ale te˝ ogromnie zniekszta∏cone i ocenzurowane. Na dodatek komentarze do

wszystkich zdarzeƒ by∏y podobne. Ostatnie tysiàclecie Rosji wyglàda jak jeden dzieƒ historii. Jest tylko etap
chrzeÊcijaƒstwa. Rosja nadal jest paƒstwem chrzeÊcijaƒskim. Ale co mo˝esz mi powiedzieç o tym, co by∏o
wczeÊniej? 

– WczeÊniej, jak mówià historycy, Rosja by∏a pogaƒska. Ró˝nym bogom ludzie oddawali ho∏d. Wspomina-
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jà o tym jakoÊ powierzchownie. Nic nie wiemy o piÊmiennictwie z tamtego okresu, nie znamy te˝ mitów. Nie
opisano ani ustroju paƒstwa, ani sposobu ˝ycia ludzi. 

– No widzisz. I oto drugi wniosek: Kultura rosyjskiego narodu by∏a inna. Teraz, podà˝ajàc za logikà, odpo-
wiedê mi, kiedy ukrywa si´ lub zafa∏szowuje histori´? 

– To oczywiste, kiedy chce si´ zdeprecjonowaç histori´. Robi si´ to wtedy, gdy chce si´ podkreÊliç przewa-
g´ nowej w∏adzy i nowej ideologii. Ale ˝eby, tak jak w tym wypadku, uda∏o si´ ca∏kowicie zatrzeç nawet wspo-
mnienie o niej. To niewiarygodne. 

– W∏adimirze, ale to w∏aÊnie si´ zdarzy∏o, takie sà fakty. A jeszcze, prosz´ ci´, powiedz, nie ociàgaj si´, czy
dosz∏o do tego samoistnie, czy jest to wynikiem dokonanego przez kogoÊ z premedytacjà czynu? 

– JeÊli wziàç pod uwag´ to, ˝e zawsze palono na stosach ksi´gi, kiedy chciano zniszczyç wiedz´ lub ide-
ologi´, to znaczy, ˝e nie przez przypadek zniszczono ca∏à wiedz´ o kulturze Rosjan okresu przedchrzeÊcijaƒ-
skiego. 

– A twoim zdaniem, kto to zrobi∏? 
– Chyba ci, którzy chcieli zaszczepiç w Rosji nowà kultur´ i religi´. 
– Tak te˝ mo˝na powiedzieç. Ale nowà religià, tymi, którzy jà wprowadzali, mo˝e te˝ ktoÊ kierowa∏. I mia∏

w tym swój cel. 
– Ale kto? 
– Kto mo˝e kierowaç religià? No powiedz! I znowu szukasz odpowiedzi na zewnàtrz, a nie chcesz podjàç

wysi∏ku odnalezienia jej samodzielnie. Mog´ ci odpowiedzieç, ale to ci si´ wyda niewiarygodne i mo˝e wywo-
∏aç wàtpliwoÊci. Ka˝dy sam w sobie mo˝e dos∏yszeç odpowiedê, gdy uwolni swojà dusz´ i rozum z uwi´zi
i ocknie si´ nieco ze snu. 

– Przecie˝ si´ staram. Po prostu zbyt du˝o czasu strac´ na samodzielne szukanie odpowiedzi. Lepiej sa-
ma wszystko opowiedz, co o tym wiesz. JeÊli zaczn´ w coÊ wàtpiç, zapytam ci´ jeszcze raz. Nie b´d´ trakto-
wa∏ twojej opowieÊci jako dogmatu, ale postaram si´ wszystko przeanalizowaç w swoim umyÊle, teraz i póê-
niej. 

– Niech b´dzie tak, jak chcesz. Ja tylko przedstawi´ ci zarys historii. Pe∏ny obraz niech ka˝dy spróbuje wy-
obraziç sobie sam. RzeczywistoÊç dnia dzisiejszego, przesz∏oÊç i przysz∏oÊç tylko swojà duszà nale˝y staraç
si´ okreÊliç. 

HISTORIA LUDZKOÂCI OPOWIEDZIANA PRZEZ  ANASTAZJ¢ 

Wiedyzm 

Ludzie zamieszkujà Ziemi´ od miliardów lat. Wszystko na Ziemi od zarania stworzone by∏o w sposób do-
skona∏y. Drzewa, trawa, pszczo∏y i ca∏y Êwiat zwierz´cy. Wszystko, co istnia∏o, mia∏o ∏àcznoÊç ze sobà i z ca-
∏ym WszechÊwiatem. Nad wszystkimi stworzeniami góruje cz∏owiek. On tak˝e by∏ od zarania doskona∏y, stwo-
rzony w wielkiej harmonii. 

Przeznaczeniem cz∏owieka jest poznanie ca∏ego otoczenia i tworzenie wspania∏ego WszechÊwiata. Powi-
nien on tworzyç w innych galaktykach podobieƒstwo ziemskiego Êwiata oraz do ka˝dego ziemskiego stworze-
nia dodawaç coÊ swojego, wspania∏ego. 

Gdy tylko cz∏owiek b´dzie móg∏ pokonaç pokusy, zostanà przed nim odkryte drogi do tworzenia na innych
planetach. Gdy posiadane przez siebie wielkie energie WszechÊwiata potrafi utrzymaç w ryzach i ˝adnej
z nich nie pozwoli osiàgnàç przewagi nad pozosta∏ymi.

Sygna∏em do otwarcia drogi tworzenia we WszechÊwiecie b´dzie dzieƒ, w którym Ziemia stanie si´ rajskim
ogrodem. Wtedy cz∏owiek uÊwiadomi sobie ca∏à harmoni´ Ziemi i b´dzie móg∏ dodaç od siebie coÊ wspania∏e-
go. Cz∏owiek ocenia rezultat swoich czynów jeden raz na milion prze˝ytych lat. JeÊli pope∏ni∏ b∏àd, jeÊli dopu-
Êci∏ do tego, ˝e zdoby∏a w nim przewag´ tylko jedna spoÊród mnóstwa istniejàcych energii, przy czym pozo-
sta∏e by∏y poni˝ane, to wtedy na Ziemi nast´powa∏a katastrofa. Póêniej wszystko zaczyna∏o si´ na nowo. Tak
by∏o wiele razy. 

Jedna epoka ludzkoÊci, trwajàca milion lat, dzieli∏a si´ na trzy okresy. Pierwszy – WWiieeddyyzzmm  (od s∏owa “wie-
dzieç”), drugi – OObbrraazzoowwyy, trzeci – OOkkuullttyyzzmmuu. 

Pierwszy okres ˝ycia ludzi na Ziemi, czyli Wiedyzm, trwa dziewi´çset dziewi´çdziesiàt tysi´cy lat. W tym
okresie cz∏owiek ˝yje w raju jak szcz´Êliwe dziecko dorastajàce pod opiekà rodziców. 

W okresie Wiedyzmu cz∏owiek zna Boga. Wszystkie uczucia Boga sà w cz∏owieku obecne i dzi´ki nim cz∏o-
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wiek mo˝e uzyskaç od Boga rad´. JeÊli nawet pope∏ni b∏àd, to Bóg mo˝e go naprawiç, dajàc jedynie podpo-
wiedê – bez zak∏ócania harmonii, bez ograniczania wolnej woli cz∏owieka. 

W okresie Wiedyzmu nie rodzi∏y si´ w cz∏owieku pytania: kto i jak stworzy∏ Êwiat, WszechÊwiat, galaktyki,
planety i wspania∏à Ziemi´? ludzie wiedzieli: wszystko, co ich otacza, widzialne i niewidzialne, stworzy∏ ich Oj-
ciec – Bóg. 

Ojciec jest wsz´dzie! To co roÊnie i ˝yje naoko∏o – to Jego ˝ywe myÊli i Jego program. Z myÊlami Ojca
mo˝na si´ równie˝ kontaktowaç poprzez w∏asne myÊli. Mo˝na równie˝ Jego program udoskonalaç, tylko nale-
˝y go zrozumieç w szczegó∏ach. 

Przed Bogiem cz∏owiek nie kl´ka, a mnóstwo powsta∏ych póêniej religii nie istnia∏o w okresie Wiedyzmu.
Istnia∏a wtedy wielka kultura ˝ycia. Boski by∏ obraz ˝ycia ludzi. 

Nie istnia∏y choroby cia∏a. Od˝ywiajàc si´ i w ubrania Boskie ubierajàc, cz∏owiek o jedzeniu i ubraniach nie
myÊla∏. Jego myÊli by∏y zaprzàtni´te czymÊ innym. 

MyÊl zachwyca∏a si´ wynalazkiem, wtedy ani nie by∏o granic okreÊlajàcych dzisiejsze paƒstwa, ani nie kie-
rowa∏ ludzkim spo∏eczeƒstwem rzàd. 

Spo∏ecznoÊç ludzka na Ziemi sk∏ada∏a si´ ze szcz´Êliwych rodzin. Rodziny zamieszkiwa∏y ró˝ne kontynen-
ty. Wszystkich ∏àczy∏o dà˝enie do tworzenia wspania∏ej przestrzeni. 

Dokonywano wtedy wielu wynalazków, a ka˝da rodzina, odkrywszy jakàÊ wspania∏oÊç, odczuwa∏a potrze-
b´ podzielenia si´ nià z innymi Energia Mi∏oÊci tworzy∏a rodziny. Ka˝dy przy tym wiedzia∏: nowa rodzina stwo-
rzy jeszcze jednà najwspanialszà oaz´ na rodzinnej planecie. 

Âwiàt, obrz´dów i karnawa∏ów u ludzi z okresu Wiedyzmu by∏o wiele. Wszystkie one by∏y wype∏nione wiel-
kim sensem i uczuciami, uÊwiadomieniem sobie realiów Ziemskiego Boskiego Bytu. 

Ka˝dy obrz´d by∏ dla cz∏owieka, który w nim uczestniczy∏, wielkà szko∏à i wielkim egzaminem. Egzaminem
przed ludêmi, przed samym sobà, a wi´c przed Bogiem. 

Przedstawi´ ci jeden z nich. To obrz´d zaÊlubin, a dok∏adniej zawarcia zwiàzku dwojga ludzi w mi∏oÊci. Po-
patrz i spróbuj porównaç ten poziom wiedzy i kultury ze wspó∏czesnoÊcià. 

Zwiàzek dwojga – zaÊlubiny 

W obrz´dzie zaÊlubin, który spaja zwiàzek dwojga ludzi, uczestniczy∏y ca∏e wioski, te znajdujàce si´ po sà-
siedzku, a nawet te z bardzo daleka. 

W ró˝ny sposób dochodzi∏o do spotkania dwojga zakochanych. Czasami ludzie z tej samej wioski mogli si´
pokochaç, ale najcz´Êciej podczas jednej ze wspólnych zabaw kilku wiosek spotyka∏y si´ nagle ich spojrzenia
i wybucha∏o w ich sercach uczucie. 

On podchodzi∏ do niej, ona do niego – to ju˝ niewa˝ne, bo ich oczy mog∏y sobie wiele nawzajem powie-
dzieç. By∏y równie˝ s∏owa, które w t∏umaczeniu na wspó∏czesny j´zyk brzmia∏y mniej wi´cej tak: 

– Z tobà, moja pi´kna Bogini, móg∏bym stworzyç Przestrzeƒ Mi∏oÊci na wieki – mówi∏ on do swojej wybran-
ki. 

JeÊli serce dziewczyny odpowiada∏o mi∏oÊcià, tak brzmia∏a odpowiedê: 
– Mój Bo˝e, jestem gotowa pomagaç tobie w wielkim Stworzeniu. 
Nast´pnie zakochani wspólnie wybierali miejsce dla swojego przysz∏ego ˝ywego domu. 
Razem udawali si´ najpierw za obrze˝a osady, w której on zamieszkiwa∏ z rodzicami, nast´pnie za obrze-

˝a osady, gdzie mieszka∏a dziewczyna. Wcale nie by∏o konieczne, by zakochani powiadamiali rodziców
o swoich planach. I bez tego ka˝dy w osadzie wiedzia∏ o nadchodzàcych wydarzeniach i je rozumia∏. 

Kiedy zakochani okreÊlili miejsce, w którym zamieszkajà, to cz´sto tam razem w ustronnym miejscu sepa-
rowali si´ od innych. 

Bywa∏o, ˝e nocowali pod go∏ym niebem lub w zbudowanym przez siebie sza∏asie. Razem witali Êwit i ˝e-
gnali dzieƒ. Wracali na krótko do domu swoich rodziców i znów spieszyli do swojego ustronia. Ono i wo∏a∏o,
i przyciàga∏o ich do siebie, tak jak niemowl´ niewyt∏umaczalnie przyciàga do siebie kochajàcych rodziców. 

Rodzice nie zadawali pytaƒ zakochanym. Czekali jedynie z napi´ciem i wielkà radoÊcià na pytania swoich
dzieci, patrzàc, jak syn czy córka trwajà w g∏´bokim zamyÊleniu. 

Dzieci znowu odchodzi∏y do swojej wielkiej samotni. Mog∏o to trwaç miesiàc, rok, a nawet dwa lata, lecz
przez ca∏y ten czas nie dochodzi∏o mi´dzy dwojgiem zakochanych do ˝adnego fizycznego intymnego stosun-
ku. 

Ludzie w pogaƒskich osadach wiedzieli: dwa kochajàce si´ serca tworzà wielki projekt, a Energia Mi∏oÊci
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karmi ich natchnieniem. 
Ona i on, od dzieci´cych lat przyjmujàc od rodziców kultur´ bytu, wiedz´, zrozumienie kultury Wiedyzmu,

mogli opowiedzieç o gwieêdzie goràcej na nocnym niebie i o kwiatku rozchylajàcym p∏atki o wschodzie s∏oƒca,
o przeznaczeniu pszczo∏y i o energiach obecnych w przestrzeni. 

Ona i on od dzieciƒstwa spoglàdali na wspania∏e osady, oazy i rajskie ogrody, które tworzyli ich rodzice
w mi∏oÊci, a teraz sami starali si´ stworzyç coÊ swojego. 

Na upatrzonej przez siebie dzia∏ce o obszarze jednego hektara lub troch´ wi´kszej zakochani planowali re-
alne ˝ycie. Musieli w myÊlach zaprojektowaç dom, a tak˝e rozplanowaç sadzenie roÊlin w taki sposób, by
wszystko ze sobà wspó∏dzia∏a∏o i wzajemnie sobie pomaga∏o. 

Tak wszystko trzeba rozplanowaç, aby samo ros∏o i nie wymaga∏o od cz∏owieka fizycznego wysi∏ku. Nale˝y
przy tym uwzgl´dniç wiele niuansów: po∏o˝enie planet, codzienny ruch pràdów powietrza. 

Wiosnà i latem roÊliny roztaczajà aromaty, rozkoszne etery, dlatego zakochani starajà si´ tak ze sobà
skomponowaç roÊliny, by przy najl˝ejszym muÊni´ciu wiaterka do ich chaty w∏atywa∏ eter – bukiet z∏o˝ony
z wielu zapachów roÊlin. 

I tak z boskiego tworzenia rodzi∏o si´ coÊ niebywa∏ego. Do tego trzeba dodaç, ˝e miejsce wybrane przez
zakochanych powinno si´ zamieniç w pi´kny, radujàcy oczy obraz. Nie na p∏ótnie, lecz na ˝ywej ziemi ˝ywy
obraz na wieki by∏ tworzony w myÊlach. 

Wspó∏czesny cz∏owiek równie˝ mo˝e sobie wyobraziç to, jak bardzo myÊl fascynuje i jak si´ koncentruje,
kiedy dà˝y do zaprojektowania swojego w∏asnego domu. 

Ogrodnik te˝ zrozumie, jak mo˝na, szczególnie wiosnà, zafascynowaç si´ myÊlà o przysz∏oÊci swojej dzia∏-
ki. 

Utalentowany malarz, obmyÊlajàc swój przysz∏y obraz, te˝ dobrze wie, jak myÊl potrafi ˝arliwie pasjono-
waç. 

Te wszystkie razem wzi´te dà˝enia koncentrowa∏y si´ w zakochanych sercach. Wiedza, pot´gowana przez
Energi´ Mi∏oÊci, rodzi∏a natchnienie. W∏aÊnie dlatego zakochani nawet nie pomyÊleli o tym, co dzisiaj nazywa
si´ zaspokojeniem fizycznym. 

Kiedy ten projekt by∏ ju˝ zakoƒczony w myÊlach, zakochani szli do osady, wpierw do tej, gdzie mieszka∏
pan m∏ody, i wst´powali do ka˝dego domu, zapraszajàc gospodarzy w goÊcin´. Na ich wizyt´ oczekiwano
w ka˝dym domu z wieIkim podnieceniem, wzruszeniem i serdecznoÊcià. 

Ludzie epoki Wiedyzmu dobrze wiedzieli, ˝e gdy próg domu przekraczajà zakochani, to nowa Energia Bo-
skiej Mi∏oÊci chocia˝ na moment wst´puje w ich dom. UÊmiecha si´ wi´c do ka˝dej m∏odej mi∏oÊci wspania∏a
przestrzeƒ ka˝dego domu. To nie sà ˝adne wymys∏y ani okultystyczne obrz´dy. Przecie˝ i dzisiaj ka˝demu
jest przyjemniej, gdy stoi obok niego dobry cz∏owiek, a nie z∏y. 

Zakochani nie mogà byç êli, zw∏aszcza gdy przychodzà do was razem. 
W ka˝dej rodzinie tej wioski by∏o równie˝ lekkie poruszenie. Kiedy m∏odzi zwiedzali ogród, podwórze go-

spodarzy albo dom, niewiele mówili, rzucali tylko po jednym zdaniu do ka˝dego, na przyk∏ad: “O, jaka wspa-
nia∏a jest ta jab∏onka”, “Màdry wzrok ma wasz kotek” lub “Dobrze wychowany i pracowity wasz niedêwiedê”. 

Ka˝dy kto us∏ysza∏ od m∏odej pary pochwa∏´ swojej wspania∏ej jab∏onki lub kotka, wiedzia∏, ˝e w taki spo-
sób wyra˝ajà oni uznanie dla godnego ˝ycia starszego pokolenia. Ocena by∏a zawsze szczera – przecie˝ s∏o-
wa chwalàcych oznacza∏y, ˝e oni te˝ pragnà mieç takie drzewko lub takiego niedêwiedzia – z dumà wi´c oraz
wielkà radoÊcià ka˝dy stara∏ si´ na oczach ca∏ej wsi obdarowaç m∏odych w∏aÊnie tym, do czego odnieÊli si´
oni z szacunkiem i co pochwalili. Dlatego z niecierpliwoÊcià oczekiwali wyznaczonego przez m∏odych dnia, by
ich obdarowaç. 

W tym czasie m∏odzi chodzili od domu do domu w wiosce przysz∏ej panny m∏odej. Zdarza∏o si´, ˝e wystar-
czy∏y tylko trzy dni, by odwiedziç siedliska w obydwu wioskach, ale czasami brakowa∏o tygodnia. Kiedy m∏odzi
zakoƒczyli sk∏adanie wizyt i przychodzi∏ wyznaczony dzieƒ, wtedy o Êwicie spieszyli do nich z obydwu wiosek
goÊcie, i starzy, i m∏odzi. 

Ludzie ustawiali si´ na obrze˝u kawa∏ka ziemi, którà m∏odzi zaznaczyli suchyrni ga∏àzkami. Na Êrodku
dzia∏ki, obok sza∏asu wznosi∏ si´ usypany z ziemi pagórek udekorowany kwiatami. 

Patrz, zaraz zobaczysz niezwyk∏à scen´! Ju˝ jest! Patrz! 
Do mieszkaƒców dwóch wiosek wychodzi m∏odzieniec. Jest pi´kny jak Apollo. Ma jasne w∏osy i niebieskie

oczy. Wchodzi na pagórek. Jest lekko zdenerwowany stojàcymi przed nim ziomkami. Radomir – tak ma na
imi´. Wzrok wszystkich przyby∏ych ludzi skierowany jest na niego. W wielkiej ciszy zaczyna swoje przemówie-
nie. 
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Przedstawia wszystkim projekt przestrzeni stworzony razem z ukochanà. Opowiadajàc, Radomir wskazuje
r´kà, gdzie b´dzie ros∏a jab∏onka, wisienka, grusza, gdzie b´dzie zagajnik sosnowy, d´bowy, cedrowy, olcho-
wy i jakie mi´dzy nimi powinny wyrosnàç krzewy owocowe. Jakie zio∏a b´dà dostarczaç wspania∏ego aroma-
tu, z jakà wygodà pszczo∏y b´dà mog∏y urzàdziç swoje ule w lasku, a tak˝e gdzie zimà b´dzie spa∏ pracuÊ
niedêwiedê. 

Radomir szybko i w natchnieniu przekazuje to, co wymyÊlili. Oko∏o trzech godzin b´dzie trwa∏o jego prze-
mówienie. Przez ca∏y czas ludzie b´dà z wielkà uwagà i ukrywanym wzruszeniem ws∏uchiwaç si´ w jego s∏o-
wa. Za ka˝dym razem, kiedy m∏odzieniec wska˝e miejsce, gdzie powinna zgodnie z jego wymyÊ∏onym pla-
nem rosnàç jakaÊ roÊlina, z grona s∏uchajàcych go ludzi wyjdzie jakiÊ cz∏owiek i stanie na tym miejscu, gdzie
b´dzie ros∏a jab∏onka, gruszka lub wisienka. Czasami wyjdzie kobieta, czasami m´˝czyzna lub starzec. Ale
mo˝e te˝ wyjÊç dziecko z oczyma przepe∏nionymi màdroÊcià i radoÊcià. Wychodzàcy z t∏umu b´dà trzymaç
w swoich r´kach sadzonk´ roÊliny, którà m∏odzieniec wymieni∏ i wskaza∏ miejsce wzrastania tej pi´knoÊci.
Ka˝demu wychodzàcemu pozostali ludzie b´dà sk∏adaç pok∏on. Przecie˝ gdy m∏odzi odwiedzali domostwa,
zosta∏ on wyró˝niony przez nich pochwalà za to, ˝e potrafi∏ wyhodowaç coÊ tak wspania∏ego. To znaczy, ˝e
ten, kto wyst´powa∏ przed innych, by∏ godny pochwa∏y Stwórcy – Ojca Wszystkiego, Wszystkich Kochajàcego
Boga. 

Taki wniosek to wcale nie przesàd. To logiczne. Ludzie z epoki Wiedyzmu mieli do m∏odych zakochanych,
tworzàcych projekt wspania∏ej oazy, taki stosunek, jak do bóstwa. I to by∏o uzasadnione. 

Stwórca tworzy∏ w porywie natchnienia i mi∏oÊci. M∏odzi, te˝ natchnieni mi∏oÊcià, stworzyli wspania∏y plan.
M∏odzieniec skoƒczy∏ swojà opowieÊç, zszed∏ z pagórka, skierowa∏ swoje kroki tam, gdzie sta∏a obserwujàc ze
zdenerwowaniem i napi´ciem wszystko, co si´ dzieje jego niewiasta. Wzià∏ jà za r´k´ i zaprowadzi∏ na pagó-
rek. Teraz stojà przed ludêmi razem. 

Wtedy m∏odzieniec do wszystkich zebranych przemówi∏ takimi s∏owami: “Przestrzeƒ Mi∏oÊci nie sam tu
stworzy∏em. Oto stoi przed wami moje wspaniale natchnienie”. 

Stajàc przed wszystkimi, dziewczyna, choç mo˝e lepiej by∏oby nazwaç jà dziewicà, opuÊci∏a powieki. Ka˝-
da kobieta na swój sposób jest pi´kna. Ale bywajà takie momenty w ˝yciu kobiety, kiedy jej wspania∏oÊç
wznosi si´ ponad wszystko. W dzisiejszej kulturze brakuje takich momentów. Lecz wówczas... 

Spójrz! Teraz Lubomi∏a, bo tak mia∏a na imi´, podnios∏a wzrok i popatrzy∏a na ludzi. W jeden okrzyk zla∏ si´
zachwyt wszystkich ludzi, przed którymi sta∏a. Na jej twarzy rozb∏ysnà∏ nie zuchwa∏y, lecz Êmia∏y uÊmiech.
Przepe∏nia∏a jà Energia Mi∏oÊci. Mocniejszy ni˝ zwykle zataƒczy∏ rumieniec na jej twarzy. Tryskajàce zdro-
wiem cia∏o i blask oczu ciep∏em przepe∏nia∏y ludzi i przestrzeƒ wokó∏ nich. Wszystko na moment zamar∏o. M∏o-
da bogini b∏yszcza∏a przed ludêmi w ca∏ej swojej krasie. 

Dlatego nie od razu do tego pagórka, gdzie stali zakochani, statecznie podeszli rodzice dziewczyny w to-
warzystwie starszych i m∏odszych cz∏onków rodziny. Zatrzymawszy si´ przy pagórku, rodzina pok∏oni∏a si´
m∏odym, nast´pnie matka dziewczyny zapyta∏a swojà córk´: 

– Ca∏a màdroÊç naszego rodu przekazana zosta∏a tobie, powiedz wi´c nam, moja córko, czy widzisz przy-
sz∏oÊç wybranej przez ciebie ziemi? 

– Tak, mamo, widz´ – odpar∏a córka. 
– Powiedz, moja córko – kontynuowa∏a matka – czy podoba ci si´ wszystko z przedstawionej przysz∏oÊci? 
W ró˝ny sposób na to pytanie mog∏aby odpowiedzieç m∏oda dziewczyna. Najcz´Êciej brzmia∏o to tak: “Tak,

mamo. B´dzie tu wspania∏y rajski ogród, ˝ywy dom”. 
Ale tym razem, zauwa˝, bystra dziewczyna z rumieƒcem taƒczàcym na twarzy w nietypowy sposób odpo-

wiada na pytanie matki przed ca∏ym zgromadzeniem: 
– Ten projekt jest niez∏y, jest przyjazny mojemu sercu. Jednak˝e pragn´ od siebie odrobin´ dodaç. 
Pr´dko zeskoczy∏a z pagórka i przeciskajàc si´ mi´dzy ludêmi, wbieg∏a do przysz∏ego ogrodu. Zatrzyma∏a

si´ i powiedzia∏a: 
– Tu powinno rosnàç drzewo iglaste, a obok niego brzózka. Kiedy powieje wiaterek z tej strony, on si´ spo-

tka z ga∏´ziami sosny, nast´pnie brzozy, a potem wiaterek poprosi ga∏´zie drzew w ogrodzie, aby zanuci∏y
melodi´. Ani razu nie powtórzy si´ taka sama me∏odia, ale ukojeniem b´dzie dla duszy. A tu – dziewczyna tro-
ch´ odbieg∏a w bok tu kwiaty powinny rosnàç. Wpierw niech zap∏onie tu czerwona barwa, tu fioletowa, a dalej
bordowa. 

Rozpromieniona dziewczyna jak dobra wieszczka taƒczy∏a po przysz∏ym ogrodzie. Wtedy ludzie, do tej po-
ry stojàcy w kole, ruszali pospiesznie z nasionami w r´kach do tych punktów na ziemi, które zaznacza∏a pod-
ekscytowana dziewczyna. 
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Skoƒczywszy swój taniec, podbieg∏a do pagórka, stan´∏a obok swojego wybranka i powiedzia∏a: 
– Teraz przestrzeƒ ta b´dzie pi´kna. Cudowny obraz wyda ziemia. 
– Powiedz teraz ludziom, moja córko – zwróci∏a si´ do niej matka – i wska˝ wszystkim, kto stanie ukorono-

wany nad najwspanialszà tà przestrzenià? Kogo ze wszystkich ˝yjàcych na Ziemi mog∏abyÊ w∏asnà r´kà uko-
ronowaç? 

Dziewczyna obj´∏a wzrokiem ludzi stojàcych dooko∏a, trzymajàcych w d∏oniach sadzonki i nasiona. Ka˝dy
z nich sta∏ w tym miejscu, które wskaza∏ im m∏odzieniec, opowiadajàc o swoim projekcie, i w tych, w których
dziewczyna doda∏a swoje wspania∏oÊci. Ale do ziemi nasion nikt jeszcze nie wrzuci∏. Jeszcze nie nastàpi∏ mo-
ment Êwi´toÊci. Wtedy dziewczyna, odwróciwszy si´ w stron´ stojàcego razem z nià na pagórku m∏odzieƒca,
wypowiedzia∏a Êpiewnie s∏owa: 

– Ten godny jest przyjàç wieniec, którego myÊl jest zdolna do stworzenia wspania∏ej przysz∏oÊci. 
Przy tych s∏owach dziewczyna dotkn´∏a r´kà ramienia pana m∏odego. On przykl´knà∏ przed nià na jedno

kolano. Dziewczyna w∏o˝y∏a na jego g∏ow´ spleciony z pachnàcych traw i kwiatów pi´kny wianek. Nast´pnie
trzy razy prawà r´kà pog∏aska∏a poÊlubionego po g∏owie, a lewà r´kà delikatnie przytuli∏a jego g∏ow´ do sie-
bie. Potem da∏a znak i m∏odzieniec podniós∏ si´ z kolan, a dziewczyna zesz∏a z pagórka i swojà g∏ow´ pokor-
nie przed nim schyli∏a. 

W tym momencie do poÊlubionego m∏odzieƒca, stojàcego ponad wszystkimi, skierowa∏ si´ jego ojciec w to-
warzystwie ca∏ej rodziny. Kiedy podszed∏ do pagórka, zatrzyma∏ si´ z szacunkiem, chwil´ odczeka∏ i, zwróciw-
szy wzrok w stron´ syna, powiedzia∏: 

– Kim ty jesteÊ, czyja myÊl jest zdolna do stworzenia Mi∏oÊci? 
A m∏odzieniec odpowiedzia∏: 
– Jam jest twój syn i syn Stwórcy. 
– Wianek na twojà g∏ow´ zosta∏ za∏o˝ony – zwiastun wielkiej misji. Co b´dziesz czyni∏, ty ukoronowany,

majàc w∏adz´ nad swojà przestrzenià? 
– B´d´ tworzy∏ wspania∏à przysz∏oÊç. 
– Skàd b´dziesz czerpa∏ si∏y i natchnienie, mój synu i ukoronowany synu Stwórcy? 
– Z Mi∏oÊci! 
– Energia Mi∏oÊci jest zdolna do w´drowania po ca∏ej galaktyce. Jak zdo∏asz ujrzeç odbicie Mi∏oÊci

WszechÊwiata na Ziemi? 
– Jest jedna dziewczyna, ojcze, i dla mnie ona jest ziemskim odbiciem Energii Mi∏oÊci WszechÊwiata na

Ziemi. 
Przy tych s∏owach m∏odzieniec zszed∏ do dziewczyny, wzià∏ jà za r´k´ i zaprowadzi∏ na wzniesienie. Trzy-

majàc si´ za r´ce, stali i patrzyli, jak dwie rodziny zlewa∏y si´ w jednoÊç, przytulali si´, ˝artowali i Êmiali wszy-
scy, i ma∏e dzieci, i starsi. M∏odzieniec podniós∏ r´k´ do góry i gdy wszyscy zamilkli, rzek∏: 

– Dzi´kuj´ wszystkim, którzy mie wys∏uchali. Dzi´kuj´ wszystkim, którzy doznali Energii Mi∏oÊci. Stworze-
nie nowej przestrzeni wyjawi∏a mi dusza. To, co wymyÊ∏one przez marzenie duszy, niech wzejdzie z ziemi za-
là˝kiem czegoÊ nowego! 

S∏owa te wprawi∏y w radosny ruch ludzi stojàcych dooko∏a. Z dumà i radoÊcià oraz wielkà czu∏oÊcià sadzili
ludzie w ziemi nasiona i sadzonki. Ka˝dy sadzi∏ tylko jednà sadzonk´ w miejscu, które wskaza∏ m∏ody cz∏o-
wiek, przedstawiajàc swój projekt. Ci, którym nie wskazano miejsca, gdzie sadziç, szli po obwodzie zaznaczo-
nej dzia∏ki i, Êpiewajàc pieÊƒ korowodowà, rzucali do ziemi przyniesione ze sobà nasiona. Min´∏o tylko par´
minut, a ju˝ by∏ zasadzony cudny ogród – przestrzeƒ stworzona marzeniem. 

Wszyscy ludzie znowu odstàpili od granic dzia∏ki i tylko dwie rodziny otoczy∏y pagórek, gdzie ona i on stali
– zakochani. 

Na ziemi´ spad∏y pierwsze kropelki deszczu. By∏ to niezwykle krótki i bardzo ciep∏y deszcz – to ∏zy radoÊci
i wzruszenia roni∏y oczy Stwórcy i obmywa∏y wspania∏à przestrzeƒ stworzonà przez jego dzieci, Co dla rodzi-
ców mo˝e byç milsze ni˝ cudowne stworzenie ich dzieci? 

Ukoronowany m∏odzieniec znowu podniós∏ r´k´ i w ciszy mówi∏: 
– Stwórca obdarowa∏ cz∏owieka zwierz´tami, niech ˝yjà z nami w przyjaêni i zgodzie. 
M∏oda para zesz∏a z pagórka i skierowa∏a si´ do sza∏asu, w którym przebywali, kiedy planowali swojà prze-

strzeƒ. 
Po tych s∏owach z kr´gu ludzi wyszed∏ cz∏owiek, obok którego szed∏ stary pies ze szczeniakiem. To by∏ ten

pies, który bardzo im si´ spodoba∏ podczas odwiedzin wiejskich domów. 
Cz∏owiek ten z uk∏onem sprezentowa∏ niewieÊcie szczeniaka. Staremu psu wyda∏ rozkaz i ten po∏o˝y∏ si´
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u nóg m∏odzieƒca. Pies by∏ wyuczony, ˝eby cz∏owiekowi pomagaç, uczyç wszystkie inne zwierz´ta. 
M∏odzieniec wyda∏ psu polecenie, aby usiad∏ przy wejÊciu do sza∏asu, a dziewczyna wpuÊci∏a szczeniaka

do Êrodka. Po kolei jeden za drugim, do sza∏asu podchodzili inni ludzie, niosàc na r´kach kotka lub jagniàtko,
czy êrebaczka prowadzàc na powrozie, albo te˝ niedêwiadka. Inni goÊcie plecionymi z ga∏´zi p∏otami szybko
dobudowali do sza∏asu zagrody. Ju˝ wkrótce sza∏as wype∏ni∏ si´ m∏odymi zwierz´tami. 

W tym tkwi∏ wielki sens. Mieszajàc si´ mi´dzy sobà, one na wieki b´dà ˝yç w przyjaêni, troszczàc si´ i po-
magajàc sobie nawzajem. To wcale nie jest mistyka, to prawo Stwórcy. Przecie˝ i dziÊ mo˝na si´ o tym prze-
konaç. Kiedy szczeniak i kotek razem si´ wychowujà, to gdy dorosnà, zostajà przyjació∏mi. 

Etap Wiedyzmu wÊród innych cech charakteryzuje si´ równie˝ tym, ˝e ludzie znali przeznaczenie ró˝nych
zwierzàt. Wszystkie zwierz´ta s∏u˝y∏y cz∏owiekowi. Cz∏owiek nie fatygowa∏ si´ karmieniem ich, to one go kar-
mi∏y. Zwierz´ta domowe oraz cz∏owiek w okresie Wiedyzmu byli wegetarianami, nigdy nie jadali mi´sa, nawet
nigdy nie pomyÊleli o takim jedzeniu. Ró˝norodnoÊç rosnàcych dooko∏a roÊlin wystarczajàco zaspokaja∏a po-
trzeby tak cz∏owieka, jak i zwierzàt ˝yjàcych obok niego. 

W tym wypadku ludzie z dwóch wiosek przynieÊli m∏odym wszystko, co posiadali najlepszego. 
Przyjàwszy dary, m∏odzi znów stan´li na pagórku: 
– Bardzo dzi´kujemy wszystkim, dzi´kujemy wszystkim za pomoc w tworzeniu naszej przestrzeni. Ród mój

b´dzie jà chroniç przez ca∏e wieki – powiedzia∏ zgromadzonym pan m∏ody. 
– Dzi´kuj´ matkom, które urodzi∏y stwórc´ – powiedzia∏a panna m∏oda. Zwracajàc si´ do m∏odzieƒca, do-

da∏a: 
– Na radoÊç Stwórcy S∏oƒca, Ksi´˝yca, rojowisko gwiazd i wspania∏ej Ziemi stworzymy wszystko, co tylko

zdo∏asz pomyÊleç. 
– Z tobà, wspania∏a Bogini i z ludêmi – odpowiedzia∏ m∏odzieniec i doda∏: – Ty jedyna obdarzysz moje ma-

rzenie natchnieniem. 
Znowu zeszli m∏odzi z pagórka i ka˝dego z nich otoczy∏a rodzina sk∏adajàc ˝yczenia. 
GoÊcie, prowadzàc korowód wokó∏ dzia∏ki, zaÊpiewa∏i radosnà pieÊƒ. 
Ju˝ zmierzcha∏o, ka˝dy z m∏odych odszed∏ z krewnymi do swojcgo domu. Dwie noce i jeden dzieƒ oni si´

nie zobaczà. M∏ody stwórca, poÊwi´ciwszy si∏y na tworzenie, po powrocie do domu zapadnie w g∏´boki sen.
UÊnie w swojej dziewiczej poÊcieli tak˝e pi´kna niewiasta. 

A goÊcie, którzy pozostali na miejscu, gdzie w mi∏oÊci powstawa∏o stworzenie, b´dà Êpiewaç i taƒczyç
w korowodzie, Starsi goÊcie odchodzàc parami w zaciszne miejsca, b´dà wspominaç mi∏e uczucia i chwile,
kiedy sami prze˝ywali taki dzieƒ. 

Najlepsi majstrowie z dwóch wiosek w ciàgu jednej tylko doby, z pieÊniami i korowodami, zbudujà niedu˝y
dom, dopasowujàc jeden do drugiego precyzyjnie wykonane e∏ementy. Pomi´dzy nie w∏o˝à mech i p´ki pach-
nàcych zió∏. Po up∏ywie doby kobiety z tych wiosek ustawià w nowym domu najlepsze p∏ody. Dwie matki przy-
gotujà poÊciel z p∏ótna lnianego. Drugiej nocy z dzia∏ki co do jednego odejdà wszyscy ludzie. 

Kiedy s∏oƒce nad Ziemià wzejdzie, wtedy nowo˝eniec si´ obudzi i opromieni radoÊcià swojà i szcz´Êciem
dom rodzinny. Pierwsza myÊl b´dzie o wieƒcu. Podniesie go, za∏o˝y na g∏ow´ i poczuje si´ jak w siódmym
niebie. W towarzystwie braci i sióstr pójdzie do strumyka, aby wodà ze êród∏a si´ obmyç. Idàc sadem do do-
mu, Radomir zobaczy swojà matk´. Matka popatrzy na syna z ciep∏ym uÊmiechem i mi∏oÊcià. M∏odzieniec
przepe∏niony Energià Mi∏oÊci zachwyci si´ widokiem matki, Podniesie jà na r´kach, jak dzieckiem zakr´ci i po-
wie: 

– Och, mamo, mamo, jakie ˝ycie jest pi´kne! 
– Och! – wykrzyknie matka i si´ rozeÊmieje, Ukrywajàc Êmiech w wàsach, uÊmiechnie si´ i dziadek. Do ra-

dujàcych si´ podejdzie babcia z wyrzeêbionym pi´knie czerpakiem i powie: 
– Nasz m∏ody Bóg! Przyhamuj, oszcz´dê swojej radosnej energii. Napij si´ naparu z uspokàjajàcych zió∏,

˝eby nie wypali∏a ci´ ta energia. Jej czas nadejdzie dopiero po nast´pnej nocy. 
M∏odzieniec, napiwszy si´ naparu, zacznie rozmow´ z dziadkiem o sensie ˝ycia, o WszechÊwiecie, ale

wkrótce ten napar przyniesie mu sen. Wtedy zaÊnie na wyhaftowanej narzucie m∏odzieniec, którego m∏odym
Bogiem nazwa∏a babcia. 

O co chodzi? Dlaczego babcia nazwa∏a wnuka m∏odym Bogiem? Czy ona to wyolbrzymi∏a, podziwiajàc
wnuka uszcz´Êliwionego? Wcale nie! Sprawa polega na tym, ˝e jej wnuk dokona∏ czynów godnych Boga. 

Bóg stworzy∏ Ziemi´ i wszystko, co na niej roÊnie i ˝yje. M∏odzieniec wch∏onà∏ w siebie ca∏à wiedz´ przeka-
zanà przez przodków i rozpozna∏, ku wielkiej radoÊci Stwórcy, przeznaczenie mnóstwa stworzeƒ. A okreÊliw-
szy ich przeznaczenie, zbudowa∏ z nich najwspanialszà ˝ywà oaz´, zdolnà przynieÊç radoÊç ˝ycia jemu, jego
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ukochanej, pokoleniu ich dzieci oraz ludziom, którzy przez wieki b´dà podziwiaç najpi´kniejsze stworzenie mi-
∏oÊci. 

Które z ludzkich czynów na Ziemi sà najmilsze Bogu? Có˝ lepszego i bardziej znaczàcego mo˝e zrobiç
cz∏owiek, który prze˝y∏ tylko jedno ludzkie ˝ycie na Ziemi? 

Weselne Êwi´to kultury Wiedyzmu nie by∏o rytua∏em okultystycznym. Tkwi∏ w nim wielki realny sens, by∏o
nim dà˝enie do podobieƒstwa bytu boskiego. 

Pokazujàc ludziom swojà wiedz´ i dà˝enia, zakochany m∏odzieniec jakby zdawa∏ egzamin przed ludêmi,
Swoimi czynami udowodni∏, ˝e posiada wiedz´ wszystkich pokoleƒ od zarania. Ale od siebie te˝ coÊ doda∏. lu-
dzie ocenili jego tworzenie wysoko, z wielkà radoÊcià sadzili drzewa i zio∏a we wskazanych im miejscach.
Z ka˝dà wiosnà coraz pi´kniej b´dzie rozkwitaç wspania∏e wspólne dzie∏o. 

Jednak u ˝adnego sàsiada nie zrodzi si´ zazdroÊç z powodu tych wspania∏oÊci, przecie˝ ka˝dy do∏o˝y∏
swoje starania do tego dzie∏a, Ka˝dy ma posadzonà przez siebie roÊlink´. Kiedy zacznà mno˝yç si´ podobne
dwory, ca∏a Ziemia zmieni si´ we wspania∏y boski ogród. Na etapie kultury Wiedyzmu ka˝dy Êwiadom by∏ te-
go, ˝e cz∏owiekowi dane jest ˝ycie wieczne. Wtedy si´ powtarza wspania∏e ˝ycie, kiedy w istniejàcym ˝yciu lu-
dzie dà˝à do wspania∏oÊci! 

DDwwoorryy!!  RRaajjsskkiiee  zzaakkààttkkii  eeppookkii  WWiieeddyyzzmmuu!!  PPrrzzeecciiee˝̋  ttoo  jjee  bb´́ddàà  ppóóêênniieejj  nnaazzyywwaaçç  ww ookkuullttyyssttyycczznnyycchh  kkssii´́ggaacchh
rraajjeemm..  UUttrraacciiwwsszzyy  wwiieellkkàà  wwiieeddzz´́,,  bb´́ddàà  uuwwaa˝̋aaçç,,  ˝̋ee  jjeeddyynniiee  ww nniieebbiiee  mmoo˝̋nnaa  ggoo  oossiiààggnnààçç..  BB´́ddàà  ttaakk  uuwwaa˝̋aaçç  ttyyll--
kkoo  ddllaatteeggoo,,  bbyy  ddoowwaarrttooÊÊcciioowwaaçç  ttoo,,  ccoo  ssii´́  nnaazzyywwaa  ppoosstt´́ppoowwàà  nnoowwoocczzeessnnàà  nnaauukkàà,,  aallee  ttaakk  nnaapprraawwdd´́  jjeeddyynniiee
uusspprraawwiieeddlliiwwiiçç  uu∏∏oommnnooÊÊçç  mmyyÊÊllii..  

BBeezzsseennssoowwnnyy  jjeesstt  ttaakkii  ssppóórr  pprrzzyy  zzaacchhoowwaanniiuu  bbeezzcczzyynnnnooÊÊccii..  NNaattoommiiaasstt  cczzyynnyy  ddllaa  rroozzssttrrzzyyggnnii´́cciiaa  ssppoorróóww
mmoogg∏∏yybbyy  bbyyçç  ttaakkiiee  pprroossttee..  

NNiieecchh  nnaa  pprrzzyykk∏∏aadd  wwsszzyyssttkkiiee  zznnaakkoommiittooÊÊccii  nnaauukkii  ˝̋yyjjààccee  ddzziissiiaajj  nnaa  ZZiieemmii  sspprróóbbuujjàà  ssttwwoorrzzyyçç  ttyyllkkoo  jjeeddnnàà  jjeeddyy--
nnàà  ooaazz´́  ddllaa  jjeeddnneejj  rrooddzziinnyy,,  rroozzwwiiààzzuujjààcc  pprrzzyy  ttyymm  zzaaddaanniiaa,,  zz kkttóórryymmii  mmóógg∏∏bbyy  ppoorraaddzziiçç  ssoobbiiee  kkaa˝̋ddyy  zzaakkoocchhaannyy
mm∏∏ooddzziieenniieecc  eeppookkii  WWiieeddyyzzmmuu..  

DDwwóórr,,  ww kkttóórryymm  sszzcczz´́ÊÊlliiwwiiee  bb´́ddzziiee  ˝̋yy∏∏aa  rrooddzziinnaa,,  ppoowwiinniieenn  zzaawwsszzee  zzaassppookkaajjaaçç  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee  wwsszzyyssttkkiicchh
ww nniimm  ˝̋yyjjààccyycchh..  NNiiee  ddooppuuÊÊcciiçç  nnaawweett  ddoo  ppoocczzààttkkuu  cchhoorroobbyy,,  ccoo  cchhwwiill´́  rraaddoowwaaçç  wwzzrrookk  cczz∏∏oowwiieekkaa,,  zzmmiieenniiaajjààcc  rree--
aallnnooÊÊçç  nnaa  oobbrraazziiee..  RRóó˝̋nnoorrooddnnee  ddêêwwii´́kkii  ppoowwiinnnnyy  cciieesszzyyçç  ss∏∏uucchh,,  aa aarroommaattyy  kkwwiiaattóóww  ppoowwiinnnnyy  cciieesszzyyçç  ww´́cchh..
II dduusszz´́  ppoowwiinniieenn  ssyycciiçç  eetteerraammii..  NNaarrooddzzoonnee  ddzziieecckkoo  mmóógg∏∏bbyy  nniiaaƒƒcczzyyçç,,  cchhrroonniiààcc  mmii∏∏ooÊÊçç  nnaa  wwiieekkii..  PPrrzzyy  ttyymm
cczz∏∏oonnkkoowwiiee  rrooddzziinnyy  nniiee  ppoowwiinnnnii  ttrraacciiçç  ssii∏∏yy,,  iicchh  mmyyÊÊll  ppoowwiinnnnaa  bbyyçç  wwoollnnaa..  MMyyÊÊll  bboowwiieemm  zzoossttaa∏∏aa  lluuddzziioomm  ddaannaa,,  bbyy
mmooggllii  ttwwoorrzzyyçç..  

ÂÂwwiiaatt  nnaauukkoowwyy  jjeesstt  dduummnnyy  zz iilluuzzjjii::  
––  PPaattrrzzcciiee,,  ww kkoossmmooss  pp´́ddzzàà  rraakkiieettyy  ddllaa  ddoobbrraa  lluuddzzii  ––  cczzyy  ttoo  jjeesstt  nnaapprraawwdd´́  ddllaa  iicchh  ddoobbrraa??  
––  PPooppaattrrzzcciiee,,  wwyybbuucchhaajjàà  bboommbbyy,,  bbyy  wwaass  oobbrroonniiçç  ––  ttyyllkkoo  cczzyy  ttoo  jjeesstt  ddllaa  oobbrroonnyy??  
––  PPooppaattrrzzcciiee,,  wwaasszzee  ˝̋yycciiee  rraattuujjee  wwyybbiittnnyy  lleekkaarrzz  ––  ttyyllkkoo  ˝̋ee  pprrzzeeddtteemm  ccoo  cchhwwiill´́  ˝̋yycciiee  zzaabbiijjaa∏∏oo  ssii´́  bbyytteemm..  RRaa--

ttuujjàà  ˝̋yycciiee  nniieewwoollnniikkoowwii,,  bbyy  pprrzzeedd∏∏uu˝̋yyçç  jjeeggoo  mm´́kk´́..  
ÂÂwwiiaatt  nnaauukkii  nniiee  jjeesstt  ww ssttaanniiee  zzbbuuddoowwaaçç  nnaawweett  ppooddoobbiieeƒƒssttwwaa  wwssppaanniiaa∏∏eeggoo  ddwwoorruu  rróówwnniiee˝̋  ddllaatteeggoo,,  ˝̋ee  ttaakkiiee

jjeesstt  pprraawwoo  WWsszzeecchhÊÊwwiiaattaa..  JJeeddeenn  ttwwóórrccaa  nnaattcchhnniioonnyy  mmii∏∏ooÊÊcciiàà  jjeesstt  mmooccnniieejjsszzyy  oodd  wwsszzyyssttkkiicchh  nnaauukk  mmii∏∏ooÊÊccii  ppoo--
zzbbaawwiioonnyycchh..  

Ju˝ drugà noc spa∏ ukoronowany m∏odzieniec. Nic nie zak∏óca∏o jego g∏´bokiego snu. Tylko obraz ukocha-
nej p∏onà∏ sianiem gwiazd. Obraz ukochanej by∏ uto˝samiany we Ênie ze stworzonà przestrzenià, mocà i wie-
∏oobrazowoÊcià WszechÊwiata. 

Radomir obudzi∏ si´ przed Êwitem, cicho, ˝eby nikogo nie obudziç, za∏o˝y∏ wieniec, wzià∏ koszul´ wyhafto-
wanà przez matk´ i wyszed∏, lekko pobieg∏ do êródlanego strumyka. Blask ksi´˝yca rozÊwietla∏ mu drog´
przed Êwitem, girlandy gwiazd jeszcze lÊni∏y na ciemnym niebie. Radomir umy∏ si´ w strumyku, za∏o˝y∏ koszu-
l´ i pr´˝nym krokiem poszed∏ do najdro˝szego sercu stworzenia. Niebiosa ju˝ jaÊnia∏y. 

Teraz stoi w tym miejscu, które stworzy∏ swoim marzeniem, tam, gdzie nie tak dawno odbywa∏o si´ szcz´-
Êliwe Êwi´towanie dwóch wiosek. 

Jaka si∏a uczuç i nami´tnoÊci mo˝e zrodziç si´ w tym momencie, tego nie da si´ przekazaç tym, którzy ani
razu tego nie doznali. 

Mo˝na powiedzieç, ˝e w cz∏owieku wtedy powstajà boskie uczucia i nami´tnoÊci. Narasta∏y one z nami´t-
nym oczekiwaniem pierwszego promienia, w którym... To ona! Ona, jego najs∏odsza Lubomi∏a! Ona bieg∏a na
spotkanie z nim oraz ze swoim stworzeniem, rozÊwiet∏ona pierwszym promieniem nadchodzàcego dnia. 

NaturalnoÊç szcz´Êcia spieszy∏a do Radomira. Doskona∏oÊç na pewno nie zna kresu, lecz czas dla tych
dwojga nagle si´ zatrzyma∏. Otoczeni aurà swoich uczuç weszli do nowego domu. Smako∏yki na stole, od le-
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˝àcej na ∏ó˝ku wyhaftowanej narzuty dochodzi kuszàcy aromat suchych kwiatów. 
– O czym teraz myÊlisz? – szepn´∏a nami´tnie Lubomi∏a. 
– O nim, o naszym przysz∏ym dziecku – zadr˝a∏ Radomir, popatrzywszy z zachwytem na ukochanà. 
– O, jaka jesteÊ urocza! – Nie wytrzymawszy, bardzo delikatnie dotknà∏ jej ramienia i lekko musnà∏ poli-

czek. 
Goràcy oddech mi∏oÊci objà∏ dwoje zakochanych i uniós∏ ich w nieosiàgalne przestworza. 
Nikt przez miliony lat nie jest w stanie opisaç w szczegó∏ach tego, co si´ dzieje z nià i z nim, kiedy we

wspólnym porywie mi∏oÊci tworzà podobieƒstwo swoje i Boga, jednoczà si´ w jednoÊç dla tego stworzenia.
Jednak ludzie-bogowie w epoce kultury Wiedyzmu wiedzieli: kiedy si´ dzieje cud, ∏àczàcy dwoje ludzi, to

oni i tak póêniej pozostanà sobà. 
W tym samym czasie, w okreÊlonym momencie Êwiat zadr˝y na taki widok: Dusza niemowl´cia po gwiaz-

dach bosymi nó˝kami przebierajàc, ku Ziemi dà˝y, ssoobbàà  ddwwoojjee  ii ttrrzzeecciieeggoo  ww jjeeddnnooÊÊccii  uurrzzeecczzyywwiissttnniiaajjààcc..
Rytua∏u zaÊlubin dwojga zakochanych ludzi epoki Wiedyzmu nie wolno zaliczaç do rytua∏ów okultystycz-

nych, bo jest on racjonalny. Rytua∏ ten odzwierciedla∏ ich obraz ˝ycia. 
O poziomie tej kultury mówi∏o coraz bardziej wzrastajàce uczucie mi∏oÊci ka˝dej ma∏˝eƒskiej pary. 
DziÊ prawie zawsze gaÊnie w ma∏˝eƒstwach uczucie mi∏oÊci. Energia Mi∏oÊci ich opuszcza, i to jest odbie-

rane przez spo∏eczeƒstwo jako normalne. Jednak taka sytuacja dla cz∏owieka jest nienaturalna. W∏aÊnie ta sy-
tuacja mówi o tym, ˝e wspó∏czeÊni ludzie majà niew∏aÊciwy obraz ˝ycia. 

Nie umys∏em, lecz sercem i duszà zakochani w epoce Wiedyzmu rozumieli, ˝e rozb∏ysk uczuç mi∏oÊci jest
powo∏aniem do Boskiego tworzema. 

Zwróç uwag´ na to, do czego od samego poczàtku dà˝yli zakochani. Oni razem w porywie natchnienia
w myÊlach tworzyli projekt. Projekt przestrzeni dla swojej mi∏oÊci. W tej przez siebie stworzonej przestrzeni
poczynali dziecko. Trzy najwa˝niejsze uczucia mi∏oÊci ∏àczyli w wiecznà jednoÊç. Przecie˝ cz∏owiek, niewyt∏u-
maczalnie dla siebie, najbardziej w ˝yciu kocha swoje miejsce – swojà ojczyzn´, swoje dziecko i kobiet´,
z którà wszystko to stworzy∏. 

Trzy uczucia mi∏oÊci, nie jedno, tylko one mogà ˝yç wiecznie. 
Narodziny syna czy córki w epoce Wiedyzmu te˝ by∏y wielkim Êwi´tem, któremu towarzyszy∏ obrz´d zawie-

rajàcy g∏´boki sens, W ogóle wiele Êwiàt by∏o w tych czasach i wcale nie by∏o ma∏˝eƒskich zdrad, Miliony
szcz´Êliwych rodzin ozdabia∏y sobà Ziemi´. Póêniej ogó∏ dzisiejszych historyków, podlizujàc si´ w∏adzom, po-
wie, ˝e kiedyÊ pierwotny cz∏owiek by∏ g∏upi. ˚e niby zabija∏ zwierz´ta, ∏apczywie jad∏ ich mi´so i ubiera∏ si´
w ich skóry. To potworne k∏amstwo tylko tym jest potrzebne, którzy starajà si´ usprawiedliwiç w∏asne potwor-
ne czyny. 

Wychowanie dzieci w epoce Wiedyzmu 

Ludzie ciàgle szukajà doskona∏ej metody wychowania dzieci. Starajà si´ znaleêç najmàdrzejszych nauczy-
cieli, by oddaç im swoje dzieci do wychowywania. Ty te˝, W∏adimirze, przygotowujàc si´ do rozmowy z sy-
nem, przez pi´ç lat szuka∏eÊ najlepszej metody wychowania dzieci. Metody zdolnej wszystko ci wyt∏umaczyç
i nauczyç obcowania z w∏asnym dzieckiem. Ciàgle szuka∏eÊ rad u wybitnych nauczycieli, u ró˝nych naukow-
ców. 

Tylko ˝adna rada ani ˝adna metoda ciebie nie zadowoli∏y, nie uzna∏eÊ ich za doskonale. Coraz cz´Êciej ro-
dzi∏y si´ w tobie wàtpliwoÊci: “Gdyby istnia∏a chocia˝ jedna doskona∏a metoda wychowania dzieci, to na pew-
no wielu ludzi z niej by skorzysta∏o. I wtedy gdzieÊ tam na Ziemi móg∏by ˝yç szcz´Êliwy naród. 

Przecie˝ wszystkie paƒstwa majà podobne problemy. Szcz´Êliwej rodziny zmuszeni jesteÊmy szukaç jak
ig∏y w stogu siana. Nie ma wi´c cudownej metody wychowania dzieci, a poszukiwania sà nadaremne, gdy nie
ma czego szukaç”. 

Prosz´, wybacz mi, ale wtedy, nie znajdujàc innego wyjÊcia, Êledzi∏am przez ca∏y czas twoje myÊli. Po-
przez ciebie próbowa∏am zrozumieç, co tak naprawd´ odciàga ludzi od oczywistych faktów. 

Pewnego dnia odczu∏am twojà myÊl: “Niedowierzanie, l´k przed w∏asnymi b∏´dami zmusza ludzi do odda-
wania dzieci do szkó∏ i akademii, ˝eby potem oskar˝aç nauczycieli, ale tylko nie siebie”. 

KiedyÊ zobaczy∏am, jak zblad∏eÊ i zamar∏eÊ, kiedy w tobie zrodzi∏a si´ taka myÊl: “Dzieci wychowuje obraz
˝ycia ich rodziców i spo∏eczeƒstwa”. MyÊl ta by∏a prawdziwa i precyzyjna. Jednak ty si´ jej przestraszy∏eÊ, sta-
ra∏eÊ si´ o niej zapomnieç. Ale nie udawa∏o si´ o tym zapomnieç. 

Póêniej próbowa∏eÊ nie zgadzaç si´ z w∏asnà myÊlà. MyÊla∏eÊ w taki sposób: “Jak mo˝na zostaç naukow-
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cem, malarzem, poetà, jak mo˝na poznaç matematyk´ lub astronomi´, histori´, nie uczàc si´ w specjalnej
szkole?” 

Ty jednak myÊla∏eÊ o wiedzy z ró˝nych przedmiotów, lecz w wychowaniu nie one sà najwa˝niejsze. 
O wiele wa˝niejsza jest kultura uczuç zdolna ca∏à wiedz´ Êciskaç w jedno ziarno. Potrafi∏byÊ to wszystko

zrozumieç, bo przecie˝ ty sam jesteÊ jaskrawym potwierdzeniem moich s∏ów. Przecie˝ zdo∏a∏eÊ napisaç
ksià˝k´, nie ukoƒczywszy ˝adnej specjalnej szko∏y. 

Tylko trzy dni sp´dziliÊmy razem na polanie, a ty ju˝ jesteÊ pisarzem znanym w ró˝nych krajach. Potrafisz
stanàç przed ogromnà widownià. WÊród niej sà naukowcy, poeci, znakomici uzdrowiciele, a ty przed nimi po-
trafisz przemawiaç nawet trzy godziny. Ludzie s∏uchajà ci´ z wielkim zainteresowaniem, cz´sto zadajà tobie
pytania: “Jak pan potrafi utrzymaç w pami´ci informacj´, której obj´toÊç nie ma granic. Jak mo˝e pan precy-
zyjnie bez pomocy kartki przytaczaç ca∏e rozdzia∏y z ksià˝ki?”. 

W niewyraêny sposób odpowiedzia∏eÊ na podobne pytania, natomiast sam w duchu sobie pomyÊla∏eÊ, ˝e
to ja tak na ciebie wp∏ywa∏am nieznanymi czarami. Tak naprawd´ jest to znacznie ∏atwiejsze, jeÊli chodzi
o ciebie. 

Kiedy przez pierwsze trzy dni by∏eÊ ze mnà w tajdze, to przez te trzy dni dzia∏a∏a na ciebie szko∏a Wiedy-
zmu. Ona nie jest natarczywa ani natr´tna, nie ma w niej traktatów ani postulatów. Ca∏à informacj´ Wszech-
Êwiata jest zdolna przekazywaç za poÊrednictwem uczuç. 

Ty wtedy si´ z∏oÊci∏eÊ lub zachwyca∏eÊ si´ i Êmia∏eÊ, albo si´ l´ka∏eÊ. Wtedy z ka˝dym zrodzonym w tobie
uczuciem wchodzi∏a w ciebie informacja. Jej wielki ogrom w∏aÊnie otwiera si´ i rozkwita póêniej, kiedy ty
wspominasz uczucia, które powsta∏y w tobie w tamtych dniach. Uczucia to jest przecie˝ skoncentrowana in-
formacja o ogromnej obj´toÊci. Im silniejsze i barwniejsze uczucie, tym wi´cej wiedzy WszechÊwiata jest
w nim zawartej. 

Na przyk∏ad przypomnij sobie, jak obudziwszy si´ pierwszego ranka w tajdze, zobaczy∏eÊ obok siebie
niedêwiedzic´. W mgnieniu oka si´ przestraszy∏eÊ. 

Spójrz, prosz´ i zastanów si´ nad s∏owami “w mgnieniu oka si´ przestraszy∏eÊ”. Tylko co to jest uczucie l´-
ku? Spróbujmy je przet∏umaczyç na informacj´. Co wtedy mamy? Ty myÊla∏eÊ tak: “Obok mnie le˝y ogromne
leÊne zwierz´. Waga jego znacznie przewy˝sza wag´ mojego cia∏a. Si∏a jego ∏ap jest wi´ksza od si∏y mi´Êni
moich ràk. LeÊne zwierz´ mo˝e byç agresywne. Ono mo˝e mnie zaatakowaç i rozerwaç moje cia∏o. Jestem
bezbronny, trzeba skoczyç i uciekaç”. 

Ca∏a ta du˝a obj´toÊç informacji przy Êwiadomym przemyÊleniu zajmuje wcale nie jedno mgnienie, lecz
znacznie wi´cej czasu. Natomiast informacja st∏oczona w uczuciu, a w danym przypadku w uczuciu I´ku, stra-
chu, pozwala odreagowaç na takà sytuacj´ momentalnie. 

Gdy cz∏owiek prze˝ywa barwne, mocne uczucia, to wtedy w u∏amku sekundy przez jego umysl przelatuje
ogromna iloÊç informacji. GdybyÊmy spróbowali jà opisaç, to b´dziemy mieli naukowy traktat, bezuczuciowe
uÊwiadamianie, które mo˝e trwaç latami. 

Prawid∏owa ∏àcznoÊç uczuç i ich precyzyjna kolejnoÊç potrafià wielokrotnie zwi´kszyç ju˝ istniejàcà w cz∏o-
wieku obj´toÊç wiedzy. Na przyk∏ad twój l´k przed niedêwiedzicà te˝ momentalnie zniknà∏. Ale dlaczego?
Przecie˝ to nienaturalne. Nadal pozostawa∏eÊ w tajdze, nadal by∏eÊ bezbronny, niedêwiedzica te˝ daleko nie
odesz∏a, a innych zwierzàt te˝ by∏o w tajdze wiele. Tylko uczucie l´ku momentalnie zmieni∏o si´ w uczucie
bezpieczeƒstwa. I to bezpieczeƒstwo odczuwa∏eÊ w wi´kszym stopniu, ni˝ gdy znajdowa∏eÊ si´ na swoim
statku lub w mieÊcie w otoczeniu uzbrojonych ochroniarzy. 

To uczucie bezpieczeƒstwa te˝ w tobie zrodzi∏o si´ momentalnie. Sta∏o si´ tak, kiedy zobaczy∏eÊ, jak
niedêwiedzica z przyjemnoÊcià wykonuje moje rozkazy, reagujàc na moje polecenia i gesty. Uczucie bezpie-
czeƒstwa da∏o ci mo˝liwoÊç innego odbioru informacji. Dok∏adne opisanie tego, co z tobà si´ dzieje, mo˝e wy-
pe∏niç niema∏o stron ca∏ego traktatu. Ty te˝ w swoich ksià˝kach niema∏o s∏ów poÊwi´ci∏eÊ stosunkowi zwierzàt
do cz∏owieka. Pisaç na ten temat mo˝na w nieskoƒczonoÊç, natomiast w uczuciach wszystko uk∏ada si´
w mgnieniu oka. 

Powiem, ˝e zdarzy∏o si´ coÊ bardziej znaczàcego. Tylko przez par´ sekund dwa przeciwleg∏e uczucia uka-
za∏y si´ w absolutnej równowadze. Sta∏am si´ dla ciebie cz∏owiekiem, obok którego czu∏eÊ si´ absolutnie bez-
pieczny, a jednoczeÊnie nie rozumia∏eÊ mnie i troch´ si´ ba∏eÊ. 

Bilans uczuç jest bardzo wa˝ny, Êwiadczy o zrównowa˝eniu cz∏owieka i równoczeÊnie, jakby stale pulsu-
jàc, rodzà si´ coraz nowsze uczucia i nowe potoki informacji. 

Kultura by∏a szko∏à intensywnego udoskonalania cz∏owieka, dzi´ki której czyni∏ post´py w tworzeniu w ga-
laktykach bezkresnego WszechÊwiata, W epoce Wiedyzmu dzieci chowane by∏y nie tak, jak to odbywa si´
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w szko∏ach, lecz przez branie udzia∏u w weso∏ych zabawach, weso∏ych Êwi´tach i rytua∏ach. By∏y to Êwi´ta
jednej rodziny, lub te, w których uczestniczyli ludzie ca∏ej wioski, a czasami i z kilku znajdujàcych si´ po sà-
siedzku. Mówiàc dok∏adniej: mnóstwo Êwiàt epoki Wiedyzmu by∏o równie˝ powa˝nym egzaminem, tak dla
dzieci, jak i doros∏ych, a tak˝e Êrodkiem wymiany informacji. 

Obraz ˝ycia w rodzinie i przygotowania do tych Êwiàt dawa∏y mo˝liwoÊç otrzymania wielkiej obj´toÊci syste-
matycznej wiedzy. Wiedza by∏a dawana dziecku bez przymusu, jak to u nas obecnie bywa, ˝e wbrew woli
zmuszajà do siedzenia i s∏uchania nauczyciela. Proces nauczania rodziców i ich dzieci odbywa∏ si´ w ka˝dej
chwili weso∏o i nie natr´tnie, by∏ po˝àdany i fascynujàcy. Ale zawiera∏ niezwykle równie˝ dla dzisiejszych cza-
sów chwyty. 

Nie znajàc ich wielkiej wagi dla nauczania cz∏owieka, wspó∏czeÊni naukowcy mogliby okreÊliç zachowanie
rodziców jako okultyzm lub przesàdy. Na przyk∏ad ty te˝ tak pomyÊla∏eÊ i zbuntowa∏eÊ si´, kiedy naszego ma-
∏ego syna nie umiejàcego nawet stawaç na nó˝ki chwyci∏ mocny orze∏. Trzymajàc dziecko w swoich szpo-
nach, krà˝y∏ to wysoko, to nisko nad polanà. 

Podobnie czyniono z dzieçmi we wszystkich rodzinach epoki Wiedyzmu. Nie zawsze do tego celu przywo-
∏ywano or∏y. Pokazaç Ziemi´ z wysokoÊci mo˝na niemowl´ciu i ze szczytu góry, jeÊli góra znajduje si´ obok
domu. Czasami, wziàwszy dzieciaka, ojciec wspina∏ si´ na bardzo wysokie drzewo. Bywa∏o, ˝e specjalnie bu-
dowano do tego celu wie˝´, jednak˝e wi´kszy efekt by∏ wtedy, kiedy orze∏ krà˝y∏ z niemowl´ciem nad Ziemià.
W tym czasie mnóstwo wiedzy wchodzi∏o b∏yskawicznie w dziecko, prze˝ywajàce ca∏à gam´ uczuç. Kiedy do-
roÊnie i zapragnie, kiedy nastàpi ten czas, ono t´ wiedz´ otworzy poprzez uczucia. Na przyk∏ad pokazywa∏am
tobie, jak Radomir i Lubomi∏a tworzyli najdoskonalszy projekt ziemskiej osady. Ju˝ wspomina∏am, ˝e naukow-
cy nie sà w stanie zaprojektowaç podobnej, chocia˝ uwa˝ajà si´ za najmocniejszych w nowoczesnej nauce,
Nie potrafià, nawet jeÊli po∏àczà si´ w jednoÊç. Jak˝e m∏odzieniec sam potrafi∏ uczyniç taki cud? Skàd w nim
wiedza o wszystkich roÊlinach, powiewach wiatru i przeznaczeniu planet i wielu innych rzeczy? Przecie˝ nie
siedzia∏ w szkole w ∏awce, nie uczy∏ si´ przedmiotów. To skàd ten m∏odzieniec dowiedzia∏ si´ o przeznaczeniu
ka˝dej z pi´ciuset trzydziestu tysi´cy odmian roÊlin? On z nich wykorzysta∏ jedynie dziewi´ç tysi´cy, ale przy
tym dok∏adnie okreÊli∏ ich wzajemne oddzia∏ywanie na siebie.

Pewnie widzia∏ od dzieciƒstwa dwór swego ojca, sàsiadów, ale przecie˝ nic nie zapisywa∏, nie zmusza∏ mó-
zgu do zapami´tywania. Nie pyta∏ swoich rodziców, co i dlaczego roÊnie, a oni te˝ nie dokuczali mu prawie-
niem wymówek. A jednak zakochany m∏ody Radomir stworzy∏ coÊ swojego i lepszego, ni˝ mieli rodzice. 

I prosz´, W∏adimirze, nie dziw si´, ale zrozum, Przecie˝ Radomir tak naprawd´ nie budowa∏ ogrodu i racjo-
nalnego sadu, chocia˝ w∏aÊnie taki sta∏ si´ jego dwór. 

W rzeczywistoÊci Radomir rysowa∏ za pomocà uczuç wspania∏y obraz dla ukochanej i swoich przysz∏ych
dzieci. A jego porywowi mi∏oÊci, natchnieniu pomaga∏ lot z or∏em nad rodzinnym dworem. 

Kiedy jako niemowl´ Radomir spoglàda∏ z lotu ptaka na okolice ziemskich osad, w jego podÊwiadomoÊci
jak na filmie rejestrowa∏ si´ obraz. Jeszcze nie móg∏ umys∏em pojàç tego wspania∏ego obrazu, lecz uczucia na
wieki jakby zeskanowa∏y ca∏à informacj´ wie∏oobrazowej przestrzeni. W∏aÊnie uczuciami, a nie rozumem od-
czuwa∏ wspania∏oÊç tego, co widzia∏. 

Tak to dzia∏o si´ równie˝ dlatego, ˝e poÊród wspania∏ego pejza˝u obserwowanego z wysokoÊci sta∏a
uÊmiechni´ta jego mama. A co mo˝e byç lepszego dla niemowl´cia od uÊmiechu matki? 

Jeszcze matka macha∏a do niego r´kà. To w jej piersi tak ˝yciodajne i ciep∏e mleko. Nic lepszego nie istnie-
je dla niemowl´cia.  

Z lotu ptaka wszystko, co widzia∏ wydawa∏o si´ ma∏emu Radomirowi ca∏oÊcià nierozerwalnà z matkà. Wy-
buch uczuç zachwytu w mgnieniu oka usadawia∏ w nim wiedz´ o tej cz´Êci WszechÊwiata. 

M∏odzi ludzie wykazywali wielkà naukowà wiedz´ z takich nowoczesnych dziedzin, jak zoologia, agrotech-
nika i astronomia. Ich gust artystyczny ludzie te˝ doceniali. Pewnie, ˝e byli te˝ specjalni nauczyciele w epoce
Wiedyzmu, Zimà do wiosek przychodzili starsi ludzie, najbardziej doÊwiadczeni w ró˝nych dziedzinach.
W ka˝dej wiosce by∏a Êwietlica, gdzie oni wyk∏adali swojà nauk´, JeÊli któreÊ ze s∏uchajàcych ich dzieci nagle
wykazywa∏o szczególne zainteresowanie, na przyk∏ad astronomià, to nauczyciel szed∏ do domu rodziców
dziecka, W tym domu bardzo goÊcinnie przyjmowano nauczyciela. 

Naukowiec rozmawia∏ z dzieckiem o gwiazdach tyle dni i godzin, ile dziecko chcia∏o. I nie odpowiesz na py-
tanie, kto z tych rozmów wynosi∏ wi´kszà wiedz´, poniewa˝ z wielkim szacunkiem starszy m´drzec zadawa∏
dziecku pytania. Móg∏ z nim spieraç si´, ale nie pouczajàc. Zapisywanie rozmów i wniosków z nich oraz od-
kryç w epoce Wiedyzmu nie mia∏o sensu. Pami´ç ludzka, wolna od codziennej krzàtaniny i wielu trosk, mog∏a
wch∏onàç znacznie wi´cej informacji ni˝ najlepszy dzisiejszy komputer. 
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Równie˝ wynalazki, jeÊli by∏y racjonalne, od razu wprowadzano w ˝ycie, by s∏u˝y∏y wszystkim ludziom.
Rodzice i domownicy równie˝ przys∏uchiwali si´ màdrym rozmowom. Czasami te˝ taktycznie wchodzili

w s∏owo. Ale jednak˝e zawsze najwa˝niejszy by∏ maluch. JeÊli ma∏y astronom, zdaniem doros∏ych, dochodzi∏
do b∏´dnego wniosku o planetach, mogli mu powiedzieç w taki sposób: “Wybacz, ale nie mog´ ci´ zrozumieç”.
Malec próbowa∏ wyt∏umaczyç i cz´sto tak bywa∏o, ˝e dziecko w ten sposób udowadnia∏o swojà racj´. 

Przed wiosnà w Êwietlicy zbierali si´ wszyscy mieszkaƒcy wioski. S∏uchali o osiàgni´ciach swoich dzieci.
W takie dni odbywa∏y si´ wyk∏ady. 

SzeÊcioletni p´drak potrafi∏ wszystkich zaskoczyç, opowiadajàc o sensie ˝ycia jak filozof. W tych dniach
dzieci pokazywa∏y cudowne r´kodzie∏a, które same wykona∏y. KtóreÊ z dzieci pieÊci∏o uszy wspania∏ym Êpie-
wem lub oko cieszy∏o wspania∏ym taƒcem. Te czyny mo˝na okreÊliç jako egzamin lub wspólne Êwi´to, nie jest
to takie wa˝ne. Wa˝niejsze jest coÊ innego: wszyscy doznawali radoÊci tworzenia. Szereg pozytywnych emo-
cji, wynalazków z tych dni z radoÊcià wprowadzano w ˝ycie. To jak odpowiedzieç na pytanie, kto by∏ najwa˝-
niejszy w wychowaniu dziecka? Pewnie, ˝e to by∏a kultura i obraz ˝ycia ludzi epoki Wiedyzmu. 

Co mo˝na by wykorzystaç dla dzisiejszych dzieci? Jaki system wychowawczy mo˝e byç uznany za najlep-
szy? Zastanówmy si´, przecie˝ wszystkie sà niedoskona∏e. Przecie˝ zniekszta∏ciwszy histori´ ludzkà, sami
zmuszamy dzieci do k∏amstwa. Równie˝ si∏à kierujemy myÊl na b∏´dnà drog´, No i z tego powodu cierpimy
sami i tym samym zmuszamy dzieci do cierpienia. 

Przede wszystkim ka˝dy cz∏owiek powinien dowiedzieç si´ prawdy o sobie. ˚ycie bez prawdy, w fa∏szy-
wych postulatach, jest podobne do snu hipnotycznego. 

Nale˝y zmieniç kolejnoÊç trzech obrazków w dzieci´cych podr´cznikach. Powinno si´ opowiadaç prawdzi-
wà histori´ ludzi ˝yjàcych na Ziemi. A sprawdzaç jej autentycznoÊç nale˝y sobà samym. Nast´pnie razem
z dzieçmi, które pozna∏y nie zniekszta∏cone sedno, wybieraç innà drog´. 

Nie sà niewinne te trzy obrazki o historii rozwoju Ziemi i ludzi. Popatrz, co wpajajà dzieciakom te obrazki od
wczesnych lat ˝ycia. Na pierwszym z nich przedstawiono pierwotnego cz∏owieka, popatrz, jaki jest: stoi w skó-
rze, z grubà lagà, ma drapie˝nie wyszczerzone z´by, t´py wzrok, stoi wÊród koÊci zabitych przez siebie zwie-
rzàt. 

A oto drugi: cz∏owiek ubrany w zbroj´, z mieczem, jego he∏m b∏yszczy ozdobami, z wojskiem podbija mia-
sta, a t∏um niewolników kl´czy przed nimi. 

A teraz trzeci: wzrok màdry, wyglàda szlachetnie, zdrowy, ubrany w garnitur. Naoko∏o ma du˝o urzàdzeƒ
i elektronicznego sprz´tu, Jest pi´kny i szcz´Êliwy – nowoczesny cz∏owiek. 

Wszystkie trzy obrazki k∏amià, a kolejnoÊç ich jest niew∏aÊciwa Z niezwyk∏ym uporem i nie bez przyczyny
ca∏y ten fa∏sz wpajajà dzieciom. Póêniej powiem ci, kto to robi i do czego jest mu to potrzebne. Jednak ty sam
sprawdê swojà logikà, na ile te obrazki sà prawdziwe. 

PomyÊl sam, drzewa, krzaki i dziÊ mo˝esz obserwowaç w ich pierwotnym stanie. Majà miliardy lat, ale
i dziÊ, patrzàc na nie, mo˝esz zachwycaç si´ ich doskona∏oÊcià.

O czym to Êwiadczy? Stworzenia Stwórcy od zarania by∏y doskona∏e. To co: cz∏owieka, najukochaƒsze
swoje stworzenie, On stworzy∏by szpetnym? 

To nieprawda. Od zarania wÊród najwspanialszych stworzeƒ Ziemi najdoskonalszym stworzeniem Boga
by∏ w∏aÊnie cz∏owiek. 

Dlatego wi´c pierwszy obrazek powinien przedstawiaç historycznà prawd´: tam powinna byç szcz´Êliwa
rodzina z màdrymi i czystymi jak u dzieci oczyma. Ich lica powinny wyra˝aç mi∏oÊç, cia∏a ludzkie sà w harmo-
nii z otaczajàcym Êwiatem, zachwycajà nas pi´knoÊcià i si∏à b∏ogiego ducha, a naoko∏o jest kwitnàcy ogród,
w którym wszystkie zwierz´ta gotowe sà s∏u˝yç ludziom w ka˝dej chwili z wdzi´cznoÊcià. 

Na drugim obrazku te˝ nale˝y przedstawiç dzieciom prawd´ historycznà. Na nim powinny byç dwa wojska
w strasznych zbrojach p´dzà do ataku. Przywódcy stojà na wzniesieniu, a kap∏ani im coÊ perswadujà. Na li-
cach tych przywódców b∏àdzi l´k i zmieszanie. Inni, ju˝ przekonani przez kap∏anów, majà fanatycznie zwierz´-
ce twarze. Za chwil´ rozpocznie si´ bezwzgl´dna rzeê. Podobnych do siebie b´dà zabijaç. 

Trzeci obrazek – dzieƒ dzisiejszych ludzi. Tu powinna byç grupa ludzi chorych i bladych w pokoju wÊród
mnóstwa sztucznych rzeczy. Jedni majà sylwetki oty∏e, inni sà zgarbieni, twarze ich sà zamyÊlone i mroczne.
Takie w∏aÊnie twarze mo˝na obserwowaç u wi´kszoÊci mieszkaƒców miast. Za oknem na ulicach wybuchajà
samochody, a z nieba sypie si´ popió∏. 

Wszystkie trzy prawdziwe obrazki nale˝y dziecku pokazaç i zapytaç: jakie ˝ycie chcia∏byÊ sobie wybraç?”
Obrazki te sà jedynie umownymi ilustracjami. Pewnie, niezb´dna jest i szczera opowieÊç, prawdziwa i precy-
zyjna. Dziecko powinno znaç ca∏à histori´ ludzkoÊci bez fa∏szywych zniekszta∏ceƒ. Dopiero po tym mo˝e roz-
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poczàç si´ jego wychowanie. Nale˝y go zapytaç: jak mo˝na zmieniç dzisiejsze realia?” 
Nie od razu, nie za chwil´, ale malec znajdzie odpowiedê, znajdzie na pewno! Bowiem do∏àczy si´ inna

myÊl – twórcza. Oto wychowanie dzieci! 
Zrozum, W∏adimirze, tylko jedno szczere pytanie i ch´ç us∏yszenia odpowiedzi od swojego dziecka sà zdol-

ne po∏àczyç rodziców z dzieçmi na wieki – uczyniç ich szcz´Êliwymi. Wspólne dà˝enie do szcz´Êcia jest bez-
graniczne, jednak nawet jego poczàtek ju˝ mo˝na nazwaç szcz´Êciem, Wszyscy ludzie dzisiaj powinni po-
znaç swojà prawdziwà histori´. 

Rytua∏y 

Niema∏o si∏ by∏o w∏àczonych przez okultystycznych kap∏anów, ˝eby znies∏awiç i zniekszta∏ciç sens rytua∏u
epoki Wiedyzmu. Na przyk∏ad rozpowszechniano wieÊci, ˝e Wedrussowie czcili moc wodnà bezmyÊlnie, a na-
wet najlepsze dziewczyny, które nie zazna∏y mi∏oÊci, co roku sk∏adali w ofierze. Zrzucano je do jeziora lub rze-
ki, przywiàzywano do tratwy, którà odpychano od brzegu, skazujàc w ten sposób na Êmierç. 

Faktycznie z wodnym ˝ywio∏em, jeziorem lub rzekà, u Wedrussów by∏o zwiàzanych wiele rytua∏ów. Tylko
sens ich by∏ inny – nie Êmierci one, lecz ˝yciu pomaga∏y. 

Opowiem ci tylko o jednym, zewn´trznie podobnym do jednego ze wspó∏czesnych, ale to tylko podobieƒ-
stwo pozorne, Racjonalno-poetycki i wielki jego sens dzisiaj zosta∏ zastàpiony niejasnoÊcià i okultyzmem. 

W ró˝nych krajach istnieje Êwi´to, kiedy spuszczajà na wod´ wianki lub tratewki z ∏adnà latarkà albo
Êwieczkà. Odepchnàwszy je od brzcgu, puszczajà na g∏´bin´, proszàc przy tym wod´ o powodzenie, Skàd si´
wzi´∏o to Êwi´to i na ile racjonalny i poetycki jest jego pierwotny sens. 

Bywa∏o, ˝e niewiasta jedna lub dwie, niewa˝ne, w swojej wiosce nie mog∏y znaleêç ukochanego. Równie˝
podczas wielkich Êwiàt, w których uczestniczy∏o kilka wiosek, nie mog∏y sobie znaleêç narzeczonego. Wcale
nie dlatego, ˝e wybór by∏ ograniczony. Wspaniali m∏odzieƒcy z màdrymi oczyma jak u bogów b∏yszczeli na
Êwiàtecznych zabawach. Jednak serce dziewczyny i dusza oczekiwa∏y czegoÊ innego. Nie odwiedza∏a ich mi-
∏oÊç. Dziewczyna marzy∏a o kimÊ, ale o kim? Sama tego nic rozumia∏a. Do tej pory nikt nie mo˝e wyt∏umaczyç
zagadkowoÊci i swobody wyboru Energii Mi∏oÊci. 

W∏aÊnie dlatego w okreÊ∏ony dzieƒ sz∏y dziewczyny do rzeki. Nad cichà zatokà puszcza∏y na wod´ ma∏e
tratewki, Brzegi tratewki przyozdabia∏y girlandà z kwiatów, a na Êrodku stawia∏y niewielki dzbanek z napojem
owocowym lub winem, ob∏o˝ony owocami. Napój ten dziewczyna powinna sama przygotowaç, a owoce sama
zerwaç z drzewa, które sama sadzi∏a w rodzinnym ogrodzie. 

Mog∏a dodatkowo po∏o˝yç na tratewk´ apaszk´ z lnu albo jakàkolwiek rzecz, ale obowiàzkowo wykonanà
przez siebie. Jako ostatnie ustawia∏o si´ znicze. Wokó∏ ogniska rozpalonego przy brzegu dzicwczyny taƒczy∏y
w korowodzie i Êpiewa∏y pieÊni o ukochanym, którego jeszcze nie pozna∏y. 

Nast´pnie, wziàwszy ga∏àzki z p∏onàcego ogniska, zapala∏y znicze. Odpycha∏y z zacisznej zatoki tratewki
z zapalonymi zniczami, gdzie pochwytywa∏ je nurt rzeki i troskliwie niós∏ w nieznanà dal. 

Z nadziejà w oczach dziewczyny odprowadza∏y swoje tratewki i ju˝ tylko by∏o widaç ogieƒ zniczy, który po-
woli zanika∏. Natomiast ogniem nadziei rozpa∏a∏o si´ serce dziewczyny. Jeszcze nie wiadomo, do kogo rodzi-
∏o si´ delikatne i radosne uczucie. 

Dziewczyny odchodzi∏y do swoich domów i niecierpliwie przygotowywa∏y si´ do pierwszego spotkania. I on,
upragniony, przychodzi∏ o Êwicie lub o zachodzie, niewa˝ne. Ale jak to by∏o, co go prowadzi∏o? Mistyka czy re-
alnoÊç pomaga∏a temu spotkaniu? A mo˝e wiedza, z którà przez swoje uczucia Wedrussowie mieli do czynie-
nia. Rozstrzygnij to sam. 

P∏yn´∏y te dziewcz´ce tratewki pochwycone nurtem rzeki, w okreÊ∏one dni znane we wszystkich wioskach.
Mog∏y byç w drodze dzieƒ, dwa, a nawet trzy, Przez ca∏e te dni i ksi´˝ycowe noce na brzegach rzeki czekali
na nie m∏odzieƒcy, którzy jeszcze nie poznali mi∏oÊci. Nagle ten jeden zauwa˝a∏ w oddali ogieƒ niesiony nur-
tem rzeki. Od razu rzuca∏ si´ do wody i p∏ynà∏ na spotkanie p∏omykom mi∏oÊci. Potok przezroczystej rzecznej
wody jego cia∏a nie pali∏, lecz delikatnie je pieÊci∏. Coraz bli˝ej i bli˝ej widaç p∏omienie i zarysy uroczych trate-
wek, a jedna od drugiej pi´kniejsza. Wybiera jednà z nich, uwa˝ajàc swój wybór za najlepszy. 

Od Êrodka rzeki p∏ynà∏ do brzegu, popychajàc t´ tratw´ policzkiem lub r´kà. A rzeka swoim nurtem jakby
si´ nim bawi∏a. Tylko cia∏o coraz bardziej wype∏nia∏o si´ si∏à, nie zwracajàc uwagi na gr´ rzeki, a myÊl tymcza-
sem ju˝ by∏a na brzegu. 

Ostro˝nie stawia∏ tratw´ na ziemi, gasi∏ znicze. Spróbowa∏ napoju, zachwyci∏ si´ jego smakiem i szybko
szed∏ do domu, ˝eby ruszyç w drog´. Wszystko, co by∏o ustawione na tratwie, m∏odzieniec zabiera∏ ze sobà.
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W drodze jad∏ p∏ody, zachwycajàc si´ ich smakiem. Ju˝ nied∏ugo dociera∏ do wioski, skàd tratewka by∏a pusz-
czona, i bezb∏´dnie znajdowa∏ ogród i drzewo, których p∏ody s∏u˝y∏y mu w drodze. 

Ludzie mogà si´ zdziwiç, ˝e oby∏o si´ tu bez mistyki, bo jak inaczej m∏odzieƒcy bezb∏´dnie odnajdywaliby
swoje ukochane? Mo˝na powiedzieç, ˝e to sama mi∏oÊç prowadzi∏a ich tylko jej znanym tropem. Ale mog´ to
uproÊciç, bo znicze te˝ pomaga∏y. Na ma∏ym dzbaneczku, w którym pali∏ si´ knot w oleju, by∏y naniesione ry-
ski, po nich ∏atwo mo˝na by∏o okreÊliç, ile czasu palii si´ ogieƒ znicza. Pr´dkoÊç nurtu rzeki te˝ by∏a znana
i takie proste zadania ∏atwo by∏o rozwiàzaç. Odnalezienie w wiosce drzewa, z którego jad∏ p∏ody, nie by∏o dla
m∏odzieƒca ˝adnym trudem. P∏ody tylko pozornie sà podobne do siebie. P∏ody takich samych roÊlin, nawet ro-
snàcych obok siebie, ró˝nià si´ formà, kolorem, zapachem i smakiem. Nie mo˝na tylko jednego dok∏adnie wy-
t∏umaczyç, jak to jest, ˝e ona i on, spotkawszy si´ po raz pierwszy, nagle zakochiwali si´ w sobie? Mi∏oÊç ich
zawsze by∏a nami´tna. 

To normalne, odpowiedzia∏by dzisiejszy filozof. Uczucia ich jeszcze przed spotkaniem by∏y rozpalone w∏a-
snym marzeniem. Ale ozdobiony siwiznà Wedruss móg∏by odpowiedzieç na takie pytanie z odrobinà sprytu:
“Nasza rzeka zawsze by∏a znana jako figlarka”. Owszem, gdyby chcia∏, to ten Wedruss móg∏by w szczegó∏ach
przedstawiç ka˝dy element tego rytua∏u i dok∏adnie okreÊliç ich przeznaczenie. Móg∏by napisaç wielki traktat,
tylko ˝aden Wedruss nie b´dzie marnowaç swoich myÊli na takie zaj´cie. Sprawa polega na tym, W∏adimirze,
˝e oni... NNiiee  aannaalliizzoowwaallii  ˝̋yycciiaa,,  oonnii  jjee  ttwwoorrzzyyllii!!  

Od˝ywianie cia∏a 

Ludzie epoki Wiedyzmu nie doznawali ˝adnej choroby cia∏a. Nawet w wieku 150 lub 200 lat byli m∏odzi du-
chem, pe∏ni radoÊci ˝ycia, weseli i absolutnie zdrowi. 

Nie by∏o wtedy lekarzy i uzdrowicieli, jakich mnóstwo jest dzisiaj. Choroby cia∏a by∏y niemo˝liwe dlatego, ˝e
obraz ˝ycia we w∏asnym dworze, w zagospodarowanej przez siebie naturalnej Przestrzeni Mi∏oÊci, ca∏kowicie
regu∏owal ich proces od˝ywiania. Organizm cz∏owieka by∏ zabezpieczony we wszystko co niezb´dne w odpo-
wiednich iloÊciach i w najbardziej odpowiednim dla spo˝ywania tego produktu czasie, przy najbardziej ko-
rzystnym dla stosowania tego produktu ustawieniu planet. 

Zwróç uwag´, W∏adimirze, to nie jest przypadkowe w przyrodzie, ˝e w ciàgu tylko wiosenno-letniego i je-
siennego okresu, w okreÊlonej kolejnoÊci dojrzewajà i dajà p∏ody ró˝ne roÊliny. Wpierw pojawiajà si´ zio∏a, na
przyk∏ad mlecz, te˝ jest bardzo przyjemny w smaku, zw∏aszcza kiedy dodaç go do zimowego po˝ywienia.

Dojrzewa wczeÊniejsza porzeczka, poziomka i malina na s∏oneczku, a póêniej w cieniu czereÊnia, wiÊnia
i wiele innych p∏odów, zió∏ i jagód, precyzyjnie wybierajàc swoje terminy i starajàc si´ przyciàgnàç ludzkà uwa-
g´ niezwyk∏à formà, kolorem i aromatem. Wtedy nie istnia∏a nauka o od˝ywianiu. Co i ile trzeba spo˝ywaç
i kiedy, nikt nawet nie myÊlal o tym. A jednak cz∏owiek spo˝ywa∏ wszystko co jest niezb´dne dla organizmu co
do grama. 

Ka˝da jagoda, zio∏o i p∏ód ma swój dzieƒ, godzin´ i minut´, w których mo˝e przynieÊç najwi´kszà korzyÊç
organizmowi cz∏owieka. Nast´puje to, gdy hodujàc siebie, dojrzewa i wtedy dobiega koƒca jej kontakt ze
wszystkimi planetami. Kiedy weêmie pod uwag´ charakterystyk´ gleby, otaczajàce jà roÊliny oraz cz∏owieka
obdarzajàcego jà swoim ciep∏ym wzrokiem, oceni to wszystko i okreÊli, co jest najbardziej jej potrzebne. I w∏a-
Ênie w tym dniu kiedy ju˝ gotowa b´dzie cz∏owiekowi s∏u˝yç, cz∏owiek jà uszanuje, pozwalajàc tej doskona∏o-
Êci staç si´ swoim jedzeniem. 

Wspomina∏am ju˝, ˝e brzemienna kobieta przez ca∏e dziewi´ç miesi´cy powinna przebywaç w swoim ogro-
dzie, przestrzeni stworzonej z ukochanym. To nie jest sakrament okultystyczny, lecz w tym zawarta jest wiel-
ka racjonalnoÊç boskiego bytu. 

PomyÊl sam. W przyrodzie istnieje wiele roÊlin zdolnych nawet przerywaç bezboleÊnie cià˝´. Na przyklad
czosnek, m´ska paproç, majeranek i wiele innych. 

A sà roÊliny, które pomagajà w harmonii rozwijaç si´ p∏odowi w ∏onie matki. Jakie i w jakiej iloÊci nale˝y sto-
sowaç, nikt i nigdy nie zdo∏a powiedzieç. O tym wie tylko on, ten, kto istnieje w ∏onie matki. On dba nie tylko
o siebie, ale równie˝ o matk´. W∏aÊnie dlatego cz´sto tak bywa, ˝e kobieta, urodziwszy dziecko, dobrzeje,
jakby stajàc si´ m∏odsza. 

˚eby tak si´ sta∏o, brzemienna kobieta obowiàzkowo powinna znajdowaç si´ w swoim ogrodzie. Zna jà tam
ka˝da roÊlinka i ka˝dy p∏ód tam dojrzewa tylko dla niej. Ona te˝ ju˝ pozna∏a i smak ich, i zapach. Jej naturalne
zapotrzebowanie najlepiej okreÊli, ile czego nale˝y zjeÊç. 

W obcym dworze lub ogrodzie taka precyzja jest niemo˝liwa. Nawet gdy obcy ogród stokroç jest bogatszy,
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a jego roÊlinnoÊç ró˝norodniejsza. Idealne od˝ywianie w obcym ogrodzie niemo˝liwe jest jeszcze dlatego, ˝e
kobieta, zanim coÊ zje, p∏ód lub jagod´, wpierw tego spróbuje. Na przyk∏ad zechcia∏a zjeÊç jablko, zerwa∏a je
i nagryz∏a, po∏kn´∏a kawa∏eczek i natychmiast poczu∏a, ˝e jest niepotrzebne dla jej organizmu. Tym samym
zaszkodzi∏a i sobie, i dziecku. Dlaczego tak si´ sta∏o? Nawet z pozoru podobne smakiem p∏ody majà ró˝ny
sk∏ad i wartoÊç od˝ywczà. 

W swoim ogrodzie, niejeden raz jedzàc jego p∏ody, nigdy by si´ nic pomyli∏a, a w obcym pomy∏ka jest nie-
unikniona. Jaka wiedza i jakie przepisy pomaga∏y cz∏owiekowi tamtych czasów tak dok∏adnie si´ od˝ywiaç?
Brak przepisów i traktatu! Jedynie na Boga móg∏ on liczyç. Teraz mówi si´, ˝e cz∏owiek jest jednoÊcià z natu-
rà. Tylko w czym ta jednoÊç si´ zawiera? W tym, ˝e stosuje sztuczne jedzenie, jedynie to, które proponuje mu
istniejàcy system? Równie˝ w tym, ˝e ten sztuczny system okreÊla w nienaturalny sposób godziny od˝ywiania
si´? 

W epoce Wiedyzmu o wszystkim decydowa∏y uczucia dane ludziom przez Boga. Uczucie g∏odu mog∏a za-
spokoiç najmniejsza przestrzeƒ. Przecie˝ uczucia cz∏owieka w zgodzie z jego Przestrzenià Mi∏oÊci okreÊla∏y,
kiedy i co wziàç do jedzenia, co do minuty, jak najbardziej doskona∏y automat lub najmàdrzejszy traktat. B´-
dàc w swojej w∏asnej przestrzeni, cz∏owiek posiada∏ wolnà wol´, a jego wolna myÊl mog∏a tworzyç i rozstrzy-
gaç nieznany wszechÊwiat. 

Naoko∏o ros∏y p∏ody, wo∏ajàce swojà pi´knoÊcià, wi´c intuicyjnie zrywa∏ jeden, dwa lub trzy, zjada∏, nie od-
rywajàc swojej myÊli od tego, co zosta∏o mu dane przez Boga dla rozkoszy. Cz∏owiek wtedy nie myÊla∏ o je-
dzeniu, od˝ywia∏ si´ tak jak my dzisiaj oddychamy. Stworzona przez niego przestrzeƒ, razem z jego intuicjà
precyzyjnie rozwiàzywa∏a zadanie, jak, kiedy i czym powinno od˝ywiaç si´ cia∏o. 

Zimà wiele roÊlin uwalnia∏o si´ od p∏odów i liÊci i odpoczywa∏o, bo zima jest potrzebna do stworzenia przy-
sz∏ej wiosny. Jednak zimà cz∏owiek te˝ swojej myÊli nie mamowa∏, chocia˝ nie przygotowywa∏ po˝ywienia na
zapas. To wszystko dla niego z wielkim staraniem i mi∏oÊcià robi∏y zwierz´ta. Wiewiórki robi∏y zapasy z wielu
orzechów i grzybów, pszczo∏y zbiera∏y py∏ek kwiatowy i miód, niedêwiedê jesienià wykopywa∏ piwnic´ i groma-
dzi∏ w niej p∏ody, a wczesnà wiosnà, obudziwszy si´, przychodzi∏ do chaty cz∏owieka, rycza∏ albo ∏apà delikat-
nie puka∏ do drzwi. Niedêwiedê wo∏a∏ cz∏owieka, ˝eby ten pokaza∏, który z do∏ów odkopaç. Byç mo˝e nie pa-
mi´ta∏, gdzie by∏y przechowywane korzenie? A mo˝e st´skni∏ si´ za kontaktem z cz∏owiekiem? Do niego móg∏
wyjÊç ka˝dy z rodziny, ale najcz´Êciej wychodzi∏o dziecko. Poklepawszy po pysku obudzonego pracownika,
szed∏ tam, gdzie by∏o zaznaczone tyczkà miejsce, i tupa∏ nó˝kà. Niedêwiedê w tym miejscu zaczyna∏ starannie
skrobaç i odkopywaç zapasy. Zobaczywszy je, cieszy∏ si´, skaka∏, wyciàga∏ ∏apà na gór´ i nie dotyka∏ pierw-
szy, tylko czeka∏, a˝ cz∏owiek weêmie to do domu. 

Ludzie robili zaprawy, tylko to nie by∏o pracà, lecz sztukà. W wielu rodzinach robili wino, tylko nie by∏o ono
tak mocne jak wódka, raczej wychodzi∏o lecznicze. Z produktów pochodzenia zwierz´cego cz∏owiek móg∏ rów-
nie˝ stosowaç mleko, tylko nie od ka˝dego zwierz´cia. Bra∏ tylko od tego, które uwa˝ane by∏o za dobre, piesz-
czotliwe i màdre, i które czu∏o potrzeb´ ugoÊciç cz∏owieka swoim produktem. Na przyk∏ad jeÊli podejdzie do
krowy lub kozy któreÊ z dzieci, lub starszy z rodziny i dotknie wymienia, a zwierz´ nagle si´ przeciwstawi, to
cz∏owiek nie b´dzie pi∏ mleka zwierz´cia, które nie chce si´ z nim podzieliç. To nie znaczy, ˝e ono nie lubi te-
go cz∏owieka. Cz´sto by∏o tak, ˝e zwierz´ta tylko sobie znanym sposobem okreÊla∏y, ˝e w danym momencie
sk∏ad mlecznej mieszanki jest niekorzystny dla tego cz∏owieka. 

Ludzie epoki Wiedyzmu od˝ywiali si´ ró˝norodnym jedzeniem roÊlinnym tylko ze swojej dzia∏ki, tym co da-
wa∏y im domowe zwierz´ta. Takie podejÊcie by∏o spowodowane nie jakimÊ zabobonem lub przepisem, czy
ustawà. By∏o to efektem wielkiej wiedzy. Chocia˝ znaç s∏owa i wiedzieç to nie to samo. Poniewa˝ “wiedzieç”
oznacza∏o wi´cej ni˝ “znaç”. Wiedzieç to nie tylko znaç, ale czuç sobà, duszà i cia∏em, mnóstwo zjawisk, prze-
znaczenie boskich stworzeƒ i Jego system. Wiedzia∏ wi´c ka˝dy cz∏owiek epoki Wiedyzmu, ˝e stosowane
przez niego jedzenie nie tylko od˝ywi cia∏o, lecz i rozsàdkiem wypelni dusz´, a tak˝e przyniesie mu informacj´
ze wszystkich galaktyk WszechÊwiata. W∏aÊnie dlatego jego wewn´trzna energia, bystry umys∏ i pr´dkoÊç my-
Êlenia stokrotnie przewy˝sza∏y wspó∏czesnego cz∏owieka. Âwiat zwierzàt oraz roÊliny reagowa∏y na cz∏owieka
jak na Boga. I zwierz´ta, i roÊliny i trawka, drzewa wszystko pragn´∏o otrzymaç pieszczotliwe spojrzenie i do-
tyk. 

Si∏a tej zmys∏owej energii nie pozwala∏a chwastom rosnàç na dzia∏ce lub w ogródku warzywnym. Znane sà
przypadki, ˝e domowy kwiatek mo˝e nagle zwi´dnàç, jeÊli nie spodoba si´ komuÊ z rodziny. I odwrotnie, b´-
dzie obficie kwitnàç, jeÊli poczuje do siebie mi∏oÊç i zachwyt. Dlatego ludzie epoki Wiedyzmu nigdy nie dotyka-
li motykà swojej ziemi w ogrodzie. Dzisiaj te˝ istniejà takie okreÊlenia, jak “niedobre oko”, “zaczarowaç”. 

One przysz∏y z tamtych czasów. ludzie ci potrafili energià swoich zmys∏ów tworzyç wiele. Wyobraê sobie,

49



idzie cz∏owiek swojà dzia∏kà, wszystko ∏apie jego dobre spojrzenie, popatrzy∏ na zielsko i pomyÊlal: “Po co tu
jesteÊ?”. A zielsko niedlugo zwi´d∏o ze zmartwienia. A jeÊli uÊmiechniesz si´ do drzewka wiÊni, to ono z po-
dwójnà energià zmusi soki do p∏yni´cia z ziemi. JeÊli jakiÊ cz∏owiek wybiera∏ si´ w dalekà podró˝, to nie faty-
gowa∏ si´ noszeniem produktów. Zawsze móg∏ znaleêç sobie dosyç jedzenia. Kiedy wchodzi∏ do wiosek i pa-
trzy∏ na wspania∏e dwory, móg∏ poprosiç i o jedzenie, i o picie. Uwa˝ano za godne podaç pàtnikowi napoje,
owoce i smaczne p∏ody. 

˚ycie bez rozbojów i kradzie˝y 

Przez ca∏e tysiàclecia epoki Wiedyzmu nie dosz∏o do ani jednej kradzie˝y, rozboju lub zwyk∏ej bójki. Nie by-
∏o nawet obraêliwych s∏ów w leksykonie, a przy tym nie by∏o przepisów karzàcych za podobne czyny. Przepisy
nigdy nie mogà uchroniç przed przest´pstwem. Natomiast wiedza i kultura Wedrussów nie dopuszcza∏a do
konfliktu mi´dzy ludêmi. 

Ka˝da rodzina wiedzia∏a o tym, ˝e jeÊli coÊ niedobrego z nimi si´ zdarzy, nawet z obcym cz∏owiekiem, na
terenie ich domu, albo obok niego lub nawet na granicy wioski, to ucierpi ca∏a przestrzeƒ. Energia agresji
wp∏ynie negatywnie na wszystko, co tam ˝yje i roÊnie. Wtedy zak∏óci si´ bilans energii. Energia agresji mo˝e
rosnàç, odbijajàc si´ na doros∏ych i dzieciach, atakujàc chorobami potomstwo. I odwrotnie, jeÊli przechodzàcy
podró˝ny zostawi radosne odczucie, to przestrzeƒ zab∏yÊnie jeszcze wi´kszà urodà. A do tego cz∏owiek, przy-
szed∏szy do wioski, nie by∏ fizycznie w stanie zjeÊç p∏odu samowolnie zerwanego lub podniesionego z ziemi
ogrodu do kogoÊ innego nale˝àcego. Ludzie ci byli bardzo wyczuleni. Ich organizm natychmiast odró˝nia∏,
spróbowawszy, p∏ód samowolnie zerwany od przyniesionego mu dobrà r´kà. A dzisiaj w sklepach spo˝yw-
czych nie ma ani aromatu, ani smaku pierwotnego produktu, jest bezduszny i oboj´tny dla cz∏owieka, jest ni-
czyj i nie przeznaczony konkretnej osobie. Jest na sprzeda˝. Wspó∏czesny cz∏owiek nie by∏by w stanie zjeÊç
dzisiejszych produktów, gdyby spróbowa∏ i porówna∏ je z jedzeniem, które by∏o w epoce Wiedyzmu. 

Przybysz nie móg∏ nawet pomyÊleç, ˝eby wziàç cudzà rzecz bez pozwolenia. Ka˝dy przedmiot, nawet ka-
mieƒ, niesie w sobie informacj´ i tylko rodzina mieszkajàca w tym dworze wiedzia∏a, jaka ona jest. 

Ka˝dy dwór w tamtych czasach by∏ niedost´pnà twierdzà dla z∏a w ka˝dym jego przejawie. JednoczeÊnie
by∏ ∏onem matki dla ˝yjàcej tam rodziny. 

Nikt nie budowa∏ wysokich murów, tylko ˝ywop∏ot otacza∏ dwory. I ten p∏ot, i wszystko co ros∏o za nim chro-
ni∏o rodzin´ przed wszelkimi negatywnymi dla duszy i cia∏a wp∏ywami. 

Ju˝ opowiada∏am, ˝e tylko we w∏asnym ogrodzie lub lasku chowano cia∏a zmar∏ych. Ludzie ci wiedzieli:
ludzka dusza jest wieczna, lecz materialne cia∏a te˝ nie mogà znikaç bez Êladu. Ka˝dy przedmiot, nawet ze-
wn´trznie bezduszny, niesie niema∏o informacji WszechÊwiata. W boskiej przyrodzie nic nie znika, cia∏o wi´c
zmienia tylko swój stan. Cia∏ zmar∏ych nie zakrywali p∏ytami z kamienia i nawet nie zaznaczali miejsca ich po-
chówku. 

Wielkim pomnikiem dla nich by∏a przestrzeƒ stworzona ich r´kà i duszà. Zmieniajàc wi´c swój stan, ju˝
bezduszne cia∏a hodowa∏y sobà drzewa, zio∏a i kwiaty. WÊród nich chodzi∏y narodzone dzieci. O, jak˝e
wszystko naoko∏o tam kocha∏o dzieci. Duch przodków wzbija∏  si´ nad tà przestrzenià, kocha∏  dzieci i je
ochrania∏. 

Dzieci odczuwa∏y wielkà mi∏oÊç do przestrzeni swojej ojczyzny. Ich myÊli nie tworzy∏y iluzji o kresie ˝ycia,
˝ycie Wedmssów jest wieczne. 

Uleciawszy, dusza pomknie i, pogoÊciwszy na ró˝nych planach bytu, znowu w ludzkim ciele zagoÊci. W oj-
czystym ogrodzie znowu obudzi si´ uÊmiechni´te dziecko. Ta ca∏a przestrzeƒ te˝ si´ odezwie do niego
z uÊmiechem. I promyk s∏oƒca i wiatr szeleszczàcy liÊçmi, kwiatek i daleka gwiazda w zachwycie odetchnà:
“JesteÊmy jednoÊcià, urzeczywistnione przez ciebie, dziecko boskiego bytu”. 

Dzisiaj uwa˝a si´ za niewyt∏umaczalne proÊby starszych ludzi ˝yjàcych na obczyênie: “Kiedy umr´, pocho-
wajcie mnie w mojej ojczyênie”. Ludzie ci odczuwajà intuicyjnie, ˝e tylko w ojczyênie zdo∏ajà powróciç do raj-
skiego ogrodu na Ziemi. Obczyzna dusze odpycha. Starajà si´ wi´c ludzie chowaç swoje cia∏a w ojczyênie.
Przez tysiàclecia dusze ich o to proszà. Czy mo˝na ojczyznà nazwaç cmentarz, w jakimkolwiek paƒstwie by
si´ znajdowa∏? Cmentarze powsta∏y wcale nie tak dawno, a celem by∏o rozszarpaç piek∏em ludzkie dusze, po-
ni˝yç je, zniewoliç i zmusiç do pos∏uszeƒstwa. 

Cmentarze te sà podobne do... One sà jakby wysypiskami, gdzie wyrzuca si´ niepotrzebny ch∏am. Nad
cmentarzem dusze cierpià w m´ce, dusze tych zmar∏ych. ˚yjàcy bojà si´ miejsc cmentarnych. 

Wyobraê sobie dwór tamtych czasów, sà w nim pochowane cia∏a wielu pokoleƒ, a ˝yjàcych w nim ka˝de
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êdêb∏o stara si´ ob∏askawiç i byç korzystne dla cia∏a cz∏owieka. 
Dla przybysza wst´pujàcego do dworu z agresjà ka˝da trawka i p∏ód w ogrodzie nagle stanà si´ truciznà.

Dlatego w∏aÊnie nikomu nie przesz∏oby przez myÊl, by wziàç coÊ bez zezwolenia. Si∏à te˝ nie mo˝na tego za-
w∏adnàç ani te˝ kupiç za ˝adne pieniàdze. Któ˝ odwa˝y targnàç si´ na to, co potrafi napastnika zniszczyç?
Ka˝dy wi´c stara∏ si´ stworzyç w∏asnà wspania∏à oaz´. Planeta z roku na rok pi´knia∏a. 

Co dziÊ zobaczy cz∏owiek z lotu ptaka? Nowoczesne miasta, nagromadzone sztucznie kamienie zakrywajà
Ziemi´. Wzd∏u˝ i wszerz rosnà budynki, coraz wi´kszà przestrzeƒ zajmuje kamienny pejza˝. I nie ma tam czy-
stej wody, powietrze jest zanieczyszczone. Ile szcz´Êliwych rodzin ˝yje w tych kamiennych skupiskach? 

JeÊli porównaç z epokà Wiedyzmu, to nie ma ˝adnej, nawet wi´cej: wÊród sztucznych kamiennych domów
rodziny ludzkie nie ˝yjà, tylko Êpià. A jednak w tym zahipnotyzowanym Ênie ˝ywym ziarnkiem b∏àdzi po ciele
˝ywa komóreczka. To zastyga, to lata, dotykajàc milionów innych i próbujàc obudziç te Êpiàce. A ma na imi´
Marzenie. Ona z pewnoÊcià je obudzi! Wtedy ludzkie rodziny zacznà tworzyç wspania∏e oazy na Ziemi. I zno-
wu b´dzie tak jak by∏o kiedyÊ. A jeÊli spojrzy si´ na Ziemi´, to oczy ucieszy mnóstwo ˝ywych obrazów. Ka˝dy
z tych obrazów b´dzie oznacza∏, ˝e r´ka obudzonego Wedruyssa dotkn´∏a w tym miejscu Ziemi. Znowu
w swojej ojczyênie zamieszka szcz´Êliwa rodzina ludzi, którzy poznali Boga, sens i cel ˝ycia. 

Wedrussowie wiedzieli, dlaczego sà gwiazdy na niebie. Wielkich poetów i malarzy wÊród nich by∏o wielu.
WrogoÊç mi´dzy wioskami nie istnia∏a. Nie by∏o powodu do kradzie˝y i rozboju oraz nie by∏o biurokratycznej
hierarchii. Na terytoriach wspó∏czesnych paƒstw Europy, Indii, Egiptu i Chin rozkwita∏a wedrusska kultura.
Rozkwita∏a i nie istnia∏y granice. Nie by∏o w∏adców, ani wielkich, ani ma∏ych. Naturalnym porzàdkiem by∏a ko-
lejnoÊç wielkich Êwiàt. 

Ludzie tej epoki posiadali wiedz´ o budowie Êwiata w niewspó∏miernie wi´kszym stopniu ni˝ wspó∏czesny
cz∏owiek. Ich wewn´trzna energia pozwala∏a przyspieszaç wzrost jednych roÊlin i hamowaç rozwój innych.
Domowe zwierz´ta stara∏y si´ wykonywaç rozkazy cz∏owieka nie w celu otrzymania jedzenia, którego i tak by-
∏o pod dostatkiem; one pragn´∏y otrzymaç jako nagrod´ wychodzàcà od cz∏owieka b∏ogà energi´. Dzisiaj te˝
ka˝demu jest przyjemnie zostaç pochwalonym: i cz∏owiekowi, i zwierz´ciu, i roÊlinie. Wtedy jednak ludzka
energia by∏a niewspó∏miernie wi´ksza i do niej, jak do s∏oneczka, kierowa∏o si´ wszystko, co ˝yje. 

OBRAZOWOÂå I BADANIE 

Przed koƒcem epoki Wiedyzmu odkryto wielki wynalazek. Ludzie dokonali odkrycia, które nie mia∏o rów-
nych, w ca∏ej historii ludzkich cywilizacji na Ziemi. Ludzie doznali na jawie si∏y kolektywnego myÊlenia. MyÊl
cz∏owieka to energia, której nic nie dorówna w przestrzeni. Ona mo˝e stworzyç wspania∏y Êwiat lub broƒ, zdol-
nà zniszczyç ca∏à planet´. Ca∏a materia bez wyjàtku, którà my widzimy, stworzona zosta∏a myÊlà. Przyroda,
Êwiat zwierzàt, sam cz∏owiek – w wielkim natchnieniu zostali stworzeni boskà myÊlà. 

Mnóstwo sztucznych przedmiotów, samochody, mechanizmy, które dzisiaj widzimy, stworzy∏a myÊl cz∏o-
wieka. Mo˝esz zaprzeczyç i powiedzieç, ˝e to r´ce cz∏owieka robià. Tak, r´ce, jednak˝e na poczàtku myÊl
tworzy ka˝dy detal. 

Uwa˝a si´, ˝e myÊl dzisiaj jest doskonalsza ni˝ ta, którà mia∏ cz∏owiek w przesz∏oÊci, lecz to nieprawda.
MyÊl cz∏owieka epoki Wiedyzmu miliony razy przerasta∏a pr´dkoÊcià i zasi´giem informacji myÊl wspó∏czesne-
go cz∏owieka. Jako dowód mo˝e s∏u˝yç to, ˝e my z przesz∏oÊci pobieramy wiedz´ o roÊlinach stosowanych
w leczeniu i od˝ywianiu. Mechanizm natury jest znacznie doskonalszy i bardziej skomplikowany ni˝ sztuczne
rzeczy. 

Cz∏owiek nie tylko zwierz´ta powo∏a∏ do s∏u˝by, nie tylko okreÊli∏ przeznaczenie wszystkich roÊlin. Kiedy
zrozumia∏ moc kolektywnej myÊli, to zaczà∏ przy jej pomocy kierowaç pogodà, zmusi∏ êród∏a, by wybija∏y z zie-
mi. JeÊli nieostro˝nie post´powaç myÊlà, to mo˝na w locie zniszczyç ptaka. Mo˝na te˝ wp∏ywaç na ˝ycie da-
lekiej gwiazdy, hodujàc na gwiazdach ogrody, lub niszczyç te gwiazdy. I to wszystko by∏o cz∏owiekowi dane.
Dzisiaj ka˝dy wie, jak stanàwszy na drodze rozwoju technicznego, cz∏owiek budowa∏ rakiety, by móc lataç do
gwiazd. I co, byliÊcie na Ksi´˝ycu, straciliÊcie wiele Êrodków i si∏ i tym samym zaszkodziliÊcie Ziemi. Nato-
miast na Ksi´˝ycu nic nie zmieniliÊcie. 

Taki sposób post´powania nie ma perspektyw, jest skazany na kl´sk´ i niebezpieczny dla wszystkich ludzi
Ziemi i innych planet. Jest inny sposób, bardziej doskona∏y. 

Samà tylko myÊlà mo˝na wyhodowaç kwiatek na Ksi´˝ycu, stworzyç odpowiednià dla cz∏owieka atmosfe-
r´, posadziç ogród i na jawie z ukochanà swojà w tym ogrodzie zaistnieç. Tylko przedtem myÊl powinna ca∏à
Ziemi´ zmieniç we wspania∏y rajski ogród. Uczyniç to nale˝y tylko kolektywnà myÊlà. Ona jest tak mocna, ˝e
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nie ma we WszechÊwiecie takiej energii, która by mog∏a przeciwstawiaç si´ jej dzia∏aniu. Materia i technika
dzisiaj te˝ sà odbiciem kolektywnej myÊli. Wszystkie maszyny i nowoczesnà broƒ ona wynalaz∏a. Jednak wte-
dy energia jej by∏a tak wielka, ˝e wielotonowe g∏azy mog∏o przesuwaç jedynie dziewi´ç osób. ˚eby by∏o ∏atwiej
i z wi´kszà korzyÊcià dla wi´kszoÊci, a przy tym bez tracenia czasu na zbieranie si´ ludzi w jedym miejscu, lu-
dzie wymyÊlili obrazy ró˝nych bogów i za ich pomocà zacz´li kierowaç przyrodà. 

Pojawi∏ si´ Bóg s∏oƒca, mi∏oÊci, ognia, deszczu i p∏odnoÊci. Wszystko, co by∏o im potrzebne, ludzie tworzy-
li przez obrazy, na których koncentrowa∏a si´ ich myÊl. Wiele korzystnych spraw za∏atwia∏o si´ w taki sposób.
Na przyk∏ad jeÊli niezb´dny by∏ deszcz, to cz∏owiek kierowa∏ swojà myÊl w stron´ obrazu Boga deszczu. A je-
Êli faktycznie ten deszcz by∏ niezb´dny, to wielu ludzi jednoczeÊnie kierowa∏o swojà myÊl do obrazu Boga
deszczu. Kiedy ten obraz wype∏ni∏ si´ wystarczajàcà energià, to zbiera∏y si´ chmury i pada∏ deszcz, podlewa-
jàc pola. Bezgraniczne mo˝liwoÊci da∏a cz∏owiekowi boska przyroda. Gdyby cz∏owiek zdo∏a∏ przemóc pokus´
bezgranicznej w∏adzy, utrzymujàc w równowadze w sobie wszystkie energie WszechÊwiata, to wtedy w in-
nych galaktykach powsta∏yby ogrody jako p∏ód myÊli ludzkiej. Wtedy cz∏owiek móg∏by równie˝ uszcz´Êliwiç
sobà inne Êwiaty. Etap, który nazywa∏ si´ “obrazowym”, kwit∏. Cz∏owiek w nim, tworzàc, czu∏ si´ bogiem. Prze-
cie˝ kim jeszcze syn Boga móg∏by byç? 

Etap ten, który nazywa si´ Obrazowym, trwa dziewi´ç tysi´cy lat. Bóg nie wtràca si´ w czyny cz∏owieka,
a ró˝norodne energie WszechÊwiata podniecajà si´ sobà, kuszàc cz∏owieka. Czàstki wszystkich energii
WszechÊwiata istniejà w cz∏owieku i jest ich mnóstwo, i sà sobie przeciwleg∏e, ale wszystkie te czàsteczki
energii powinny byç w równowadze w cz∏owieku, ∏àczàc si´ w harmonijnà jednoÊç. Gdy si´ uda chocia˝by jed-
nej wychyliç, to inne natychmiast sà t∏umione, zak∏óca si´ harmoni´ i wtedy... Wtedy zmienia si´ i dysharmo-
nizuje Ziemia. Obraz mo˝e prowadziç ludzi do wspania∏oÊci, a jednoczeÊnie do unicestwienia, jeÊli wewnàtrz
zak∏óca si´ jednoÊç. 

To czym faktycznie jest obraz? 
Obraz to jest wymyÊlona przez ludzkà myÊl energetyczna istota. Stworzyç jà mo˝e jeden cz∏owiek lub kilku

ludzi. Dobrym przyk∏adem kolektywnego tworzenia obrazu jest gra aktora. Jeden cz∏owiek opisuje obraz na
papierze, a drugi tworzy go na scenie. 

Co si´ dzieje z aktorem przedstawiajàcym wymyÊlony obraz? Na jakiÊ czas zamienia w∏asne uczucia, dà-
˝enia na te, które odpowiadajà wymyÊlonemu obrazowi. Przy tym aktor mo˝e zmieniç swój chód, wyraz twa-
rzy, ubranie. Tak w∏aÊnie wymyÊlony obraz czasowo otrzymuje cia∏o. 

ZdolnoÊcià tworzenia obrazu obdarzony jest tylko cz∏owiek. Stworzony przez niego obraz mo˝e istnieç
w przestrzeni tylko do tego czasu, dopóki cz∏owiek przedstawia go w swoich myÊlach. Mo˝e byç to jeden cz∏o-
wiek lub kilku ludzi naraz. Im wi´cej ludzi do∏adowuje obraz swoimi uczuciami, tym staje si´ on mocniejszy. 

Obraz stworzony kolektywnie mo˝e posiadaç kolosalnà niszczàcà lub budujàcà si∏´. On posiada sprz´˝e-
nie zwrotne z ludêmi i potrafi kszta∏towaç charaktery, maniery, zachowania wielkich i ma∏ych grup ludzi. 

Wykorzystujàc wynalazek swoich wielkich mo˝liwoÊci, ludzie z zafascynowaniem tworzyli ˝ycie planety.
Jednak sta∏o si´ tak, ˝e na poczàtku epoki Obrazowej tylko szeÊç osób nie potrafi∏o utrzymaç w sobie bilansu
energii WszechÊwiata, którymi Bóg obdarzy∏ cz∏owieka przy stworzeniu. Oni byç mo˝e mieli si´ pojawiç po to,
˝eby poddaç ludzkoÊç próbie. 

Wpierw tylko w jednym z tych szeÊciu wzi´∏a gór´ energia wielkoÊci i samouwielbienia, nast´pnie w dru-
gim, trzecim i wreszcie w szóstym. Na poczàtku oni si´ nie spotykali, ˝yli osobno, jednak podobieƒstwa si´
przyciàgajà. Skierowali swojà myÊl na to, by staç si´ w∏adcami wszystkich ludzi na Ziemi. By∏o ich szeÊciu,
a przed ludêmi nazwali siebie kap∏anami. 

Reinkarnujàc z wieku na wiek, oni ˝yjà i do dzisiaj. Jedynie tych szeÊciu ludzi kieruje dzisiaj ludzkoÊcià ca-
∏ej Ziemi – sà to kap∏ani. Ich dynastia liczy dziesi´ç tysi´cy lat. Z pokolenia na pokolenie przekazujà swojà
okultystycznà wiedz´, nauk´ obrazowoÊci, która te˝ cz´Êciowo jest im znana. Przed zwyk∏ymi ludêmi staran-
nie ukrywajà wiedz´ epoki Wiedyzmu. WÊród tych szeÊciu jest g∏ówny, który nazywa si´ zwierzchnikiem – on
siebie uwa˝a i dzisiaj za najwa˝niejszego w∏adc´ nad ludzkim spo∏eczeƒstwem. Ten g∏ówny kap∏an ju˝ po kil-
ku frazach przeze mnie wymówionych, a przez ciebie przytoczonych w ksià˝kach oraz po reakcji na nie wielu
ludzi zaczà∏ podejrzewaç, kim ja w rzeczywistoÊci jestem. On tak na wszelki wypadek wcale nie mocnymi si∏a-
mi próbowa∏ mnie zniszczyç. Jemu si´ nie uda∏o, czemu bardzo si´ zdziwi∏. Spróbowa∏ wi´c mocniejszych
swoich si∏ u˝yç, wcià˝ nie dowiadujàc si´, kim jestem. 

Teraz wymówi∏am s∏owo “Wedrussa” i w ten sposób si´ otworzy∏am. Nawet tego s∏owa boi si´ ˝yjàcy dziÊ
na Ziemi kap∏an zwierzchnik. Wyobraê sobie, jak on teraz si´ trz´sie, wiedzàc, co za tym s∏owem stoi. Wiem,
˝e w celu zniszczenia mnie skieruje swoich ˝o∏nierzy, wszystkie bioroboty oraz si∏y wszystkich ciemnych nauk
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okultystycznych. A sam nieustannie b´dzie budowa∏ plan mojej zag∏ady. Niech sobie buduje. Dzi´ki temu nie
b´dzie mia∏ czasu zajmowaç si´ czymÊ innym. 

Na przyk∏ad opowiada∏eÊ, W∏adimirze, o atakach prasy. Dopiero teraz zobaczysz, jak one si´ nasilà. A b´-
dà jeszcze bardziej wyrafinowane. B´dziesz prowokowany i szkalowany. Poznasz ca∏y arsena∏ chwytów,
z których si∏y ciemnoÊci korzysta∏y przez tysiàclecia dla zniszczenia kultury waszego ludu. Jednak to, co zoba-
czysz na poczàtku, to tylko szczyt góry lodowej. Nie ka˝dy cz∏owiek jest w stanie rozpoznaç ataki okultyzmu.
Ty jednak je odczujesz, zrozumiesz i zobaczysz. Nie bój si´ ich, prosz´ ci´. Wobec odwagi strach jest bezsil-
ny. Ujrzawszy to, natychmiast zapomnij. 

Jakkolwiek silny jest ten potwór – zapomniany przestanie istnieç. Fakt ten jest niezwyk∏y i widz´ w tobie
wàtpliwoÊci, jednak nie spiesz si´ poddawaç wàtpliwoÊciom. Zastanów si´ nad tym spokojnie. Przecie˝ nawet
ma∏a grupa ludzi, która zdecydowa∏a si´ coÊ zbudowaç, zawsze ma swojego lidera, nazwijmy go kierowni-
kiem. Ma∏e przedsi´biorstwo zawsze ma oficjalnego kierownika. Wielkie przedsi´biorstwo ma wieIu kierowni-
ków, ale jednego g∏ównego nad wszystkimi. Istnieje wielu kierowników nad ró˝nymi terenami, które majà ró˝-
ne nazwy: powiat województwo, stan, kraj, to niewa˝ne. Ka˝de paƒstwo ma te˝ swojego w∏adc´, a ten wielu
pomocników. Czy w∏adca paƒstwa jest wszystkim? Ludzie w∏aÊnie tak uwa˝ajà. To znaczy, ˝e ca∏à ludzkoÊcià
˝yjàcà na Ziemi nikt nie kieruje? Nawet nie ma ch´tnych do obj´cia ca∏ej w∏adzy ziemskiej? 

Byli ch´tni i sà, z historii znanych jest wiele imion ludzi próbujàcych si∏à zaw∏adnàç ca∏à Ziemià. Nigdy jed-
nak nikomu z nich nie uda∏o si´ zdobyç w∏adzy nad Êwiatem. Kiedy byli ju˝ blisko zdobycia tej ca∏kowitej w∏a-
dzy, to zawsze obowiàzkowo coÊ si´ wydarza∏o, w rezultacie wojsko i pretendent na Êwiatowego w∏adc´ uni-
cestwiali si´. 

A paƒstwo, które porwa∏o si´ na w∏adz´ nad ca∏ym Êwiatem, przedtem b´dàce mocne i bogate, nagle sta-
wa∏o si´ przeci´tne. Zawsze tak si´ zdarza∏o przez ostatnie dziesi´ç tysi´cy lat, jak myÊlisz, dlaczego?
Wszystko dlatego, ˝e w Êwiecie ju˝ od dawna istnieje tajny w∏adca. On gra paƒstwami, ich rzàdami i ludêmi.
Nazywa siebie najwy˝szym kap∏anem ca∏ej Ziemi, a jego pi´ciu pomocników te˝ okreÊla siebie kap∏anami. 

Zwróç uwag´ na jeszcze jeden fakt, W∏adimirze. Przez tysiàclecia nie ustawa∏y wojny w ró˝nych stronach
Êwiata. W ka˝dym paƒstwie nasilajà si´ choroby, rozboje, kataklizmy, ale nikomu nie wolno odpowiedzieç na
takie pytanie: czy naprawd´ ludzka cywilizacja podà˝a torem rozwoju, czy wr´cz przeciwnie, degraduje si´
z ka˝dym dniem? 

A odpowiedê na to pytanie jest bardzo prosta, tylko trzeba przyjrzeç si´ wpierw temu, jak kap∏ani doszli do
swojej w∏adzy i jak im si´ udaje utrzymaç jà do tej pory. Pierwszym ich osiàgni´ciem prowadzàcym do tajnego
celu by∏o zbudowanie paƒstwa egipskiego. Dzisiaj historia Egiptu jest znana dok∏adniej ni˝ jakakolwiek inna.
Ty te˝ móg∏byÊ wiele tajemnic poznaç, gdybyÊ wzià∏ z tej historii fakty, odrzucajàc mistyk´ i komentarze. 

Fakt pierwszy: w historii Egiptu g∏ównym w∏adcà by∏ faraon, opisano wiele osiàgni´ç wojennych i kl´sk fara-
onów. Ich majestatyczne grobowce do tej pory poruszajà wyobraêni´ i nawo∏ujà naukowców do rozwiàzania
tajemnicy. Ale przecie˝ w∏aÊnie ta majestatycznoÊç piramid oddala od g∏ównej tajemnicy. 

Faraon by∏ uwa˝any nie tylko za wielkiego w∏adc´, ale tak˝e by∏ czczony jako bóg. Ludzie wi´c i do niego
zwracali si´ z proÊbami, ˝eby spad∏ deszcz, ˝eby rok by∏ urodzajny, ˝eby nie wia∏y goràce wiatry. 

Historia mo˝e nam opowiedzieç o wielu faktycznych czynach faraonów, ale gdy zapoznasz si´ ze wszystki-
mi tymi faktami z ˝ycia faraonów, wtedy zapytaj siebie, czy móg∏by któryÊ z nich tak naprawd´ byç jednocze-
Ênie w∏adcà wielkiego paƒstwa i bogiem nad ludêmi? Porównujàc te fakty, dojdziesz do wniosku, ˝e by∏ on je-
dynie marionetkà w r´kach kap∏anów. Fakty te sà nam znane z historii. W epoce faraonów w majestatycznych
Êwiàtyniach rzàdzili kap∏ani, a wÊród nich by∏ jeden zwierzchnik kap∏aƒski. Pod ich nadzorem zawsze uczy∏o
si´ kilku kandydatów na faraona. Wszystko, co tylko chcieli, wpajali ch∏opcom. Mi´dzy innymi to, ˝e faraon
wybrany jest przez Boga. Przy tym jeszcze k∏amali, ˝e ten g∏ówny kap∏an s∏ysza∏ mow´ Boga w tajnej Êwiàty-
ni. Póêniej kap∏ani decydowali, który z kandydatów ma zostaç faraonem. 

I przychodzi∏ ten dzieƒ, na majestatycznym tronie zasiada∏ nowy faraon, ubrany w specjalne szaty i trzyma-
jàcy w r´kach symbole. Wobec ludzi wyglàda∏ jak wszechw∏adny król i bóg. Tylko kap∏ani wiedzieli: na tronie
zasiada ich biorobot. Oni dok∏adnie wiedzieli, obserwujàc jego charakter od dzieciƒstwa, jak b´dzie rzàdziç
i jakie dary przeka˝e, by dogodziç kap∏anom. 

Niektórzy faraonowie próbowali wyjÊç spod w∏adzy zwierzchnika kap∏anów, ale to by∏o rzadkoÊcià i nigdy
˝adnemu z nich nie uda∏o si´ zostaç wolnym cz∏owiekiem, w∏adza kap∏ana bowiem jest niewidoczna, w prze-
ciwieƒstwie do bogactwa noszonych przez faraona szat. Przecie˝ nawet na chwil´ nie s∏abnie w∏adza kap∏ana
nad ka˝dym z tych w∏adców. W∏adza ta bowiem nie wymaga rozkazu s∏ownego lub jawnego obcowania.
W wielu podw∏adnych ona usadawia si´ pod wp∏ywem wpajania fa∏szu o budowie Êwiata. Gdyby faraon móg∏
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spokojnie myÊleç, oczyÊciwszy si´ z tych obrazów, które mu wpajano, to byç mo˝e potrafi∏by staç si´ cz∏owie-
kiem. 

Jednak wszystko tak by∏o od poczàtku wymyÊlone, ˝e faraon nic by∏ w stanie wyswobodziç si´ z p´t co-
dziennej krzàtaniny. 

MarnoÊç nad marnoÊciami! Z ró˝nych zakàtków ogromnego paƒstwa niosà do niego potoki informacji zwia-
stuni, pisarze, namiestnicy. Nale˝a∏o podejmowaç szybkie decyzje. A tu jeszcze wojna, która wszystkie myÊli
zak∏óca. P´dzi wi´c faraon na swoim rydwanie, jednych chwali, drugim rozdaje nagrody, cz´sto sam nawet
nie dosypia. Kap∏an w tym czasie spokojnie rozmyÊla i w tym tkwi jego przewaga. Kap∏an obmyÊla plan, jak
wziàç w swoje r´ce w∏adz´ nad ca∏ym Êwiatem. I nawet zamierza si´ na coÊ wi´kszego: jak stworzyç swój
Êwiat, który ró˝ni∏by si´ od tego stworzonego przez Boga. 

Czym jest dla niego ten ch∏opczyk, g∏upi faraon i t∏umy jego podwadnych? Wszyscy sà dla niego zabawka-
mi. Kap∏ani potajemnie poznawali nauk´ obrazowoÊci, a ludzie coraz bardziej zapominali prawa natury. To
w∏aÊnie ci kap∏ani, W∏adimirze, energi´, wzajemnego oddzia∏ywania ludzi z ˝ywymi boskimi stworzeniami
przyrody przyciàgn´li do wymyÊlonych przez siebie Êwiàtyƒ, od˝ywiali si´ nià – tà energià ludzi, nie oddajàc
jej z powrotem. 

Dla ka˝dego to, co by∏o jawne w epoce Wiedyzmu, nagle sta∏o si´ tajne. Naród zaczà∏ zasypiaç jak zahip-
notyzowany, jak w pó∏Ênie bezmyÊlnie wykonujàc rozkazy. Rujnowa∏ ten lud boski Êwiat natury a sztuczny bu-
dowa∏ kap∏anom ku zadowoleniu. W Êcis∏ej tajemnicy utrzymywali kap∏ani swojà nauk´. Nie Êmieli nawet zapi-
sywaç tego wszystkiego na papirusach. Wynaleêli nawet swój j´zyk, ˝eby si´ ze sobà porozumiewaç, te˝ mo-
˝esz dowiedzieç si´ tego z historii. J´zyk ten by∏ dla nich niezb´dny, ˝eby przez przypadek nikt nie pozna∏ ich
tajemnicy. Tak i do dziÊ przekazujà kolejnym pokoleniom kap∏anów te nieskomplikowane tajemnice.

SzeÊç tysi´cy lat wstecz kap∏an zwierzchnik, jeden z tych szeÊciu, zapragnà∏ zapanowaç nad ca∏ym Êwia-
tem. On tak rozmyÊla∏: “Wojennà scie˝kà, armiami faraonów nie uda si´ odebraç w∏adzy, nawet gdy naucz´
przywódców wojskowych u˝ywaç doskonalszej broni od innych. Co mo˝e osiàgnàç armia bezmyÊlnych g∏up-
ków? Nagrabià z∏ota, ale i tak mamy go w nadmiarze. Niewolników te˝ jest nadmiar, a od nich emanuje niedo-
bra energia, z ràk niewolnika nie nale˝y braç po˝ywienia, jest bowiem niesmaczne i szkodliwe. Nale˝y ujarz-
miaç dusze ludzkie, a ca∏à energi´ ich czu∏ej mi∏oÊci skierowaç na siebie. Ale tu nie armia jest potrzebna, lecz
myÊl oparta na nauce. Nauka obrazowoÊci – to ona jest mojà niewidzialnà armià. Im g∏´biej jà poznam, tym
bardziej oddana b´dzie mi armia. Im mniej b´dzie wiedzia∏ t∏um pogrà˝ony w okultyzmie i nierealnoÊci, tym
mocniej b´dzie mi podporzàdkowany”. 

Kap∏an zwierzchnik stworzy∏ swój plan. Do dziÊ widaç jego odbicie w zdarzeniach historii ostatnich szeÊciu
tysi´cy lat. Ka˝demu sà znane nie tak dawne zdarzenia, które ró˝nià si´ tylko sposobem ich przekazania. Ale
spróbuj okreÊliç je sam, wtedy ujrzysz prawd´. Zobacz. 

Na naradzie tych szeÊciu kap∏anów zosta∏ przedstawiony plan, który póêniej by∏ znany wielu ludziom, Biblia
bowiem – Stary Testament o nim opowiada. Kap∏an Moj˝esz na polecenie g∏ównego kap∏ana wyprowadza
z Egiptu lud ˝ydowski, któremu zapewniano wspania∏e ˝ycie na Ziemi Obiecanej, przygotowanej przez Boga
dla ludu ˝ydowskiego. Og∏aszajà wi´c naród ˝ydowski wybranym przez Boga. Pon´tna obietnica podnieca
umys∏y i cz´Êç ludu idzie za Moj˝eszem, który przez 40 lat wodzi ludzi po pustyni. Pomocnicy kap∏ana stale
prawià kazania, mówià o tym, ˝e ˚ydzi sà uprzywilejowani i wybrani oraz zmuszajà do podbijania i grabie˝y
miast, i to wszystko w imieniu Jego, Boga. A kiedy któryÊ przejrza∏ na oczy i, rozumiejàc t´ psychoz´, stanow-
czo domaga∏ si´ powrotu do dawnego ˝ycia, to og∏aszajà, ˝e jest grzesznikiem, i nakazujà mu popraw´, i da-
jà czas. JeÊli si´ nie zmieni, to zabijajà. Nie w swoim imieniu to czynià, lecz zas∏aniajà si´ imieniem Boga. 

Nie opowiadam tobie ani snów, ani wymys∏ów. Ka˝dy sam o tym si´ przekona, znajdujàc odpowiedzi
w Starym Testamencie – Wielkiej Historycznej Ksi´dze. Prawdziwe wydarzenie historyczne ka˝dy potrafi uj-
rzeç, gdy z lekka si´ przebudzi z hipnotycznego snu tysiàcleci i przeczyta, w jaki sposób by∏ zakodowany ˝y-
dowski lud i przemienieni w wojsko kap∏ani. Póêniej, wyjawiwszy zdolnoÊci do pojmowania WszechÊwiata, Je-
zus podjà∏ prób´ rozkodowania tego narodu, starajàc si´ zapobiec kap∏aƒskim zamiarom. W´drujàc wÊród
m´drców, stara∏ si´ on po ziarenku poznaç nauk´ obrazowoÊci. Poznawszy ju˝ wiele, zdecydowa∏ si´ urato-
waç swój ˝ydowski naród. Zdo∏a∏ stworzyç swojà religi´, ˝eby mog∏a przeciwstawiaç si´ temu okropieƒstwu. 

Ta religia nie by∏a stworzona dla wszystkich ludzi na Ziemi, lecz przeznaczona tylko dla ludu ˝ydowskiego.
On sam o tym nieraz mówi∏. Jego s∏owa zapisane zosta∏y przez jego uczniów. 

“A oto kobieta kananejska, wyszed∏szy z tamtych okolic. wo∏a∏a: «Ulituj si´ nade mnà, Panie, Synu Dawida!
Moja córka jest ci´˝ko dr´czona przez z∏ego ducha«, lecz On nie odezwa∏ si´ do niej ani s∏owem. Na to pode-
szli Jego uczniowie i prosili Go: »Odpraw jà, bo krzyczy za nami!« lecz On odpowiedzia∏: »Jestem pos∏any tyl-
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ko do owiec, które pogin´∏y z domu Izraela«. [Ewangelia wed∏ug Êw. Mateusza 15,22-24] Co oznaczajà s∏owa:
“Jestem pos∏any tylko do owiec, które pogin´∏y z domu Izraela”? Dlaczego nauka Jezusa jest tylko dla ˚y-
dów? Dlaczego On uwa˝a, ˝e ˝ydowski lud jest zagubiony? 

Zapewniam ci´, W∏adimirze, i˝ Jezus rozumia∏, ˝e podczas czterdziestoletniego kodowania na pustyni sy-
najskiej wi´ksza cz´Êç ˚ydów by∏a pogrà˝ona w hipnotycznym Ênie. Ta cz´Êç i sam Moj˝esz byli narz´dziami
w r´kach zwierzchnika kap∏anów. Oni byli jego ˝o∏nierzami, których zobowiàza∏, by dla zaspokojenie jego ego
zdobyli w∏adz´ nad ludzkoÊcià ca∏ej Ziemi. Wi´c oni przez tysiàclecia b´dà walczyç w ró˝nych zakàtkach Zie-
mi. Bronià ich nie b´dzie prymitywny miecz ani kula, lecz przebieg∏oÊç i stworzenie obrazu ˝ycia, przy którym
wszystkie narody podporzàdkujà si´ okultyzmowi, a wi´c kap∏aƒskiemu egoizmowi. B´dà walczyç, nie ˝a∏ujàc
siebie. 

“Ka˝da walka jednak przewiduje obecnoÊç przeciwników – pomyÊla∏eÊ W∏adimirze – a jeÊli tak jest, to
gdzie sà ofiary? W walce ka˝da strona ponosi ofiary”. 

W ró˝nych êród∏ach historycznych wspomina si´ daty zdarzeƒ, które udowadniajà t´ prawd´. ˚eby wspo-
móc poszukiwanie tych strasznych dat, ja tobie zaraz kilka z nich przytocz´. JeÊli zechcesz, to sam poszu-
kasz ich historycznego potwierdzenia. Dzisiaj wszystkim wiadomo, jak od terroru ginà dzieci i starzy ludzie
w Izraelu. Nie tak dawno by∏a wojna. którà nazywaliÊcie II wojnà Êwiatowà. Sà dokumenty mówiàce o totalnym
zniszczeniu narodu ˝ydowskiego: starców i dzieci, matki i m∏ode kobiety, noszàce w sobie nowe ˝ycie, m∏o-
dzieƒców, którzy nie doznali jeszcze mi∏oÊci palili w piecach, truli gazem i za ˝ycia grzebali w zbiorowych mo-
gi∏ach. 

Zginà∏ nie jeden, nie stu, nie tysiàc, ale miliony ludzi w bestialski sposób wymordowano w krótkim czasie.
Za to historycy obcià˝ajà Hitlera, ale kto by∏ winien rzezi w innych czasach: rok 1113, RuÊ Kijowska. Nagle
wybuch∏o narodowe oburzenie przeciwko ˚ydom. W Kijowie i innych miastach Rusi grabiono ˝ydowskie do-
my, palono, ˚ydów mordowano, nie litujàc si´ nawet nad dzieçmi. Lud Rusi, op´tany bestialskà z∏oÊcià, by∏
w stanie znieÊç nawet rzàdzàce hrabiostwo. 

Hrabiowie ci zebrali si´ na narad´ i uchwalili ustaw´: “Od dziÊ z ca∏ej Ziemi rosyjskiej nale˝y wygnaç
wszystkich ˚ydów i w przysz∏oÊci ich tu nie wpuszczaç. Tych, którzy potajemnie tu przyjdà, ograbiaç i zabijaç”.
W 1290 roku nagle zaczynajà mordowaç ˚ydów w Anglii. Rzàd te˝ wygna∏ ˝ydowski lud z kraju. 

W 1492 roku rozpocz´∏y si´ ˝ydowskie pogromy w Hiszpanii. Nad wszystkimi ˚ydami zawis∏a groza wy-
niszczenia, wi´c byli zmuszeni opuÊciç kraj. Ludzie ró˝nych paƒstw zacz´li nienawidziç ˚ydów od momentu
ich wyjÊcia z synajskiej pustyni. NienawiÊç gromadzi∏a si´ w wielu narodach, przemieniajàc si´ to tu, to tam
w okrutne pogromy i morderstwa. 

Przytoczy∏am daty tylko tych bezwzgl´dnych pogromów, o których sam mo˝esz przeczytaç w napisanej
przez ludzi historii. Oprócz tych, ˝ydowski lud mia∏ jeszcze bardzo wiele konfliktów. Owszem, ka˝dy z nich jest
mniej znaczàcy od tych wszystkim znanych. Natomiast jeÊli mnóstwo niewielkich konfliktów po∏àczyç w jed-
noÊç, to one si´ uka˝à w niewyobra˝alnej skali, w najstraszniejszej z najstraszniejszych. 

Gdy tak ju˝ si´ zdarza przez kilka tysiàcleci, to wniosek nasuwa si´ sam – lud ˝ydowski jest winien przed
ludêmi, tylko w czym tkwi jego wina? Staro˝ytni historycy i wspó∏czeÊni twierdzà, ˝e oni knujà spisek przeciw-
ko w∏adzom, próbujà wszystkich omamiç od ma∏ego do du˝ego. Cz∏owiekowi biednemu próbujà podst´pem
zabraç ostatnià koszul´, a bogatego puÊciç z torbami, a w∏aÊnie to potwierdza ten fakt, ˝e wÊród ˚ydów jest
wielu bogatych, którzy majà wp∏yw na rzàd. 

Ale nasuwa si´ jedno pytanie, zadaj je sobie: na ile jest prawy i uczciwy ten, kogo oszuka∏ ˚yd? Czy ten,
kto zgromadzi∏ bogactwa, osiàgnà∏ je uczciwie? A czy ten, kto ma w∏adz´, jest wystarczajàco màdry, skoro
z ∏atwoÊcià mo˝na go oszukaç? Zw∏aszcza wielu rzàdzàcych jest uzale˝nionych, a ˚ydzi w∏aÊnie to przedsta-
wiajà. Mo˝na d∏ugo dyskutowaç na ten temat, jednak odpowiedê jest prosta. W Êwiecie okultyzmu wszyscy
˝yjà w oszustwie. W takim razie czy warto tylko sàdziç tego, który osiàgnà∏ wi´cej od innych? 

A co do ˝ydowskiego ludu, to na jego miejscu móg∏by byç ka˝dy z obecnych ludzi. Ka˝dy, gdyby by∏ pod-
dany kodowaniu na tak niespotykanà skal´, przez czterdzieÊci lat b∏àdzàc po pustyni, s∏uchajàc tylko okulty-
stycznych przemówieƒ, nie widzàc nic stworzonego przez Boga. Jezus próbowa∏ uwolniç swój naród z tego
zakodowania, dla niego On wymyÊli∏ nowà religi´, która ró˝ni si´ od wczeÊniejszej. Na przyk∏ad w przeciwieƒ-
stwie do tego, gdzie by∏o powiedziane: .,Oko za oko, zàb za zàb”, On mówi∏: “Uderzony w prawy policzek,
nadstaw Iewy”, lub gdzie by∏o powiedziane: “Ty jesteÊ wybranym narodem wÊród innych”, on mówi∏: “JesteÊ
Bo˝ym Barankiem”... 

Móg∏by Jezus i prawd´ powiedzieç swojemu narodowi, powiedzieç o czasach Wiedyzmu, o tym, ˝e cz∏o-
wiek móg∏by szcz´Êliwie ˝yç w swojej rodzinnej ziemi, majàc do czynienia z tym, co stworzy∏ Ojciec Stwórca.
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By∏oby to daremne, bo ˝ydowski lud by∏ ju˝ zakodowany, wierzy∏ tylko w okultyzm, a nierealny Êwiat wywiera∏
presj´ na jego podÊwiadomoÊç. Wtedy Jezus zdecydowa∏ si´ dzia∏aç w sposób okultystyczny, tworzàc okulty-
stycznà religi´. 

Kap∏an zwierzchnik rozszyfrowa∏ plany Jezusa, niejeden rok musia∏a pracowaç jego myÊl, a˝ znalaz∏o si´
rozwiàzanie, które wydawa∏o si´ genialne, on bowiem podjà∏ takà decyzj´: “Z naukà Jezusa nie ma sensu
walczyç. Przy pomocy moich ˝o∏nierzy ˝ydowskich religi´ t´ nale˝y wpoiç w ÊwiadomoÊç ludzi na ca∏ej Ziemi,
przy czym w Izraelu zostawiç starà religi´”. Tak wi´c si´ sta∏o, jak postanowi∏ zwierzchnik kap∏anów. 

Powsta∏y wi´c i istniejà w tym samym czasie dwie ró˝ne w istocie fi∏ozofie. Jedna g∏osi: ˚ydzi to wybrany
naród, jak uczy∏ Moj˝esz, i wszyscy powinni mu si´ podporzàdkowaç. Druga mówi s∏owami Jezusa: wszyscy
sà równi przed Bogiem. Ludzie nie powinni wywy˝szaç si´ ponad innych, a najwi´kszego swojego wroga na-
le˝y kochaç. 

Rozumia∏ kap∏an, ˝e jeÊli si´ uda ca∏y Êwiat objàç religià chrzeÊcijaƒskà, która wszystkich nawo∏uje do mi-
∏oÊci i pokory, zostawiajàc przy tym judaizm, gdzie jeden nad drugiego si´ wywy˝sza, to Êwiat zostanie za-
w∏adni´ty. Âwiat ukl´knie przed ˚ydami, lecz oni sà jedynie ˝o∏nierzami. Âwiat pok∏oni si´ wi´c kap∏anowi. Po-
szli wi´c w Êwiat g∏osiciele, szczerze próbujàc wprowadzaç nowà religi´. Religi´ Jezusa?

Nieca∏kowicie. Teraz do niej od kap∏ana by∏o dodane niema∏o. Co by∏o póêniej, dobrze wiesz. Pad∏ Rzym,
wielkie imperium zniszczyli nie wrogowie z zewnàtrz. Rzym by∏ burzony od Êrodka, bo uzna∏ chrzeÊcijaƒstwo.
Imperatorzy natomiast uwa˝ali, ˝e chrzeÊcijaƒstwo umacnia ich w∏adz´. Bardzo im schlebia∏ taki postulat:
ka˝da w∏adza jest od Boga, a w∏adca-imperator przez Boskà ∏ask´ jest namaszczony. 

W czwartym wieku oficjalnie i faktycznie chrzeÊcijaƒstwo opanowa∏o Rzym. Z radoÊcià g∏ówny kap∏an tele-
patycznie wyda∏ rozkaz bizantyjskiemu imperatorowi, w rezultacie chrzeÊcijaƒski Rzym pali aleksandryjskà bi-
bliotek´ doszcz´tnie. Ogó∏em spalono siedemset tysi´cy i trzydzieÊci trzy tomy. 

Stosy ksiàg i staro˝ytnych papirusów p∏on´∏y w wielu miastach. Palono ksi´gi epoki pogaƒskiej, jednak by-
∏y wÊród tych ksiàg równie˝ te rzadkie, w których pisa∏o si´ o wiedzy, doÊwiadczeniach ludzi epoki Wiedyzmu.
Nie spalili ich. Wyciàgn´li je, schowali i uczyli si´ w wàskim kr´gu wÊród wybranych, a dopiero póêniej znisz-
czyli. Kap∏an zwierzchnik by∏ pewien, ˝e teraz, kiedy ludzie jeszcze dalej odeszli od wiedzy praêróde∏, nie na-
potka ju˝ przeszkód na swojej drodze. Wtedy oÊmieli∏ si´ i wyda∏ jeszcze jeden telepatyczny rozkaz, w rezul-
tacie na drugim Soborze Konstantynopolskim zosta∏a rzucona anatema na nauk´, która nazywa si´ reinkarna-
cjà. 

Dlaczego? – zapytasz. Dlatego, ˝eby ludzie nie zastanawiali si´ nad sednem ziemskiego ˝ycia. ˚eby my-
Êleli o tym, ˝e tylko poza Ziemià istnieje szcz´Êliwe ˝ycie. I w∏aÊnie tak uwa˝ajà liczne narody Ziemi. 

Kap∏an si´ cieszy∏. Wiedzia∏, co b´dzie dalej, i po kryjomu tak myÊla∏: ˝ycia pozaziemskiego cz∏owiek nie
widzia∏. Jak dostaç si´ do raju, gdzie jest dobrze, a jak w piekle si´ nie usadowiç – te˝ nie wiadomo. No to
dam mu okultystycznà podpowiedê ku radoÊci mojego planu. Do dzisiejszych czasów ró˝ne podpowiedzi so-
bie ku radoÊci rozdajà na Êwiecie egipscy kap∏ani. Jednak ca∏kowitej w∏adzy nad Êwiatem nie uda∏o im si´ ani
razu osiàgnàç, nawet wtedy, kiedy zosta∏ unicestwiony, jak im si´ wydawa∏o, najbardziej mocny bastion po-
gaƒskiej kultury Rzym. Jednak˝e zosta∏a na Ziemi ma∏a wysepka, niepodatna na zwykle czary. Jeszcze przed
Rzymem i przed pojawieniem si´ nauki Jezusa zwierzchnik kap∏anów dawa∏ z siebie wszystko, by zniszczyç
kultur´ ostatniego kraju Wiedyzmu – Rusi... 

TAJNA WOJNA Z RUSIÑ EPOKI WIEDYZMU 

Wojna odbywa∏a si´ nie za pomocà miecza. To okultyzm naje˝d˝a∏ na planie niematerialnym. G∏osiciele re-
ligii okultystycznej szli na RuÊ, a dziesiàtki ich imion mo˝esz dzisiaj przeczytaç w cerkiewnych ksi´gach. By∏y
ich dziesiàtki tysi´cy, ale b∏´dów swoich oni nie byli winni. Byli fanatykami, a wi´c nie potrafili ogarnàç swojà
myÊlà nawet milionowej cz´Êci WszechÊwiata. Byli wiernymi ˝o∏nierzami zwierzchnika kap∏anów, nie narzeka-
jàc i z oddaniem wykonujàc jego rozkaz, próbowali z natchnieniem wyt∏umaczyç ludziom, jak majà ˝yç. Stara-
li si´ mówiç prawie to samo, co kiedyÊ mówiono w majestatycznym rzymskim paƒstwie. 

Wdra˝ali rytua∏y i proponowali, aby budowaç koÊcio∏y, nie przyk∏adajàc wagi do ziemskiego bytu i przyrody.
Mówili, ˝e wtedy ka˝dy osiàgnie królestwo niebiaƒskie. Nie b´d´ ci´ fatygowaç kazaniem, bo gdybyÊ zechcia∏,
to przeczytasz, co wtedy si´ mówi∏o. Wyt∏umacz´ ci, z jakiej przyczyny nie uda∏o si´ im przez tysiàclecia nic
zrobiç na Rusi epoki Wiedyzmu. 

Co drugi ˝yjàcy na Rusi by∏ poetà i kpiarzem. Wielu by∏o w tej Rusi bardów, zwanych wtedy bajanami. I tak
zdarza∏o si´ w tych czasach, ˝e ˝o∏nierze kap∏ana przez dziesi´ciolecia uskuteczniali propagand´, jak nale˝y
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czciç Boga. Ju˝ gdzieÊ ludzie zaczynali s∏uchaç ich i zastanawiaç si´ nad ich opowieÊciami. Bajan, gdy to zo-
baczy, uÊmieje si´ jedynie i u∏o˝y pieÊƒ, i zaÊpiewa jà. PieÊƒ ta szybko rozpowszechni si´ na Rusi, wtedy
przez nast´pne dziesi´ç lat ca∏a RuÊ serdecznie si´ Êmieje z przypowieÊci kap∏ana. Z wÊciek∏oÊci kap∏an ata-
kuje na nowo. Jednak znowu rodzi si´ nowa pieÊƒ i na nowo Êmieje si´ RuÊ. Wiele by∏o przypowieÊci w tych
czasach, ale opowiem ci trzy. 

W której ze Êwiàtyƒ ma byç Bóg 
(pierwsza pieÊƒ Anastazji) 

Jednà z wielu wiosek zamieszkiwali szcz´Êliwi ludzie. By∏o w tej osadzie dziewi´çdziesiàt dziewi´ç rodzin.
Ka˝da mia∏a wspania∏y dom, ozdobiony dziwacznym, rzeêbionym wzorem. Ogród obok domu co roku obdaro-
wywa∏ obfitymi p∏odami. On sam hodowa∏ warzywa i owoce. Ludzie z radoÊcià witali wiosn´ i cieszyli si´ la-
tem. Nieprzerwany ∏aƒcuch radosnych i przyjaznych Êwiàt rodzi∏ pieÊni i korowody, a zimà od codziennych za-
baw ludzie odpoczywali. Spoglàdajàc na niebiosa, zadawali sobie pytanie, czy mo˝na gwiazdy i Ksi´˝yc uczy-
niç pi´kniejszymi ni˝ sà. 

Raz na trzy lata, w lipcu, ludzie ci zbierali si´ razem na skraju wioski, na polanie. Raz na trzy lata Bóg od-
powiada∏ na ich pytania zwyk∏ym g∏osem. Niewidoczny dla oczu zwyk∏ych ludzi, Bóg by∏ odczuwalny dla ka˝-
dego. Razem ze wszystkimi mieszkaƒcami wioski decydowa∏, jak najlepiej u∏o˝yç sobie ˝ycie w nadchodzà-
cych dniach. Rozmowa ludzi i Boga by∏a filozoficzna, ale czasami te˝ ca∏kiem prosta i ˝artobliwa. 

Na przyk∏ad m´˝czyzna w Êrednim wieku wstawa∏ i tak Bogu meldowa∏: 
– A co ty, Bo˝e, na festynie tego lata, kiedy zebraliÊmy si´ Êwitem razem, zaczà∏eÊ wszystkich polewaç

deszczem? Pada∏o do po∏udnia, tak jakby z wodospadu niebiaƒskiego, i dopiero w po∏udnie zaÊwieci∏o s∏oƒce.
To co, ty do po∏udnia spa∏eÊ? 

– Nie spa∏em – odpowiada∏ Bóg – tylko od Êwitu myÊla∏em, jak najlepiej zrobiç, ˝eby si´ Êwi´to nad podziw
uda∏o. Ujrza∏em, jak ktoÊ z was, idàc na festyn, z lenistwa nie umy∏ si´ w czystej wodzie. I co tu zrobiç? Po-
psujà przecie˝ Êwi´to swoim wyglàdem, niecnoty. Zdecydowa∏em si´ wi´c wszystkich wykàpaç, a póêniej
przegnaç chmurki i promieniom s∏oneczka pozwoliç popieÊciç ludzkie cia∏a umyte deszczem. 

– Skoro tak, to dobrze... – zgodzi∏ si´ m´˝czyzna, ukradkiem strzepnà∏ z wàsów okruchy jedzenia i zaczà∏
wycieraç na buzi swojego syna Êlady po jagodach. 

– Powiedz mi, Bo˝e – zapyta∏ Boga starszy, zadumany fi∏ozof: – Nad nami w niebie wiele gwiazd, a co
oznacza ich dziwaczny uk∏ad? Czy b´d´ móg∏ wybraç jednà z gwiazd, która spodoba∏a si´ mojej duszy, i osie-
dliç si´ na niej z rodzinà, gdy ˝ycie na Ziemi mnie znudzi? 

– Uk∏ad cia∏ niebieskich, rozjaÊniajàcych nocne niebo, informuje o ˝yciu ca∏ego WszechÊwiata. Spokój
i skupienie duszy pozwoli odczytaç ksi´g´ nieba. Ksi´ga ta nie otwiera si´ przed pró˝nà ciekawoÊcià, lecz je-
dynie przed czystymi i znaczàcymi pomys∏ami. A osiedliç si´ na gwieêdzie – to móg∏byÊ. Ka˝dy mo˝e wybraç
dla siebie niebieskà planet´. Tylko nale˝y przy tym spe∏niç jeden wamnek. Trzeba byç zdolnym do tego, by na
wybranej przez siebie gwieêdzie tworzyç lepiej ni˝ na Ziemi. 

Skocznie wsta∏a z trawy m∏oda dziewczyna, zarzuci∏a na plecy p∏owy warkocz, unios∏a w gór´ buzk´ z za-
dartym noskiem i, po∏o˝ywszy d∏onie na biodrach, nagle zaczepnie rzek∏a do Boga: 

– Mam do ciebie pretensje, Bo˝e. Dwa lata niecierpliwie czeka∏am, by zg∏osiç swoje pretensje. Ale teraz
wszystko powiem. Na Ziemi dzieje si´ coÊ nienormalnego, powstaje nieporzàdek. Wszyscy ludzie ˝yjà jak lu-
dzie, zakochujà si´, ˝enià i si´ cieszà, a w czym tkwi moja wina? Gdy tylko przychodzi wiosna, na moich po-
liczkach pojawiajà si´ piegi, ani zmyç ich nie mo˝na, ani zamalowaç. To ty co, Bo˝e, wymyÊlaleÊ je dla swojej
zabawy? ˚àdam wi´c, aby tej wiosny nie pojawi∏ si´ ani jeden pieg! 

– O, córeczko moja. Nie piegi i nie kropeczki pojawiajà si´ wiosnà na twojej wspania∏ej buêce. Ale b´d´ na-
zywaç je tak, jak ty sobic tego ˝yczysz. JeÊli uwa˝asz, ˝e one ci´ szpecà, to przysz∏ej wiosny sprzàtn´ je
z twojej buêki – odpowiedzia∏ dziewczynie Bóg. 

Ale postawny m∏odzieniec z drugiego koƒca polany natychmiast rzek∏ cichym g∏osem, zwracajàc si´ do Bo-
ga: 

– Wiele pracy wiosnà trzeba nam wykonaç. Ty, Bo˝e, starasz si´ uczestniczyç w ka˝dym dziele. Po co
masz marnowaç swój czas na piegi? A do tego one sà tak urocze, ˝e nie mog´ sobie wyobraziç obrazu wspa-
nialszego ni˝ piegowata twarz tej m∏odej dziewczyny. 

– To co mam zrobiç? – w zamyÊleniu powiedzia∏ Bóg. – Dziewczyna prosi∏a, wi´c obieca∏em... 
– Jak to, co robiç? – do rozmowy wtràci∏a si´ dziewczyna. – Przecie˝ ludzie mówià, ˝e nie piegami, ale po-
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wa˝niejszymi sprawami nale˝y si´ zajmowaç... A skoro mowa o piegach, to mo˝na by by∏o dodaç jeszcze
dwa dla symetrii, tu, na prawym policzku. 

UÊmiechnà∏ si´ Bóg, to by∏o widaç po tym, jak uÊmiechali si´ ludzie. Wszyscy wiedzieli, ˝e ju˝ nied∏ugo
w mi∏oÊci nowa rodzina narodzi si´ w ich wiosce. 

Tak ˝yli ludzie z Bogiem w tej niesamowitej wiosce. Pewnego dnia przysz∏o do nich stu m´drców. GoÊcinni
mieszkaƒcy zawsze podejmowali goÊci rozmaitym pocz´stunkiem. M´drcy jedli wspania∏e p∏ody i zachwycali
si´ ich niezwyk∏ym smakiem. Potem jeden z nich rzekI: 

– O, ludzie, jak˝e spokojne i wspania∏e jest wasze ˝ycie. W ka˝dym domu przytulnie i dostatnio. Tylko nie
macie kultury obcowania z Bogiem. Nie ma rozs∏awiania Boga i pokory, i uwielbienia. 

– Dlaczego tak mówicie? – zaniepokojeni ludzie próbowali zaprzeczaç ich s∏owom. – Rozmawiamy z Bo-
giem tak jak ze sobà. Obcujemy z Nim raz na trzy lata. A z ka˝dym dniem On wschodzi s∏oneczkiem Pszczo-
∏à pracuje w ogrodzie wokó∏ ka˝dego domu od wiosny, zimà pokrywa Êniegiem ziemi´, czyny Jego sà dla nas
zrozumia∏e i z ka˝dej pory roku my si´ cieszymy. 

– O nie, nieprawid∏owo to macie zorganizowane – powiedzieli m´drcy. – PrzyszliÊmy nauczyç was obco-
wania z Bogiem. Na ca∏ej Ziemi na Jego czeÊç sà pobudowane koÊcio∏y i Êwiàtynie. Ludzie mogà tam z Nim
obcowaç codziennie. W∏aÊnie my was tego nauczymy. 

Przez trzy lata mieszkaƒcy wioski s∏uchali m´drców. Ka˝dy ze stu broni∏ w∏asnej teorii, jak najlepiej zbudo-
waç Bogu Êwiàtyni´ i co nale˝y codziennie tam czyniç. Ka˝dy mia∏ swojà teori´, wi´c nie wiedzieli wieÊniacy,
którà z tych stu wybraç. W jaki sposób to uczyniç, by ˝adnego nie uraziç? Zdecydowali si´ wi´c pos∏uchaç
ka˝dego i wybudowaç wszystkie Êwiàtynie, po jednej dla ka˝dej rodziny. Tylko ˝e w wiosce by∏o dziewi´çdzie-
siàt dziewi´ç rodzin, a m´drców by∏o stu. Dowiedziawszy si´ o decyzji mieszkaƒców, m´drcy si´ zdenerwo-
wali, ktoÊ bowiem nie otrzyma Êwiàtyni i nie b´dzie mia∏ ofiary na tacy. Zacz´li si´ ze sobà sprzeczaç, która
z teorii oddawania ho∏du Bogu jest najbardziej skuteczna. Mieszkaƒców wioski te˝ wciàgn´li do tej dyskusji.
Spór si´ zaostrza∏ i po raz pierwszy ludzie zapomnieli o terminie spotkania z Bogiem. Nie zebrali si´ na pola-
nie w okreÊlony dzieƒ, tak jak to wczeÊniej bywa∏o. 

Up∏yn´∏y jeszcze trzy lata. Wokó∏ wioski sta∏o ju˝ dziewi´çdziesiàt dziewi´ç majestatycznych koÊcio∏ów
i tylko domy nie b∏yszcza∏y dawniejszym porzàdkiem. Cz´Êç warzyw nie zosta∏a zebrana, a owoce w ogrodzie
zacz´∏y zjadaç robaki. 

– Wszystko przez to, ˝e nie ma w was prawdziwej wiary – g∏osili w ró˝nych Êwiàtyniach m´drcy. 
– PrzynoÊcie do Êwiàtyni wi´cej, staranniej i cz´Êciej kl´kajcie przed Bogiem. 
I tylko jeden m´drzec, ten, który zosta∏ bez Êwiàtyni, ukradkiem szepta∏ to do jednego, to do drugiego: 
– Nie tak, ludzie, wszystko robicie. KoÊcio∏y wybudowaliÊcie nie tej konstrukcji. Kl´kacie w Êwiàtyniach te˝

nieprawid∏owo i nie te s∏owa wypowiadacie w swoich modlitwach. Tylko ja mog´ was nauczyç codziennego
obcowania z Bogiem. 

Gdy mu si´ uda∏o kogoÊ namówiç, powstawa∏a nowa Êwiàtynia, a przy tym natychmiast podupada∏ jeden
z ju˝ istniejàcych koÊcio∏ów. Kiedy jeden z m´drców zostawa∏ bez datków, znów po kryjomu próbowa∏ innych
oczerniaç przed ludêmi. Min´∏o wiele lat. Pewnego dnia ludzie przypomnieli sobie o spotkaniach na polanie,
na których s∏yszeli g∏os Boga. Znowu si´ tam zebrali i zacz´li zadawaç pytania w nadziei, ˝e Bóg ich us∏yszy
i tak jak kiedyÊ da odpowiedê: 

– Odpowiedz, dlaczego tak si´ sta∏o, ˝e w naszych ogrodach robaki zjadajà p∏ody? Dlaczego warzywa nie
ka˝dego roku dajà urodzaj? Dlaczego ludzie wcià˝ si´ bijà, awanturujà, sprzeczajà, ale nie umiejà wybraç naj-
lepszej religii? Powiedz, w której z wybudowanych dla Ciebie Êwiàtyƒ zamieszka∏eÊ? 

D∏ugo nie odpowiada∏ Bóg na ich pytanie. Gdy Jego g∏os zabrzmia∏ w przestrzeni, nie by∏ ju˝ wesoly, lecz
zm´czony. 

– Moje córki i synowie – odpowiedzia∏ Bóg – w waszych otoczonych ogrodami domach powsta∏a pustka,
dlatego ˝e nie mog´ sam ze wszystkim nadà˝yç. Od zarania marzy∏em tylko o tym, by razem z wami tworzyç
wspania∏oÊç, ale wy odwróciliÊcie si´ cz´Êciowo od swojego ogrodu-domu, a ja sam nie nadà˝am z tworze-
niem, tworzenie powinno byç wspólne. I jeszcze jedno chc´ wam wszystkim powiedzieç: mi∏oÊç i wolnoÊç wy-
boru tkwià w was samych, a ja jestem gotów dà˝yç za waszym marzeniem. Teraz dajcie odpowiedê, moi ko-
chani synowie i córki, w której ze Êwiàtyƒ powinienem zamieszkaç? Wszyscy jesteÊcie dla mnie równi, to
gdzie mam si´ znaleêç, ˝eby nikogo nie uraziç? Kiedy odpowiecie na pytanie, gdzie mam si´ osiedliç, podà˝´
za waszà wspólnà wolà. 

Tak odpowiedzia∏ wszystkim Bóg i zamilk∏. A ludze z tej wioski, która kiedyÊ by∏a tak wspania∏a, do dziÊ si´
sprzeczajà. W ich domach jest pustka i kurz. Naoko∏o Êwiàtynie coraz wy˝sze, a spór narasta. 
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– Wiesz, Anastazjo, jakàÊ nierealnà, baÊniowà przypowieÊç przedstawi∏aÊ. Co za durnowaci ludzie byli
w tej wiosce. Czy nie mogli zrozumieç, ˝e Bóg z ka˝dym z nich chce si´ opiekowaç ogrodem? A jeszcze mó-
wisz, ˝e ci g∏upkowaci ludzie do dziÊ si´ sprzeczajà. Gdzie jest ta wioska, w jakim kraju? Mog∏abyÊ powie-
dzieç?

– Mog´. 
– Prosz´, powiedz. 
– W∏adimirze, ty i ludzie z ró˝nych paƒstw teraz w∏aÊnie mieszkacie w tej wiosce. 
– Tak?.. Faktycznie! To my. Pewnie, ˝e my. Nadal si´ sprzeczamy, czyja religia jest lepsza, a w ogrodach

mamy robaczywe p∏ody. 

Najpi´kniejsze miejsce w raju 
(druga pieÊƒ Anastazji) 

Czterech braci przysz∏o na mogi∏´ ojca, ˝eby oddaç ho∏d jego pami´ci. Zapragn´li si´ dowiedzieç, gdzie ich
ojciec si´ znajduje, w raju czy w piekle? Razem zapragn´li, by dusza ojca stan´∏a przed nimi i powiedzia∏a, jak
jej si´ ˝yje w innym Êwiecie. I zjawi∏ si´ przed braçmi obraz ojca, otoczony cudownà aureolà. Zdziwili si´ bra-
cia, zachwycili cudownym widokiem, a kiedy doszli do siebie, zapytali: 

– Powiedz, ojcze, czy twoja dusza przebywa w raju? 
– Tak, moi synowie – odpowiedzia∏ ojciec – w cudnym raju rozkoszuje si´ moja dusza.
– Powiedz, nasz ojcze – dalej pytali bracia – gdzie trafià nasze dusze po Êmierci cia∏a? 
Wtedy ojciec ka˝demu z braci zada∏ pytanie: 
– Powiedzcie, moi synowie, jak wy sami oceniacie swoje ziemskie czyny? 
Bracia po kolei odpowiadali ojcu. Starszy syn powiedzia∏: 
– Zosta∏em wielkim przywódcà wojskowym, ojcze. Broni∏em przed wrogiem ojczystej ziemi, wi´c nie stan´-

∏a na niej noga nieprzyjaciela. Biednych i s∏abych nigdy nie krzywdzi∏em, stara∏em si´ chroniç swoich ˝o∏nie-
rzy, zawsze czci∏em Boga, dlatego mam nadziej´, ˝e trafi´ do raju. 

Drugi syn tak odpowiada∏: 
– Zosta∏em s∏awnym kap∏anem. G∏osi∏em ludziom dobro, uczy∏em ich mi∏oÊci do Boga. PoÊród podobnych

do siebie osiàgnà∏em szczyty i wysokie stanowiska. Dlatego mam nadziej´, ˝e b´d´ w raju. 
Trzeci syn odpowiada∏ ojcu: 
– Jestem wybitnym naukowcem, wymyÊli∏em wiele urzàdzeƒ, które u∏atwiajà ludziom ˝ycie. Dzi´ki mnie

wybudowano dla ludzi du˝o dobrych rzeczy. Przyst´pujàc do budowy, zawsze oddawa∏em Bogu chwa∏´, Jego
imi´ wymawiam i oddaj´ Mu ho∏d i dlatego mam nadziej´, ˝e trafi´ do raju. 

I najm∏odszy brat te˝ odpowiedzia∏ ojcu: 
– A ja, ojcze, sadownikiem jestem, pracuj´ w ogrodzie. Z tego wspania∏ego ogrodu wysy∏am do braci owo-

ce i warzywa, staram si´ nie grzeszyç s∏owami i czynami niegodnymi Boga, dlatego mam nadziej´, ˝e trafi´
do raju. 

Odpowiedzia∏ ojciec synom: – Wasze dusze, moi synowie, b´dà przebywa∏y w raju po Êmierci fizycznego
cia∏a. 

I zniknà∏ obraz ojca. Min´∏y lata, bracia pomarli, a ich dusze spotka∏y si´ w rajskim ogrodzie, tylko nie by∏o
wÊród nich duszy m∏odszego brata. Zacz´li wtedy trzej bracia wo∏aç swego ojca, a kiedy si´ przed nimi poja-
wi∏ w swojej cudownej aureoli, zapytali go: 

– Powiedz nam, ojcze, dlaczego duszy naszego m∏odszego brata nie ma z nami w rajskim ogrodzie? Ju˝
sto lat min´∏o w ziemskim czasie, odkàd rozmawialiÊmy z tobà przy twoim grobie. 

– Nie denerwujcie si´, moi synowie, wasz m∏odszy brat przebywa w rajskim ogrodzie, a nie ma go z wami
dlatego, ˝e w tej chwili w∏aÊnie obcuje z Bogiem. 

Min´∏o kolejne sto lat i bracia ponownie si´ spotkali w rajskim ogrodzie. I tym razem nie by∏o z nimi m∏od-
szego brata. I znowu wo∏ali ojca, i znowu go pytali, gdzie jest m∏odszy brat. Odpowiada∏ ojciec swoim trzem
synom: 

– Z Bogiem wasz m∏odszy brat obcuje, dlatego nie ma go wÊród was. Zacz´li wi´c prosiç ojca, aby im po-
kaza∏, jak i gdzie obcuje ich m∏odszy brat z Bogiem.  

– Popatrzcie – powiedzia∏ ojciec. 
I zobaczyli bracia Ziemi´, a na niej najcudowniejszy ogród, który ich m∏odszy brat jeszcze za ˝ycia upra-

wia∏. W cudownym ziemskim ogrodzie odm∏odzony m∏odszy brat t∏umaczy coÊ swojemu dziecku. Obok krzàta
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si´ urocza ˝ona. Zdziwili si´ bracia i zapytali swojego ojca: 
– Nasz m∏odszy brat jest nadal w swoim ziemskim ogrodzie, a nie w rajskim, tak jak my. To w czym on za-

wini∏ Bogu? Dlaczego fizyczne cia∏o naszego m∏odszego brata nie umiera? Ju˝ niejedno stulecie min´∏o, a my
nadal widzimy go m∏odego. To znaczy, ˝e Bóg zmieni∏ harmoni´ WszechÊwiata. 

Odpowiedzia∏ ojciec swoim synom: 
– Nie zmienia∏ Bóg porzàdku WszechÊwiata stworzonego u zarania w wielkiej mi∏oÊci i harmonii. Cia∏o wa-

szego brata umiera∏o nie raz, lecz dla duszy najlepszym miejscem w rajskim ogrodzie jest to, które w∏asnymi
r´koma zosta∏o stworzone i duszà. Tak jak dla kochàjàcej matki i kochajàcego ojca zawsze najwspanialsze
b´dzie stworzone przez nich dziecko. Idàc Êladem boskiego porzàdku, dusza waszego m∏odszego brata po-
winna trafiç do rajskiego ogrodu, a jeÊli ogród jest na Ziemi, to ona od razu si´ urzeczywistnia w nowym ciele
w mi∏ym dla niej ziemskim ogrodzie. 

– Mówi∏eÊ, ojcze, ˝e nasz brat obcuje z Bogiem, ale my go tam, w jego ogrodzie, nie widzimy razem z Bo-
giem. 

– Wasz m∏odszy brat, moi synowie, opiekuje si´ boskimi stworzeniami – drzewami, roÊlinami, zio∏ami, one
w∏aÊnie sà zmaterializowanymi myÊlami Stwórcy. Dotykajàc ich z mi∏oÊcià i Êwiadomie, wasz brat tym samym
obcuje z Bogiem. 

– A powiedz, ojcze, czy my te˝ kiedyÊ wrócimy na Ziemi´ w fizycznym ciele? 
– Wasze dusze, moi synowie, sà teraz w rajskim ogrodzie, a ziemski wyglàd mogà otrzymaç tylko wtedy,

gdy ktoÊ dla waszych dusz stworzy na Ziemi ogród podobny do rajskiego ogrodu. 
Krzykn´li wtedy bracia: 
– Dla obcej duszy nie tworzy si´ ogrodu z mi∏oÊcià. My sami, gdy tylko otrzymamy cia∏o, stworzymy rajski

ogród na Ziemi. 
– MieliÊcie ju˝ takà mo˝liwoÊç, moi drodzy synowie – odpar∏ ojciec i zaczà∏ szybko odchodziç. 
Jednak znowu krzykn´li trzej bracia: 
– Nasz ukochany ojcze, wska˝ nam swoje miejsce w rajskim ogrodzie, dlaczego od nas odchodzisz?
Zatrzyma∏ si´ ojciec i odpowiedzia∏ synom: 
– Patrzcie, obok waszego m∏odszego brata kwitnie roz∏o˝ysta jab∏oƒ. Pod tà jab∏onià stoi dzieci´ca ko∏y-

ska, w niej wspania∏e cia∏ko niemowl´cia poruszy∏o ju˝ ràczkà, zaczyna si´ budziç malec, w nim w∏aÊnie ˝yje
moja dusza. Przecie˝ ten wspania∏y ogród to ja zaczà∏em urzàdzaç... 

Najbogatszy pan m∏ody 
(trzecia pieÊƒ Anastazji) 

PieÊƒ t´ z lekka zmieni´, by dopasowaç jà do obecnych czasów. 
W pewnej wiosce mieszka∏o sobie dwóch sàsiadów. Ich rodziny by∏y zaprzyjaênione, z przyjemnoÊcià pra-

cowali na swojej ziemi. Obydwaj mieli swój dorastajàcy lasek, a z przyjÊciem wiosny obydwa ogrody ton´∏y
w kwiatach. W obydwu rodzinach narodzili si´ synowie. Kiedy dojrzeli, pewnego dnia rodziny przy Êwiàtecz-
nym stole zdecydowanie postanowi∏y oddaç wszystko w r´ce synów. 

– Teraz synowie majà decydowaç, co siaç i kiedy, a my, mój przyjacielu, nie b´dziemy si´ do nich wtràcaç
ani spojrzeniem, ani aluzjà. Niech teraz nasi synowie nawet domy po swojemu urzàdzà, jeÊli tylko zechcà, sa-
mi niech wybierajà ubrania, sami decydujà, jakie byd∏o i sprz´t sà im niezb´dne. 

– Dobrze, niech nasi synowie si´ usamodzielnià i sami wybiorà dla siebie godne niewiasty. Naszych sy-
nów, mój przyjacielu, pójdziemy swataç. 

Takà konkretnà decyzj´ podj´li dwaj przyjaciele-sàsiedzi. ˚ony popar∏y ich postanowienie i rodziny zacz´∏y
˝yç pod dyktando doros∏ych synów. Jednak od tamtej pory ró˝nie si´ uk∏ada∏o ˝ycie tych rodzin. 

W jednej syn by∏ bardzo energiczny, wszyscy si´ z nim liczyli i we wsi zacz´li nazywaç go pierwszym.
W drugiej rodzinie syn wydawa∏ si´ wszystkim zamyÊlony, powolny, wi´c nazywali go drugim. Pierwszy Êcià∏
i wywióz∏ na targ m∏ody las posadzony przez ojca. Zamiast konia kupi∏ ma∏y traktorek i osobowy samochód,
uchodzi∏ za przedsi´biorczego. Na przyk∏ad wyliczy∏, ˝e w nast´pnym roku cena czosnku mocno wzroÊnie,
i nie pomylii si´. Wszystkie roÊliny powyrywa∏, a pole obsadzi∏ czosnkiem. Rodzice nie ∏amali danego s∏owa,
we wszystkim starali si´ pomagaç. Rodzina sprzeda∏a czosnek z wielkim zyskiem, tak ˝e wystarczy∏o na bu-
dow´ ogromnego domu z nowoczesnych materia∏ów i na brygad´ budowlanà. A syn - przedsi´biorca nie po-
przesta∏ na tym, od rana do wieczora oblicza∏, czym najkorzystniej obsiaç wiosnà pole. Wyliczy∏ wi´c pod ko-
niec zimy, ˝e najkorzystniej obsadziç pole cebulà. Znowu sprzeda∏ p∏ody z zyskiem i kupi∏ sobie elegancki sa-
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mochód. 
Pewnego dnia spotkali si´ synowie dwóch sàsiadów na polnej drodze. Jeden jecha∏ samochodem, a drugi

bryczkà zaprz´˝onà w ràczà klacz. Szcz´Êciarz zatrzyma∏ swój samochód i nawiàza∏a si´ taka rozmowa: 
– Popatrz, sàsiedzie, jad´ eleganckim samochodem, a ty nadal przemieszczasz si´ bryczkà. Buduj´ wielki

dom, a ty mieszkasz w starym, po rodzicach. Nasi ojcowie i matki zawsze si´ ze sobà przyjaênili i ja te˝ po sà-
siedzku pragn´ ci pomóc. JeÊli chcesz, podpowiem, czym najkorzystniej obsadziç pole. 

– Dzi´kuj´ za twoje dobre ch´ci – odpowiedzia∏ sàsiad z bryczki – lecz bardzo dbam o wolnoÊç swoich my-
Êli. 

– Przecie˝ ja nie nastaj´ na wolnoÊç twoich myÊli, jedynie szczerze pragn´ ci pomóc. 
– Dzi´kuj´ za szczeroÊç, dobry sàsiedzie. Martwe przedmioty, takie jak na przyk∏ad samochód, w którym

siedzisz, odbierajà wolnoÊç myÊli. 
– W jaki sposób samochód mo˝e to odebraç? Twojà bryczk´ ∏atwo wyprzedzi, a ja za∏atwi´ wszystkie swo-

je sprawy, zanim ty dotrzesz do miasta. I to wszystko dzi´ki samochodowi. 
– Tak, pewnie, ˝e wyprzedzi, ty jednak musisz siedzieç za kierownicà i nieprzerwanie jà trzymaç, stale coÊ

prze∏àczaç, ca∏y czas uwa˝nie patrzeç na tablic´ rozdzielczà i na drog´. Mój konik biegnie wolniej ni˝ samo-
chód, tylko ˝e ja przy tym nic nie musz´ z nim robiç, nie obcià˝am tym myÊli. Mog´ nawet zasnàç, a konik
sam dobiegnie do domu. Skar˝y∏eÊ si´, ˝e sà problemy z paliwem, a koƒ sam znajdzie na pastwisku po˝ywie-
nie. No i powiedz mi, gdzie ty teraz tak p´dzisz samochodem? 

– Chc´ na zapas kupiç cz´Êci, nied∏ugo bowiem samochód mo˝e si´ popsuç. 
– To znaczy, ˝e tak dobrze pozna∏eÊ technik´, by nawet przewidzieç awari´ samochodu? 
– Tak, owszem! Przez trzy lata uczy∏em si´ techniki na specjalnych kursach. JeÊli sobie przypominasz, cie-

bie te˝ na nie zaprasza∏em. 
– Ty na trzy lata swojà myÊl powierzy∏eÊ tej technice, tej, co si´ psuje i starzeje. 
– Twoja klacz te˝ si´ zestarzeje i umrze. 
– Pewnie, ˝e si´ zestarzeje, lecz przedtem zdà˝y urodziç êrebi´. Ono wyroÊnie i ja na nim pojad´. ˚ywe

s∏u˝y cz∏owiekowi wiecznie, a martwe tylko skraca jego wiek. 
– Twoje wypowiedzi i rozumowanie Êmieszà ca∏à wiosk´. Mnie uwa˝ajà za bogatego i szcz´Êciarza, a cie-

bie – za ˝yjàcego z ojcowizny. Nawet odrobin´ nie zmieni∏eÊ odmian drzew i krzewów na ojcowskiej ziemi.
– Przecie˝ ja je pokocha∏em. Stara∏em si´ zrozumieç przeznaczenie ka˝dego i wzajemne oddzia∏ywanie

ich na siebie. Te, które zacz´∏y usychaç i marnieç, wzmocni∏em dotykiem i wzrokiem. Teraz wiosnà wszystko
kwitnie w harmonii samo, bez szczególnej troski, jedynie latem roÊliny pragnà przed jesienià oddaç swoje p∏o-
dy. 

– Faktycznie, jesteÊ dziwny, przyjacielu – westchnà∏ przedsi´biorca – tylko chodzisz i podziwiasz swój sad,
ogród i domostwo. Mówisz, ˝e tym sposobem dajesz wolnoÊç swoim myÊlom. 

– Tak jest. 
– Po co tobie ta wolna myÊl? Jaki masz z niej po˝ytek? 
– WolnoÊç myÊli jest mi potrzebna, ˝eby poznaç wszystkie wielkie dzie∏a. ˚eby byç szcz´Êliwym i tobie po-

móc. 
– Mnie?! Troch´ przesadzi∏eÊ! Mog´ wziàç za ˝on´ nàjlepszà dziewczyn´ we wsi, ka˝da za mnie wyjdzie.

Wszystkie pragnà byç bogate: mieszkaç w przestronnym domu i jeêdziç moim samochodem. 
– Byç bogatym nie znaczy szcz´Êliwym. 
– A biednym? 
– Biednym te˝ byç niedobrze. 
– Ani biednym, ani bogatym, to jakim? 
– Dostatek muszà mieç wszyscy. Jeszcze by∏oby dobrze byç samowystarczalnym, pojmowaç to, co nas

otacza. Szcz´Êcie przychodzi do ludzi nie przez przypadek. 
Przedsi´biorca si´ uÊmiechnà∏ i szybko odjecha∏. Minà∏ rok i dwaj ojcowie-sàsiedzi znów si´ spotkali. Do-

szli do wniosku, ˝e najwy˝sza pora swataç synów. Kiedy ich zapytali, którà chcieliby pojàç za ˝on´, to syn-
przedsi´biorca odpowiedzia∏ ojcu tak: 

– Podoba mi si´, ojcze, córka so∏tysa, chcia∏bym wziàç jà za ˝on´. 
– Widz´, synu, ˝e z ciebie zuch. Córka so∏tysa jest w naszym powiecie najurodziwsza. Wszyscy przyjezdni

na jej widok wpadajà w zachwyt. Ale ona jest te˝ bardzo krnàbrna. Umys∏ tej dziewczyny jest niezwyk∏y, nawet
rodzice nie mogà jej zrozumieç. Mo˝na jà nawet uwa˝aç za dziwnà, lecz po porad´ do niej i po uzdrowienie
przychodzà kobiety, dzieci swoje do tej dziewczyny przynoszà. 
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– Co z tego, ojcze? Te˝ jestem nie w ciemi´ bity. Nie ma domu bardziej przestronnego ni˝ nasz i samocho-
du lepszego ni˝ mój. Widzia∏em dwukrotnie, jak w zamyÊleniu i d∏ugo na mnie patrzy∏a. 

Drugiemu ojcu na pytanie: 
– Która z dziewczyn najbardziej ci si´ podoba, synu? 
M∏odzieniec odpar∏: 
– Kocham, ojcze, córk´ so∏tysa. 
– A jak ona ci´ traktuje? Czy poczu∏eÊ na sobie jej zakochane spojrzenie? 
– Nie, tato. Kiedy jà przypadkowo spotyka∏em, dziewczyna opuszcza∏a oczy. 
Dwaj sàsiedzi poszli razem swataç synów. Przybyli, godnie si´ rozsiedli. So∏tys zawo∏a∏ swojà córk´ i po-

wiedzia∏ do niej: 
– Córeczko moja, przyszli do nas swaty – od dwóch m∏odzieƒców pragnàcych ci´ poÊlubiç. Sama powin-

naÊ wybraç ukochanego. Mo˝esz zrobiç to teraz czy b´dziesz si´ zastanawiaç do Êwitu? 
– Wiele poranków, ojcze, sp´dzi∏am na marzeniach – cicho powiedzia∏a dziewczyna – wi´c mog´ teraz daç

odpowiedê. 
– No to mów, wszyscy czekamy z niecierpliwoÊcià. 
– Dzi´kuj´ wam, ojcowie wszyscy, za uwag´. Synom swatów dzi´kuj´ za to, ˝e chcà swoje ˝ycie z moim

po∏àczyç. Wspania∏ych synów wyÊcie wychowali i wybór, któremu z dwóch swój los powierzyç, by∏by trudny.
Ale pragn´ rodziç dzieci i ˝eby dzieci by∏y szcz´Êliwe. ˚eby mog∏y ˝yç w dostatku, w mi∏oÊci, ˝eby mia∏y wol-
nà wol´, dlatego pokocha∏am tego, który jest najbogatszy. 

Ojciec przedsi´biorcy podniós∏ si´ dumny, a drugi opuÊci∏ g∏ow´, lecz dziewczyna podesz∏a do drugiego oj-
ca, ukl´k∏a przed nim ze spuszczonà g∏owà i powiedzia∏a: 

– Pragn´ poÊlubiç waszego syna. 
W jednej chwili powsta∏ ze swego miejsca so∏tys. Pragnà∏ widzieç swojà córk´ w najbogatszym domu i dla-

tego srogim g∏osem oznajmi∏: 
– W∏aÊciwe s∏owa wypowiedzia∏aÊ, córeczko, pocieszy∏aÊ moje serce swojà rozsàdnà decyzjà. Jednak nie

do najbogatszego w wiosce podesz∏aÊ i nie przed nim przyk∏´k∏aÊ. Najbogatszy jest inny – so∏tys wskaza∏ r´-
kà na ojca przedsi´biorcy i doda∏: – Jego syn wybudowa∏ przestronny dom. Kupi∏ samochód, traktor, ma pie-
niàdze. 

Dziewczyna podesz∏a do ojca i tak odpar∏a na jego surowe s∏owa: 
– Pewnie masz racj´, tatusiu, tylko ˝e ja o dzieciach mówi∏am. Jaki po˝ytek b´dà mia∏y dzieci z tych rze-

czy, które wymieni∏eÊ? Zanim wyrosnà, popsuje si´ traktor, samochód zardzewieje, a dom si´ zestarzeje. 
– No dobrze, lecz nawet jeÊli twoje s∏owa sà prawdziwe, to przecie˝ twoje dzieci b´dà mia∏y du˝o pieni´dzy

i kupià sobie traktor i samochód, i nowe ubrania. 
– Chcia∏abym wiedzieç, co to znaczy “du˝o”? 
Ojciec przedsi´biorcy dumnie pog∏adzi∏ brod´ i z godnoÊcià powiedzia∏: 
– Mój syn ma tyle pieni´dzy, ˝e jeÊli zechce, to takie trzy gospodarstwa jak nasze mo˝e od razu kupiç.

A takich koni jak u sàsiada mo˝e kupiç nie tylko dwa, ale ca∏à stadnin´ nabyç. 
Na to dziewczyna powiedzia∏a skromnie: 
– ˚ycz´ szcz´Êcia wam i waszemu synowi. Ale na ca∏ej Ziemi nie ma takich pieni´dzy, za które mo˝na by-

∏oby kupiç ojcowski ogród. W nim ka˝da ga∏àzka z mi∏oÊcià si´ schyla do tego, kto jà hodowa∏. Za ˝adne pie-
niàdze równie˝ nie mo˝na kupiç wiernoÊci konia, który b´dàc jeszcze êrebakiem, bawi∏ si´ z dzieckiem. Wa-
sza posiad∏oÊç rodzi pieniàdze, a posiad∏oÊç mojego ukochanego – dostatek i mi∏oÊç. 

Kap∏an zmieni∏ taktyk´ 

Kap∏an nie raz zmienia∏ swojà taktyk´ w tysiàcletniej wojnie. Wszystko nadaremnie. RuÊ nadal si´ Êmia∏a
z usi∏owaƒ okultyzmu. Ludzie nazywali jego g∏osicieli u∏omnymi. W owych czasach uwa˝ano za u∏omnoÊç nie
fizyczne upoÊledzenie, lecz okultyzm. Ludzie litowali si´ nad upoÊledzonymi g∏osicielami, dawali im jeÊç, udo-
st´pniali dach nad g∏owà, tylko ich opowieÊci nie traktowali powa˝nie. 

Po up∏ywie czterystu lat kap∏an zrozumia∏, ˝e nie jest mu dane podbiç kraju kultury Wiedyzmu. Dok∏adnie
okreÊli∏, w czym tkwi niezwyk∏a moc Wiedyzmu. 

Niezniszczalnym fundamentem i silnymi korzeniami Wiedyzmu by∏a Boska kultura. Obraz ˝ycia u ka˝dego
te˝ by∏ Boski. Ka˝da rodzina tworzy∏a w swojej osadzie Przestrzeƒ Mi∏oÊci, odczuwa∏a jednoÊç natury, a wi´c
wszystko to, co stworzy∏ Bóg. 
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Tak, faktycznie w epoce Wiedyzmu ludzie rozmawiali poprzez natur´ z Bogiem. Nie kl´kali przed Nim, sta-
rali si´ Go zrozumieç i kochali Boga, tak jak syn czy córka kochajà swoich dobrych rodziców. 

Kap∏an wtedy obmyÊliI plan, który mia∏ przerwaç rozmowy z BoskoÊcià. Nale˝a∏o ludzi oddzieliç od ich
osad, od boskich ogrodów, od ich wspó∏tworzenia z Bogiem. Ca∏e terytorium zamieszkiwane przez Wedrus-
sów rozbiç na oddzielne kraje i zniszczyç ich kultur´... 

Wtedy na RuÊ poszli inni g∏osiciele. Inne by∏y ich czyny. Teraz zacz´li szukaç ludzi, których poczucie w∏a-
snej wartoÊci – duma – chocia˝ troszeczk´ si´ wywy˝sza∏o ponad energie innych uczuç. Znalaz∏szy takiego
cz∏owieka, starali si´ rozbudziç w nim t´ pych´. Dzia∏ali w nast´pujàcy sposób. 

Wyobraê sobie, ˝e do domu, w którym mieszka szcz´Êliwa rodzina przychodzi grupa szlachetnych star-
ców. Ju˝ nie próbujà tak jak kiedyÊ g∏osiç i uczyç ˝ycia. Wr´cz odwrotnie, nagle zaczynajà gospodarzowi sk∏a-
daç ho∏d i ofiarowujà dziwne dary, i mówià: “MyÊmy weszli na gór´ w dalekim kraju. Nie ma wy˝szej od niej na
Ziemi. Kiedy staliÊmy na si´gajàcym ponad chmury szczycie, us∏yszeliÊmy, ˝e jesteÊ najmàdrzejszy na Ziemi.
Ty jedyny jesteÊ wybrany i dla nas jest zaszczytem oddaç ci ho∏d i obdarowaç prezentami, i us∏yszeç twoje
màdre s∏owa”. 

Kiedy zauwa˝yli, ˝e cz∏owiek da si´ z∏apaç na haczyk, kontynuowali swojà przebieg∏à mow´: “G∏os na gó-
rze nam powiedzia∏, ˝e ty powinieneÊ uszcz´Êliwiç wszystkich ludzi na Ziemi. Nie powinieneÊ marnowaç swo-
jego drogiego czasu na inne czyny. Musisz kierowaç ludêmi, tylko tobie jest dane prawo decydowania za nich.
Oto twoja korona” – i jak najwi´kszy skarb dawali cz∏owiekowi czapk´ przyozdobionà drogimi kamieniami. 

Temu, kto uwierzy∏, ˝e jest wielki, wybrany, zak∏adali t´ czapk´ i natychmiast wszyscy przybysze padali
przed nim w wielkim ho∏dzie i s∏awili niebiosa za to, ˝e jest im dane czciç tak wielkiego cz∏owieka. Póêniej bu-
dowali dla niego wielki dom, podobny do Êwiàtyni. 

Tak w∏aÊnie powsta∏ pierwszy hrabia epoki Wiedyzmu. 
Sàsiedzi na tego siedzàcego w Êwiàtyni na tronie cz∏owieka szli popatrzeç jak na jakieÊ dziwowisko. Pa-

trzyli, jak cudzoziemcy przed nim kl´kali, spe∏niali ka˝dà jego zachciank´ i zadawali mu ró˝ne pytania. 
Na poczàtku odbierano te dzia∏ania jako zamorskà zabaw´ i sàsiedzi – albo z ciekawoÊci, albo z litoÊci –

starali si´ schlebiaç swojemu sàsiadowi, ale powoli ludzie byli wciàgani w t´ gr´. Stopniowo wi´c pozwolili si´
zniewoliç i nieÊwiadomie oddalili si´ od stwarzania myÊlà. 

Niema∏ym wysilkiem musieli si´ wykazaç pos∏aƒcy kap∏ana, ˝eby powsta∏y hrabstwa. Na poczàtku, d∏u˝ej
ni˝ przez sto lat, ich próby by∏y bezskuteczne, jednak˝e wreszcie si´ uda∏o, wreszcie pogaƒska RuÊ podzieli-
∏a si´ na hrabstwa. 

A dalej ju˝ posz∏o sprawnie. Hrabiowie zacz´li walczyç mi´dzy sobà o swojà wy˝szoÊç, wciàgàjàc w te wa-
Ênie sàsiadów. 

Póêniej historycy napiszà, ˝e niby znaleêli si´ wielcy hrabiowie, którzy zdo∏ali po∏àczyç drobne hrabstwa
Rusi w wielkie mocarstwo. PomyÊl sam, W∏adimirze, czy naprawd´ tak by∏o? O jakim zjednoczeniu mówià hi-
storycy? Tak naprawd´ wszystko odbywa∏o si´ inaczej. Jeden hrabia móg∏ jedynie zabiç innych lub nimi za-
w∏adnàç. Ludzi mo˝e po∏àczyç tylko kultura i obraz ˝ycia. 

Wytyczenie granic zawsze Êwiadczy o podziale. Kiedy powsta∏o paƒstwo bazujàce nie na kulturze obrazu
˝ycia, ale na sztucznej wy˝szoÊci jednego cz∏owieka lub grupy ludzi i mocy ich armii, od razu pojawi∏o si´ wie-
le problemów: jak zachowaç te granice, a przy okazji jak je poszerzyç. 

Niezb´dne jest liczne wojsko. Wielkim krajem nie mo˝e kierowaç jedna osoba. Pojawili si´ wtedy ró˝ni
urz´dnicy, sekretarze – rozpanoszyli si´ i by∏o ich z ka˝dym dniem coraz wi´cej. Hrabiowie, politycy, urz´dni-
cy, sekretarze, handlowcy, ca∏a ich obs∏uga – to kategoria ludzi oderwanych od Boskiego tworzenia. Teraz ich
przeznaczeniem jest stworzenie sztucznego Êwiata. Oni zatracili zdolnoÊç odbierania rzeczywistoÊci, sà pod-
stawà okultyzmu. 

Jeszcze tysiàc lat temu RuÊ uwa˝ano za pogaƒskà i pogaƒstwo to jeszcze troch´ zachowywa∏o sens bo-
skiej kultury Wiedyzmu. Wraz z pojawieniem si´ ma∏ych, a nast´pnie wi´kszych hrabstw powsta∏o zapotrze-
bowanie na si∏´ wi´kszà od armii. Na takà si∏´, która zdolna by∏aby stworzyç nowy typ cz∏owieka, sk∏onnego
do bezwzgl´dnego podporzàdkowania si´. 

Wys∏annicy kap∏ana i tu przyszli hrabiom z pomocà i zaproponowali odpowiednià religi´. 
Sens nowej religii bardzo si´ hrabiom spodoba∏, chocia˝ niewiele w tym by∏o nowego. Wszystko tak jak

pi´ç tysi´cy lat temu w Egipcie. 
Hrabia, tak jak faraon, uwa˝any by∏ za protegowanego Boga. G∏osiciele nowej religii byli jego doradcami –

to te˝ tak jak w Egipcie. Ca∏a reszta to tylko baranki. Nie∏atwo by∏o zaszczepiç coÊ takiego w podÊwiadomoÊci
wolnych ludzi, których pami´ç wcià˝ jeszcze zachowywa∏a Êwi´ta kultury Wiedyzmu. I wtedy znowu kap∏an
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przyszed∏ hrabiemu z pomocà. Jego ˝o∏nierze zacz´li rozsiewaç pog∏oski, ˝e gdzieÊ tam poganie coraz cz´-
Êciej w ofierze Bogu sk∏adajà ludzi. 

G∏osili, ˝e niby nie tylko ró˝ne zwierz´ta, ale tak˝e pi´kne dziewczyny, m∏odzieƒców, a nawet noworodki
poganie ofiarowywali swoim ró˝nym bogom. To k∏amstwo dotrwa∏o nawet do dzisiejszych czasów. Pogan
gniewa∏y te pog∏oski, a tu jeszcze zaproponowano ludziom nowà religi´, która surowo zabrania∏a sk∏adania
ofiar, tak jakby wczeÊniej coÊ takiego rzeczywiÊcie praktykowano. Mówiono o równoÊci, o przyjaêni – ow-
szem, ale wy∏àcznie dla hrabiów. I tak powoli nowa religia wkracza∏a do pogaƒskiej Rusi. Póêniej jeden z hra-
biów kaza∏ jà uznaç za jedynà prawdziwà, wszystkich innych zabroniI, a RuÊ okreÊli∏ jako chrzeÊcijaƒskie paƒ-
stwo. 

Teraz ka˝dy, kogo przodkowie tylko tysiàc lat temu byli poganami, zapyta siebie, czy faktycznie poganie
zwierz´ lub cz∏owieka przynosili w ofierze Bogu? Przed ka˝dym, kto jest w stanie logicznie pomyÊleç, chocia˝-
by przez dziewi´ç minut, uka˝e si´ prawdziwe sedno tych zdarzeƒ. 

Ty te˝, W∏adimirze, potrafisz sam doÊwiadczyç prawdy, pos∏ugujàc si´ w∏aÊciwym rozumowaniem, a ja tyl-
ko ci w tym troch´ pomog´. 

Wpierw zadaj sobie ∏ogiczne pytanie: Dlaczego nawet pog∏oski o sk∏adanych ofiarach wzbudza∏y irytacj´
w umys∏ach i sercach pogan, skoro nie by∏y one prawdziwe? Logiczniej by∏oby coÊ takiego chwaliç i gorliwie
powtarzaç, a przy tym nie buntowaç si´, tylko przyjmowaç nowà religi´. Ludzie si´ jednak burzyli. Dlaczego?
Pewnie dlatego, ˝e poganom nawet przez myÊl nie przesz∏o, by oddawaç w ofierze zwierz´ta, a tym bardziej
ludzi. 

W∏aÊnie dlatego nikt nie mo˝e do tej pory przedstawiç ˝adnego êród∏a, w którym by mówiono, ˝e ludzie
w pogaƒskiej Rusi sk∏adali ofiary z ˝ywych istot. O tym mówià tylko chrzeÊcijaƒscy kronikarze. Ale oni prze-
cie˝ nie mieszkali w pogaƒskiej Rusi i nawet nie znali jej pogaƒskiego j´zyka, to gdzie˝ w takim razie sà r´ko-
pisy i êród∏a z tych pogaƒskich czasów? 

Cz´Êciowo sà schowane, a reszt´ spalono na stosach jak w Rzymie. Jakie˝ to buntownicze treÊci zapisano
w tych zwojach? Co one g∏osi∏y? Nawet ich nie czytajàc, ka˝dy móg∏by si´ domyÊliç. One przedstawi∏yby fa∏-
szywe oskar˝enia przeciw poganom oraz mog∏yby nam przekazaç nauki Wiedyzmu. Rzecz w tym, ˝e ci ludzie
w ogóle nie sk∏adali krwawych ofiar, oni bowiem wcale nie spo˝ywali mi´sa, wi´c nawet nie mogli o tym pomy-
Êleç. Ze zwierz´tami poganie si´ przyjaênili. Codzienny jad∏ospis by∏ bardzo urozmaicony, lecz sk∏ada∏ si´ tyl-
ko z produktów pochodzenia roÊlinnego. Czy ktoÊ mo˝e podaç choç jeden przepis na danie ze staro˝ytnej ro-
syjskiej kuchni, w którym jest u˝yte mi´so? Nie. 

Nawet w bajkach si´ opowiada, ˝e szanowali rzep´, pili miody. Niech ktoÊ ze wspó∏czesnych ludzi, nawet
ten, kto je mi´so, spróbuje si´ napiç ciep∏ej miodowej nalewki z py∏kiem kwiatowym i zió∏kami, to póêniej nie
tylko mi´sa, ale i niczego ju˝ nie zechce zjeÊç. A jeÊli b´dziecie zmuszaç si∏à do zjedzenia mi´sa, to wielu za-
cznie wymiotowaç. 

Sam osàdê, W∏adimirze, po co mieli jeÊç mi´so, jeÊli naoko∏o by∏o du˝o lekkostrawnego i ka∏orycznego je-
dzenia. 

Pszczo∏a zimà od˝ywia si´ tylko miodem i py∏kiem. Przy tym przez ca∏à zim´ nie wypró˝nia si´ w ulu. Orga-
nizm pszczo∏y przyswaja ca∏e po˝ywienie. A ludzie goÊciowi, który przychodzi∏ do ich domu, natychmiast pro-
ponowali przygotowany na miodzie napój. To kto po s∏odkim b´dzie jad∏ mi´so? Mi´sne jedzenie wprowadzili
w Êwiat koczownicy. Na pustyni i stepie niewiele mo˝na znaleêç po˝ywienia, dlatego zabijali byd∏o. Jedli mi´-
so tych zwierzàt, które razem z nimi znosi∏y ci´˝ar koczowania, wozi∏y ich dobytek, karmi∏y mlekiem, dawa∏y
na ubrania swojà sierÊç. 

I tak kultura naszych prarodziców zosta∏a zniszczona, a Rosja wprowadzona w nowà religi´. Gdyby ona
by∏a rzeczywiÊcie prawdziwa i tylko Jezusowa, to mo˝liwe, ˝e ˝ycie by∏oby teraz inne. Lecz kap∏an
zwierzchnik w religi´ Jezusa wszczepi∏ swoje chwyty. Ta sama religia zacz´∏a byç ró˝nie interpretowana.
Wtedy chrzeÊcijaƒski Êwiat podzieli∏ si´ na mnóstwo konfesji, które sà ze sobà w konflikcie. Niema∏o si∏ stra-
ci∏ kap∏an zwierzchnik w Rosji. W innych zakàtkach Ziemi ludzie dostrzegli jego usi∏owania i nie wpuÊcili g∏osi-
cieli na swoje tereny. Japonia, Chiny i Indie nie sà chrzeÊcijaƒskie. Jednak kap∏an zwierzchnik podbi∏ ich in-
nym sposobem. Tysiàclecie epoki okultyzmu nadesz∏o tylko tysiàc lat temu. W niej ˝yli ludzie ca∏ej Ziemi. I ˝y-
jà po dziÊ dzieƒ... 

64



OKULTYZM 

Epoka okultyzmu trwa tylko jedno tysiàclecie, a ludzie w tym okresie pogrà˝eni sà w Êwiecie nierealnym.
LudzkoÊç wydatkuje ogrom energii na wymyÊ∏one obrazy, na abstrakcyjny Êwiat. A prawdziwy Êwiat z ca∏à je-
go wieloobrazowoÊcià otrzymuje coraz mniej ˝ywotnego ludzkiego ciep∏a i kontynuuje swoje istnienie jedynie
dzi´ki energii nagromadzonej w przesz∏oÊci i boskiej pierwotnej energii. 

LudzkoÊç przestaje realizowaç swoje g∏ówne przeznaczenie. Staje si´ niebezpieczna dla WszechÊwiata,
w rezultacie dochodzi do katastrof na skal´ planetarnà. 

Ca∏a ludzkoÊç ˝yje w Êwiecie okultyzmu równie˝ dziÊ, choç w∏aÊciwie skoƒczy∏ si´ on w roku 2000. Tak na-
prawd´ zresztà nie by∏ to rok 2000. Przecie˝ wiesz, ˝e nie tak dawno zmieniono sposób liczenia czasu. Grani-
ca tego tysiàclecia by∏a jubileuszem milionIecia ziemskiej cywilizacji. 

Zgodnie z naturalnym nast´pstwem mia∏o wtedy dojÊç do katastrofy o g∏obalnym zasi´gu. JeÊli mówiç do-
k∏adniej, to poprzez doskonalenie si´ ludzkoÊç powinna podjàç nowà prób´ przygotowania si´ do zapanowa-
nia nad WszechÊwiatem. Ale w okresie okultyzmu nie nastàpi∏a taka katastrofa. 

Jedynie trójka nie Êpiàcych Wedrussów jest zdolna zdjàç z cz´Êci dzisiaj Êpiàcych ludzi czar okultyzmu.
Przypomnij sobie, jak zacz´∏y biç serca twoich czytelników, kiedy do nich wróci∏y wspomnienia o mi∏oÊci do
ziemi. Oni jeszcze we Ênie, lecz si∏a boskiej kultury Wiedyzmu ju˝ do nich wraca, a Bóg wreszcie ma nadzie-
j´. Z twojà mi∏oÊcià jeszcze nie do koƒca obudzeni, zapobiegli oni katastrofie. Teraz nigdy nie zdarzy si´ ona
na naszej planecie. 

Nied∏ugo wszyscy ludzie zacznà wychodziç z okultystycznego hipnotycznego snu. B´dà wracaç do Êwiata
rzeczywistego. Dziwisz si´, ˝e ludzkoÊç dzisiaj Êpi zahipnotyzowana, czyli trwa w Êwiecie nierealnym? My-
Êlisz: jak coÊ takiego mo˝e mieç miejsce? Przecie˝ ja jestem, a w wielkich i ma∏ych miastach ˝yje wielu ludzi,
po ulicach je˝d˝à samochody. 

Nie dziw si´ moim s∏owom, W∏adimirze. Sam zastanów si´ i pomyÊl, w jakim czasie, w jakim dniu i godzinie
dzisiejsi ludzie znajdujà si´ w realnym Êwiecie. Na przyk∏ad przypomnij sobie, ile ró˝nych religii istnieje na
Êwiecie. Ka˝da z nich inaczej traktuje sens istnienia cz∏owieka, budow´ Êwiata, ka˝da posiada swój zestaw ry-
tua∏ów ró˝niàcych si´ od innych religii. 

Sàdzimy, ˝e istnieje jedna najbardziej w∏aÊciwa religia. Jednak to oznacza, ˝e pozosta∏e budujà nierealny
Êwiat. Tylko ˝e w te religie ludzie równie˝ wierzà. A jeÊli w nie wierzà, to ˝yjà podporzàdkowani zasadom nie-
realnego Êwiata. 

Coraz wi´cej ludzi dà˝y do posiadania jak najwi´cej pieni´dzy. Ale czym sà pieniàdze? Przecie˝ jest to po-
j´cie wzgl´dne. Uwa˝a si´, ˝e pieniàdze dajà wszystko. To iluzja. Jeszcze nikt nie kupi∏ prawdziwej Energii
Mi∏oÊci i uczuç matki. Nie kupi∏ Ojczyzny ani smaku p∏odów, jaki mo˝e odczuwaç ten, kto sam je Êwiadomie
wyhodowa∏. 

Pieniàdze sà wzgl´dne, wi´c i mi∏oÊç za nie mo˝na kupiç tylko wzgl´dnà. Za pieniàdze mo˝na otoczyç si´
mnóstwem martwych przedmiotów, skazujàc tym samym swojà dusz´ na samotnoÊç. Podczas tysiàca lat
okultyzmu ludzkoÊç jest ca∏kowicie zdezorientowana wobec przestrzeni stworzonej przez Boga. Jak˝e
w ciemnoÊci miotajà si´ ludzkie dusze. Przyjrzyj si´ wnikliwie, W∏adimirze, jak ∏atwo zmienia swoje orientacje
spo∏eczeƒstwo w ostatnim stuleciu równie˝ w kraju, gdzie teraz mieszkasz. 

By∏ car, ustawy Êwieckie, a ludzi honoru wyró˝niano orderami z kolorowymi wstà˝kami. Ubierano si´ w ha-
ftowane mundury. W ca∏ym kraju, w którym teraz mieszkasz, budowano Êwiàtynie. Nagle to wszystko zosta∏o
uznane za wypaczenia. Mundury i ordery ze wst´gami zacz´to uwa˝aç za strój klauna. Âwiàtynie – za prze-
jaw wstecznoÊci, a kap∏anów tych Êwiàtyƒ za oszustów. 

Burzyli wi´c ludzie Êwiàtynie z zaci´toÊcià i z okrucieƒstwem mordowali duchowieƒstwo. Póêniej g∏oszono,
˝e win´ ponosi tylko w∏adza radziecka. Owszem, w∏adza wystàpi∏a do ludzi z tym ape∏em, ale ludzie nie
sprzeciwili si´ temu, odpowiedzieli na wezwanie wodzów-bo˝ków. 

Przecie˝ wiesz z archiwaliów, ˝e na Kubaniu zamordowano w sposób okrutny czterdziestu dwóch chrze-
Êcijaƒskich kap∏anów. Ich zamordowano w bestialski sposób, a cia∏a wrzucono do wychodków. Tego wszyst-
kiego nie czynili dowódcy. To sam naród pragnà∏ takich czynów, a wodzowie jedynie na to pozwalali. W rezul-
tacie tysiàcami mordowano s∏u˝ebników o∏tarza w ró˝nych zakàtkach paƒstwa. Ten, kto nie zdo∏a∏ zbiec, wy-
rzeka∏ si´ wiary. W tamtych czasach niewielu uda∏o si´ zachowaç ˝ycie, dochowujàc wiary. 

Wi´kszoÊç sta∏a si´ szczerymi ateistami. Zmienily si´ ubrania: odznaczenia i kokardki przybra∏y inny kszta∏t
i kolory. O czasach radzieckich wielu historyków napisa∏o ksià˝ki, ale... Kiedy przyjdzie ludziom póêniej us∏y-
szeç cokolwiek o Leninie i Stalinie, tylko jedno b´dzie na ustach potomków: “Po raz pierwszy zosta∏o ujawnio-
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ne ludziom, ˝e okultyzm si´ wypali∏. Okultystycznych religii narody nie tolerujà nawet we Ênie, a sam okultyzm
podtrzymywany jest sztucznie i na si∏´”. Jednak to nie wiara w Boga zosta∏a wyt´piona, lecz jedynie zosta∏
os∏abiony okultyzm, który przeniknà∏ do religii. 

W ostatnim tysiàcleciu jedynie w Rosji uda∏o si´ tak gwa∏townie zmieniç mentalnoÊç ludzi, mocno upoko-
rzyç religi´, zamieniajàc jà na wiar´ w komunizm, choç to przecie˝ te˝ jest religia. Od niedawna jesteÊ Êwiad-
kiem zjawiska, kiedy naród w paƒstwie, w którym mieszkasz, znów zmienia orientacj´. Drog´, którà w za-
chwycie szli wszyscy mieszkaƒcy kraju, po raz kolejny uznano za nieprawid∏owà. Znów wi´c zmieniajà priory-
tety. 

Czy˝by ludzkoÊç wybra∏a nowà drog´? Ale˝ nie! Droga ta w ogóle jest dla niej niejasna. W okresie okulty-
zmu ludzie nie wybierajà samodzielnie swojej drogi. Zawsze jà ktoÊ inny wskazuje. Kto to? Kap∏an zwierzch-
nik, który i dziÊ rzàdzi Êwiatem. 

W jaki sposób odbywa si´ sterowanie przez niego ludêmi w dzisiejszym Êwiecie? Dlaczego nikt nie mo˝e
obaliç jego w∏adzy? Gdzie on przebywa? Spójrz, poka˝´ ci go! 

Kap∏an zwierzchnik, który i dziÊ rzàdzi Êwiatem 

Zaraz ujrzysz starszego m´˝czyzn´. Niech ci´ nie dziwi jego skromny wyglàd. On si´ nie wyró˝nia spoÊród
innych ludzi ani ubraniem, ani zachowaniem, a w domu otoczony jest zwyk∏ymi rzeczami. Jego dom te˝ wcale
nie jest wielki, ca∏a obs∏uga sk∏ada si´ z dwóch osób. Ma ˝on´, dwóch synów, a rodzina nawet nie podejrze-
wa, kim on tak naprawd´ jest. Jednak˝e zewn´trznie ró˝ni si´ od innych ludzi. 

JeÊli mu si´ wnikliwie przyjrzeç, to mo˝na zauwa˝yç, ˝e ca∏y dzieƒ sp´dza w samotnoÊci. Na jego twarzy
widoczna jest g∏´boka zaduma. Kiedy rozmawia z ˝onà podczas posi∏ków – chocia˝ niecz´sto si´ to zdarza –
wydaje si´, ˝e jego oczy zasnuwa lekka mgie∏ka. Nawet kiedy oglàda telewizj´, zawsze ma nieco opuszczone
powieki, nigdy niczemu si´ nie dziwi, a nawet si´ nie zaÊmieje. W rzeczywistoÊci on prawie nie oglàda progra-
mów telewizyjnych, tylko sprawia pozory, a w tym czasie intensywnie myÊli o czymÊ innym, obmyÊla pot´˝ne
plany. To on kieruje funkcjonowaniem ca∏ych paƒstw. 

On – zwierzchnik kap∏anów z dynastii kap∏anów, dziedzic okultystycznej wiedzy, którà póêniej przeka˝e
jednemu ze swoich synów. Zdo∏a tego dokonaç w ciàgu jednego roku. Ustnie wszystko przeka˝e dziedzicowi,
którego ju˝ przygotowuje przed nim samym w tajemnicy: od dawna piel´gnuje okreÊ∏one zdolnoÊci swojego
syna. Wszystkie pieniàdze Êwiata nale˝à do kap∏ana zwierzchnika. 

Wszystkie pieniàdze Êwiata pracujà na niego, nawet te, które w tej chwili znajdujà si´ w twojej kieszeni. Nie
dziw si´. Poka˝´, jak to si´ odbywa i za pomocà czego, i dlaczego woli mieszkaç nie w zamku, otoczonym
ochroniarzami, a powszednoÊç przedk∏ada nad bogactwo. 

Nie ma ochroniarzy, bo dobrze wie, ˝e im wi´ksza w∏adza, widoczna dla wszystkich, tym wi´ksza ochrona
jest niezb´dna. Wiadomo jednak, ˝e ˝adna ochrona z ludzi, nawet setek tysi´cy, ziemskiego w∏adcy nie
ochroni. By∏y przypadki, kiedy w∏aÊnie ochroniarze okazywali si´ zdrajcami i zabijali swojego w∏adc´. Do tego
wszystkiego ochroniarze sprawiajà wiele k∏opotów. 

Sà takie momenty, kiedy w∏adca musi si´ podporzàdkowaç ochroniarzom. Trzeba te˝ ich powiadamiaç
o swoich planach, o swoich podró˝ach. Cz∏owiek z ochronà zawsze znajduje si´ pod obserwacjà, a to utrud-
nia myÊlenie. Pewniej i ∏atwiej jest ukrywaç swoje prawdziwe oblicze, a tym samym wykluczyç intrygi wrogów,
innych kandydatów do w∏adzy lub zwyk∏ych fanatyków. 

Teraz pewnie si´ zastanawiasz: “Jak mo˝na kierowaç ogromnà rzeszà ludzi, nie majàc pomocników, do-
radców, dyrektorów, nie piszàc ustaw i nie karzàc winnych?”

Otó˝ to proste, od dawna bowiem wi´kszoÊç ludzi jest pogrà˝ona w okultyzmie. 
Kap∏an zwierzchnik dobrze si´ zna na chwytach okultyzniu. Ma i pomocników, i namiestników, ustawodaw-

ców, katów i wi´zienia. Sà armie i ich dowódcy, ale ˝aden z tych, którzy wykonujà jego wol´, nawet nie podej-
rzewa, kto i jakim sposobem mu rozkazuje. A jest bardzo prosty ten niewidoczny i niebezpoÊredni system za-
rzàdzania. 

W ka˝dym kraju, w ma∏ych i wielkich miastach sà ludzie, którzy nagle zaczynajà s∏yszeç g∏osy, nadchodzà-
ce nie wiadomo skàd. G∏os niewiadomego pochodzenia mo˝e równie˝ cz∏owiekowi nakazaç coÊ uczyniç
i cz∏owiek podporzàdkuje si´ temu rozkazowi. Bywa, ˝e ten g∏os s∏yszy na jawie, a bywa, ˝e nie rozumie, co
si´ z nim dzieje: nagle rodzi si´ jakieÊ niezwykle pragnienie i cz∏owiek czyni to, co mu rozkazano.

Takie zjawiska znane sà wspó∏czesnej nauce. Ich istot´ od dawna próbujà ustaliç lekarze psychiatrzy i na-
ukowcy z innych dziedzin, lecz nadaremnie. Podobne zjawiska uznaje si´ obecnie za chorob´ psychicznà.
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Osoby, które przychodzà do lekarza i skar˝à si´, ˝e s∏yszà rozkazujàce im g∏osy, zostajà natychmiast odizo∏o-
wane w szpitalach. Jakich? Szpitale te nazywa si´ psychiatrycznymi i w wielu krajach wyglàdajà one niczym
wi´zienia. Jest ich mnóstwo i w Stanach, i w Europie, i w Rosji. Leczà tam ró˝nymi tabletkami, zastrzykami, by
uspokoiç psychik´ tych ludzi. Pewnie, ˝e po lekach d∏ugo Êpià, stajà si´ powolni, a ich odczuwanie jest przyt´-
pione. Niektórzy z nich przestajà s∏yszeç g∏osy na jawie, a inni ukrywajà to przed lekarzami, by wydostaç si´
ze szpitala-wi´zienia. 

Nie wszyscy jednak zwracajà si´ do lekarza z takim problemem. Wyobraê wi´c sobie, ˝e podporzàdkowa-
ny g∏osowi cz∏owiek ma dojÊcie do broni atomowej lub kieruje armià, a mo˝e nawet ochrania pojemnik ze
ÊmiercionoÊnymi bakteriami. A g∏os wydaje mu rozkaz... 

Nauka nie zdo∏a∏a okreÊliç pochodzenia tego niezwyk∏ego zjawiska. Mo˝e zresztà dzisiaj ju˝ istnieje takie
wyjaÊnienie, ale naukowcy bojà si´ to obwieÊciç. Niepotrzebnie. Dawno ju˝ nale˝a∏o si´ zastanowiç nad takà
prostà sprawà: skoro jest osoba, która odbiera sygna∏y, to z pewnoÊcià istnieje te˝ nadajnik. 

Kap∏an zwierzchnik i jego pomocnicy znajà sposób przekazywania g∏osu-rozkazu. Majà te˝ wiedz´ o tym,
jaki typ cz∏owieka kszta∏tuje ka˝da z religii. To w∏aÊnie kap∏ani sà za∏o˝ycielami religii okultyzmu. U∏atwiajà im
one kierowanie ludêmi. Fanatyk, który uwierzy∏ w nierealny Êwiat i ma predyspozycje do odbierania g∏osu,
przypomina biorobota i wykona pokornie ka˝dy rozkaz. 

Kap∏an zwierzchnik i jego pomocnicy wiedzà, jak sk∏óciç ludzi, podjudziç do wojny wyznawców ró˝nych re-
ligii. Przyczyn wojen jest wiele, ale zawsze w ka˝dej wojnie g∏ównà rol´ odgrywa∏y ró˝nice religijne. Media
i wszystko, co g∏oszà ludzie, te˝ podlega kap∏anom. Oni wcale nie muszà kierowaç stacjami telewizyjnymi ani
r´kà tego, który pisze. Wystarczy jedynie stworzyç warunki, w których wszystkie Êrodki masowego przekazu
b´dà pracowaç dla pieni´dzy. Na przyk∏ad reklama jakiegoÊ towaru w telewizji staje si´ coraz bardziej wyrafi-
nowana, natarczywa i agresywna. Ka˝dy psycholog powie, ˝e ona nie jest niczym innym, jak tylko agresyw-
nym manipulowaniem ludêmi. Jak zwykle, nie dla ich dobra, lecz na ich niekorzyÊç. Bez skrupu∏ów wmawia
si´ ludziom, ˝e bez rek∏amy nie mo˝na ˝yç, bo ona przynosi telewizji dochody. A tak naprawd´ za ka˝dà re-
klam´ p∏aci konsument, kupujàc pod jej wp∏ywem towary. W cenie towaru zawarte sà pieniàdze na rek∏am´.
Czy˝ taka sytuacja nie jest smutna? A pieniàdze te sà pot´˝nym motorem dzia∏a∏noÊci kap∏ana. 

Wspomnia∏am, ˝e nawet te pieniàdze, które le˝à w twojej kieszeni, te˝ s∏u˝à zwierzchnikowi kap∏anów,
a odbywa si´ to tak: W zagmatwanym systemie bankowym tkwi jedna prosta regu∏a. Pieniàdze wzi´te przez
kogoÊ z banku pomna˝ajà bankowy kapita∏. Na przyk∏ad paƒstwo bierze kredyt w banku mi´dzynarodowym.
Oddawaç b´dzie znacznie wi´cej ni˝ wzi´∏o, z du˝ymi odsetkami. Skàd weêmie si´ ta nadwy˝ka? P∏acisz po-
datki ty, a nawet emeryt, kupujàc pó∏ chleba, bo w jego cenie te˝ jest podatek. Wi´c te odsetki albo ich cz´Êç
b´dà oddane do mi´dzynarodowego banku. 

Kwitnie kapita∏, ale czyj? Zwierzchnika kap∏anów. Nie dotykajàc kapita∏u, kieruje potoki pieni´dzy na wojny,
okultystyczne czyny lub na produkcj´ ÊmiercionoÊnych leków. A jego cel jest tak prosty! Zaw∏adn´∏a nim py-
cha i to ona próbuje stworzyç i utrzymaç w ryzach swój Êwiat, ró˝niàcy si´ od stworzonego przez Boga. 

Kap∏anom udaje si´ cz´Êciowo osiàgnàç ten cel. Pomaga im w tym ludzka krzàtanina. Oni sami te˝ ten za-
m´t poÊród ludzi siejà. Zwróç uwag´, W∏adimirze, zakrzàtani od rana do nocy ludzie nie zauwa˝ajà, ˝e otrzy-
mujà coraz mniej informacji, ˝e coraz bezwzgl´dniej obejmuje si´ tabu jeden temat: czy droga, którà teraz
idzie ludzkoÊç, jest w∏aÊciwa? 

Wielu z nich, gdyby si´ tylko uwolnili od codziennej krzàtaniny, potrafi∏oby okreÊliç, ˝e droga, którà idziemy,
jest wàtpliwa, gdy z ka˝dym rokiem wzrasta liczba zachorowaƒ, nie koƒczà si´ wojny i coraz cz´Êciej stajemy
si´ Êwiadkami ró˝nych katastrof, lecz ta krzàtanina! To w∏aÊnie ona nie pozwa∏a nam myÊleç, natomiast ka-
p∏an myÊli nieustannie i buduje swoje plany, i urzeczywistnia je r´koma wielu ludzi”. 

S∏ucha∏em wzruszajàcej opowieÊci Anastazji, nie przerywajàc ani nie zadajàc pytaƒ. Tym razem by∏em
w tajdze d∏u˝ej ni˝ zwykle, a kiedy odchodzi∏em, zrozumia∏em, ˝e jestem prze∏adowany ogromem informacji
i ci´˝ko b´dzie przekazaç t´ wiedz´ w ksià˝ce. Przecie˝ o bardzo niezwyk∏ych rzeczach opowiada∏a, zaha-
czajàc o religi´ i w∏adz´. 

Jest zbyt wielu fanatyków religijnych. Oni gotowi sà rzuciç si´ na ka˝dego, kto spróbuje zaatakowaç ich
wiar´! A po co mi te wszystkie problemy? 

NALE˚Y SI¢  ZASTANOWIå 

Przygotowujàc ksià˝k´ do wydania, do ostatniej chwili nie mog∏em si´ zdecydowaç, czy warto w∏àczyç do
r´kopisu wszystkie wypowiedzi Anastazji. 
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Kiedy Anastazja opowiada∏a o wspania∏ej przysz∏oÊci, którà mo˝na osiàgnàç poprzez tworzenie rodowych
siedzib, wszystko by∏o zrozumia∏e. Ludzie podchwycili t´ ide´ i zacz´li dzia∏aç. Kiedy w ksià˝ce KKiimm  jjeesstteeÊÊmmyy,
odpowiadajàc z natchnieniem na moje pytanie, nazwa∏a Jezusa swoim starszym bratem, to wtedy niektórzy
czytelnicy, w wi´kszoÊci chrzeÊcijanie, zacz´li okazywaç niezadowolenie. Kiedy na moje pytanie, czy któryÊ
z kap∏anów potrafi jà zrozumieç, odpar∏a, ˝e JJaann  PPaawweell  IIll, to wtedy zacz´li powàtpiewaç niektórzy katoliccy
czytelnicy. 

Z powodu takich wypowiedzi mnie równie˝ nie opuszcza∏y wàtpliwoÊci: czy nale˝y pisaç w ksià˝kach o nie-
zwyk∏ych czynach, s∏owach i zachowaniu Anastazji? Czy to wp∏ynie korzystnie, czy mo˝e zaszkodzi? Czy nie-
którzy czytelnicy nie zacznà podwa˝aç realnej idei zmiany spo∏eczeƒstwa poprzez polepszenie bytu i obrazu
˝ycia rodziny? Ja przecie˝ te˝ zwàtpi∏em, kiedy powiedzia∏a: “Siostra Jezusa Chrystusa”, „Pomo˝e mi Jan Pa-
we∏ II”. Gdyby przeczytaç ca∏à Bibli´, to nie znajdzie si´ w niej wzmianki o braciach i siostrach Jezusa. 

I nagle wydarzenie, które mo˝na nazwaç sensacjà, w zwiàzku z czym te niezwyk∏e wypowiedzi Anastazji
znowu i znowu zmusza∏y do zastanawiania si´ nad wielkoÊcià prawdziwych mo˝liwoÊci cz∏owieka. Nieoczeki-
wanie dotar∏a do mnie informacja, ˝e Watykan og∏osi∏, i˝ Jezus Chrystus mia∏ dwie siostry. Nie zrozumia∏em
tylko, czy rodzone, czy kuzynki... By∏em wtedy zaj´ty pracà w swoim mieszkaniu. Mia∏em w∏àczone jednocze-
Ênie i radio, i telewizor, dlatego nie mog´ dok∏adnie powiedzieç, gdzie ta informacja zosta∏a podana. Wydaje
mi si´, ˝e w wiadomoÊciach telewizyjnych. 

Po tym wszystkim za ka˝dym razem, gdy siada∏em przy biurku, bra∏em do ràk notatki z niezwyk∏ymi wypo-
wiedziami Anastazji, których przedtem zdecydowa∏em si´ nie do∏àczaç do ksià˝ki. Teraz zastanawia∏em si´
nad s∏usznoÊcià swojej decyzji. WÊród tych wypowiedzi by∏a równie˝ taka: “Prezydent USA George Bush,
sam tego nie rozumiejàc, jednym niestandardowym czynem uratuje swój kraj przed strasznà katastrofà
i uchroni Êwiat przed niewidzialnà do tej pory si∏à niszczàcà”. 

Wydawa∏o mi si´, ˝e ta wypowiedê Anastazji po ataku terrorystycznym 11 wrzeÊnia i po operacji wojennej,
a tak faktycznie po wojnie w Afganistanie z uczestnictwem USA, ca∏kowicie nie zgadza∏a si´ z tym, co tak na-
prawd´ si´ wydarzy∏o. Jednak analizujàc wiadomoÊci podawane w prasie i telewizji, coraz bardziej sk∏ania∏em
si´ do nast´pujàcej opinii: Zdarzenia z 11 wrzeÊnia w Ameryce powinny odkryç przed ludêmi powa˝nà tajem-
nic´, zapobiec w ró˝nych krajach atakom terrorystycznym na jeszcze wi´kszà skal´. To b´dzie mo˝liwe tylko
wtedy, gdy tajemnica ta zostanie ujawniona. Znowu i znowu wraca∏em do tych niezwyk∏ych wypowiedzi Ana-
stazji. 

Doszed∏em do takiego wniosku. 
11 wrzeÊnia 2001 roku w USA dosz∏o do serii ataków terrorystycznych na wielkà skal´. Pasa˝erskie samo-

loty, które wystartowa∏y z nowojorskich lotnisk, natychmiast zmieni∏y plan lotu, tak jakby ktoÊ nimi pokierowa∏.
Jeden za drugim uderza∏y w wie˝owce Êwiatowego handlu i inne obiekty strategiczne. 

O tym wszystkim s∏yszeli ludzie w ró˝nych paƒstwach. Wielokrotnie oglàdali w telewizji straszny obraz ata-
ków. Nied∏ugo po tym zdarzeniu za g∏ównego podejrzanego uznano Bin Ladena i jego organizacj´. Kilka dni
póêniej prezydent i rzàd Stanów Zjednoczonych, za zgodà i z udzia∏em paƒstw europejskich i Rosji, zaatako-
wali Afganistan, gdzie zgodnie z informacjà powinien by∏ przebywaç g∏ówny terrorysta oraz . .. jego organiza-
cja. 

W czym tkwi ta tàjemnica? Przecie˝ do tej pory pokazujà i wykorzystujà w reporta˝ach filmy o skutkach te-
go ataku i antyterrorystycznà wojn´. 

Tajemnica tkwi w ca∏kowitym ukryciu prawdziwej przyczyny tych aktów terrorystycznych oraz w zupe∏nym
braku logiki nie w czynach wykonawców tych aktów, lecz w czynach ich organizatorów. 

Tajemnica tkwi równie˝ w tym, ˝e prasa nawet nie próbuje porzàdnie przeanalizowaç przyczyny tego zda-
rzenia, tak jakby wszystkie media otrzyma∏y nakaz przemilczania tego tematu. Codziennie pokazujà i mówià
jedynie o fakcie tego zdarzenia. Ciàg∏e powtórki zmieniajà wyjàtkowoÊç na zwyczajnoÊç, przyzwyczajajà nas
jak do codziennych reporta˝y o st∏uczkach na drogach. 

W rezultacie wiadomoÊci w mediach ukszta∏towa∏y nast´pujàcy obraz. Pewien bardzo bogaty terrorysta,
zgodnie ze wspólnie zaakceptowanà wersjà Bin Laden, przygotowa∏ i przy pomocy swoich wykonawców zre-
alizowa∏ seri´ groênych ataków terrorystycznych, którym towarzyszy∏a ogromna liczba ofiar i niespotykany do-
tychczas efekt oddzia∏ywania na ludzi ca∏ego Êwiata. 

To co w rezultacie osiàgnà∏ ten g∏ówny organizator? Cz´Êç paƒstw wystàpi∏a przeciwko niemu, u˝ywajàc
do jego uj´cia i zniszczenia nàjbardziej nowoczesnych technicznych Êrodków i dobrze wyszkolonych ˝o∏nie-
rzy. Zgodnie z istniejàcà wersjà, g∏ówny terrorysta ukrywa si´ w górskich jaskiniach Afganistanu. Samoloty
wi´c zrzucajà bomby na te góry, a tak˝e na wojska talibów, uwa˝ane za pomocników terrorysty numer jeden. 
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Najbardziej rozwini´te gospodarczo paƒstwa, na czele z USA. próbujà skoƒczyç ze wszystkimi organiza-
cjami terrorystycznymi, w jakimkolwiek paƒstwie by si´ one znajdowa∏y. Czy organizator aktów terrorystycz-
nych nie móg∏ przewidzieç podobnych zdarzeƒ? Ca∏kowita g∏upota! 

Pewnie, ˝e rozumia∏, i˝ w∏aÊnie tak b´dzie. On bez trudu potrafi∏by przewidzieç, ˝e w∏aÊnie tak b´dzie. On,
który przez d∏ugi czas potrafi przygotowywaç i organizowaç akty terrorystyczne wymagajàce powa˝nej analizy
i wyliczeƒ oraz ukrywaç to przed s∏u˝bami specjalnymi. 

Z tego wynika z jednej strony, ˝e jest on przebieg∏ym strategiem i taktykiem, perfekcjonistà, a z drugiej stro-
ny – ca∏kowitym durniem. Wynika z tego, ˝e swojà terrorystycznà dzia∏alnoÊcià Êciàgnà∏ zag∏ad´ na siebie i na
swojà organizacj´ oraz na wszystkie inne, nawet nie po∏àczone z nim. Sytuacja ta nie jest logiczna, a w rezul-
tacie dzia∏ania Êwiatowej organizacji do walki z terroryzmem te˝ mogà byç nieefektywne, a nawet wi´cej –
niebezpieczne. 

Logika zaÊwiadcza o tym, ˝e g∏ówny organizator aktów terrorystycznych jest poza podejrzeniem. Jak-
kolwiek by by∏o, to jednak z faktów podawanych nam przez media powstaje w∏aÊnie taki nielogiczny obraz.
Owszem, tak jak wielu innych ludzi, i ja na poczàtku nie zwróci∏em na to uwagi, ale... zdarzenia w USA od-
Êwie˝y∏y w pami´ci kilka wypowiedzi Anastazji, których tak˝e z powodu ich niezwyk∏oÊci i dziwacznoÊci nie
chcia∏em publikowaç. Oto jedna z nich: 

“W∏adcy wielkich i ma∏ych paƒstw jeszcze od czasów egipskich faraonów sà najbardziej zniewoleni na Zie-
mi. Wi´kszoÊç czasu sp´dzajà w sztucznym polu informacyjnym, zmuszeni do podporzàdkowania si´ ogólnie
przyj´tym rytua∏om zachowania. Stale otrzymujà ogrom typowych informacji, ale nie majà czasu na ich prze-
analizowanie. Przeprowadzka w∏adcy paƒstwa ze sztucznego pola informacyjnego do natury, choçby tylko na
trzy dni, jest bardzo niebezpieczna dla kap∏anów ró˝nych stopni. Równie˝ jest niebezpieczna dla Êwieckich
konkurentów tego w∏adcy. Niebezpieczeƒstwo polega na tym, ˝e w∏adca ten sam mo˝e zaczàç analizowaç
zachodzàce procesy, a wtedy sam si´ uwolni od jarzma si∏ okultystycznych i zarazem uwolni od nich naród. 

Naturalnym polem informacyjnym jest macierzysta przyroda, jej wyglàd, zapachy i dêwi´ki. Ca∏kowicie
uchroniç cz∏owieka od okultystycznych dzia∏aƒ mo˝e tylko przyroda rodowej osady, miejsca, w którym flora
i fauna obdarowujà cz∏owieka mi∏oÊcià”. 

Popatrzcie, co si´ dzieje chocia˝by z naszym prezydentem? Ma sta∏e spotkania z przedstawicielami innych
paƒstw albo ze swoimi parlamentarzystami. Oni wszyscy nie przychodzà po to, by popijaç herbatk´, lecz
z ró˝nymi problemami, i przy tym pragnà ich natychmiastowego rozwiàzania. A co robi prasa? 

Wystarczy, by w kraju zdarzy∏o si´ coÊ nadzwyczajnego, a od razu piszà w gazecie: “Jaka reakcja prezy-
denta?”. Albo jeszcze bardziej surowo: “Dlaczego prezydent nie pojawi∏ si´ natychmiast w miejscu tego zda-
rzenia?”. Od razu jest chwalony, gdy wyje˝d˝a w miejsca, gdzie coÊ si´ wydarzy∏o, na przyk∏ad powódê albo
coÊ innego. A czy to dobrze? 

Kiedy wi´c ma spokqjnie pomyÊleç i przeanalizowaç dostarczonà informacj´? “Przywieêç nam tu prezy-
denta” – natarczywie domaga si´ lud. 

Tak ju˝ jest od dawien dawna. A co by by∏o, gdyby w inny sposób traktowano prezydenta? Przecie˝ prezy-
dent nie jest stra˝akiem, by wyje˝d˝aç na ka˝de wezwanie, nie powinien non stop przyjmowaç pos∏ów i mar-
nowaç czasu na narady. Nale˝y daç mu mo˝liwoÊç posiedzieç we w∏asnym ogrodzie, aby stamtàd poobser-
wowa∏, co si´ dzieje w kraju, przeanalizowa∏ dostarczanà informacj´, od czasu do czasu podjà∏ decyzj´ – nie-
wykluczone, ˝e ludzie wtedy zacznà ˝yç lepiej. Wielu z nas pomyÊli, co to za g∏upoty, tak jak ja na poczàtku
myÊla∏em. G∏upoty? A to, ˝e nie pozwalajà cz∏owiekowi myÊleç, jest normalne? KomuÊ jest bardzo na r´k´,
˝eby prezydenci ró˝nych paƒstw jak najmniej myÊieli. Co si´ na przyk∏ad stanie z naszym krajem, jeÊli pozwo-
limy naszemu prezydentowi spokojnie myÊleç? Nie b´dziemy go szarpaç, pozwolimy chocia˝ na krótko
opuszczaç sztuczne pole informacyjne? 

I nagle przy tej myÊli przez moje cia∏o przelecia∏ jakby pràd, a biurko z cedru zrobi∏o si´ ciep∏e. Niewiary-
godne... 

Z nerwów nie wiem dlaczego chwyci∏em s∏uchawk´ i, nie wykr´cajàc numeru, krzyknà∏em: Anastazjo! 
S∏uchawka milcza∏a i nagle przez moment us∏ysza∏em na jawie znajomy, wyró˝niajàcy si´ spoÊród wszyst-

kich g∏osów na Êwiecie, czysty i spokojny g∏os Anastazji: “Dzieƒ dobry, W∏adimirze. Postaraj si´ ju˝ nigdy tak
mocno nie denerwowaç. Sam widzisz, jakie nienaturalne dzia∏anie wywo∏uje twoje nadmierne zdenerwowa-
nie. Nie b´d´ z tobà rozmawiaç przez telefon, uspokój si´, prosz´. Wstaƒ zza biurka, wyjdê na Êwie˝e powie-
trze, do lasku, który jest obok twojego domu”. 

W s∏uchawce us∏ysza∏em d∏ugi sygna∏. 
“Ale˝ – pomyÊla∏em – tak si´ zdenerwowa∏em. Ciekawe, czy faktycznie Anastazja do mnie mówi∏a, czy tak
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mi si´ tylko zdawa∏o? RzeczywiÊcie trzeba wyjÊç na Êwie˝e powietrze i si´ uspokoiç”. 
Za chwil´ si´ ubra∏em i poszed∏em na spacer do lasu, zag∏´bi∏em si´ w nim i zobaczy∏em... 
Anastazja sta∏a pod sosnà nieopodal dró˝ki i si´ uÊmiecha∏a. A ja, nie zwracajàc nawet uwagi na jej nie-

zwyk∏e pojawienie si´, od razu zaczà∏em mówiç. 

Kto uratowa∏ Ameryk´? 

– Anastazjo! Zrozumia∏em... Przeanalizowa∏em i porówna∏em twoje wypowiedzi ze zdarzeniami w Ameryce
i doszed∏em do wniosku... 

Wys∏uchaj, a jeÊli si´ myl´, to mnie popraw. Seria aktów terrorystycznych, które mia∏y miejsce 11 wrzeÊnia
w Ameryce, nie by∏a kompletna. Organizatorzy przygotowywali coÊ bardziej znaczàcego. Czy tak? 

No pewnie, ˝e tak, tylko nie wyobra˝am sobie szczegó∏ów. Ale ogólnie wydaje mi si´, ˝e ju˝ si´ nauczy∏em
logicznie myÊleç, tylko musz´ pojàç szczegó∏y... Mog∏abyÊ mi dok∏adniej o tym opowiedzieç? 

– Mog´. 
– To prosz´. 
– G∏ówny organizator planowa∏ wprowadziç kolejno szeÊç grup terrorystycznych. Ka˝da z szeÊciu mia∏a

dzia∏aç samodzielnie w ustalonym dla niej czasie. One wzajemnie nic o sobie nie wiedzia∏y. Ich przywódcy te˝
nie wiedzieli, kto stoi na czele i jaki jest ostateczny cel. 

Ka˝da grupa sk∏ada∏a si´ z fanatyków religijnych, gotowych pójÊç na Êmierç. I tylko w sk∏ad jednej grupy
wchodzili ludzie, którzy wyrazili zgod´ na dokonanie zbrodni za pieniàdze. 

Pierwsza grupa mia∏a zaw∏adnàç wszystkimi cywilnymi samolotami, znajdujàcymi si´ w tym samym czasie
w powietrzu nad krajem, startujàcymi z lotnisk i zbli˝ajàcymi si´ do paƒstwa. Wszystkie porwane samoloty
planowano skierowaç na zniszczenie najwa˝niejszych obiektów kraju. SzeÊç dni przed tym grupa numer dwa
mia∏a za zadanie skaziç wod´ w systemie dostarczania wody dwudziestu najwi´kszych hoteli. Zosta∏a opraco-
wana metoda, która prawie uniemo˝liwia∏a odnalezienie êród∏a i sprawcy ska˝enia. Wykonawcy rozkazano
zamieszkaç w jednym z najwi´kszych hoteli, na∏o˝yç na kran z zimnà wodà specjalne urzàdzenie i otworzyç
kran. Woda z niego nie poleci, lecz odwrotnie: ciÊnienie powietrza wt∏oczy do systemu wodociàgowego Êmier-
cionoÊny proszek. Po tym kran z wodà si´ zakr´ca i nast´pnego ranka ten zbrodniarz przeprowadza si´ do
hotelu w innym mieÊcie. 

Bakterie wprowadzone do systemu wodociàgowego po zetkni´ciu si´ z wodà zrobià si´ klejàce. B´dà przy-
wieraç do Êcian rur, p´cznieç, rozmna˝aç si´ i sp∏ywaç w dó∏. Po dwunastu dniach b´dzie ich bardzo du˝o.
W zwyk∏ym, naturalnym wodnym Êrodowisku one by si´ nie rozmno˝y∏y, zosta∏yby bowiem zniszczone przez
inne bakterie. W systemie wodociàgowym nie ma takiej równowagi bakteryjnej, bo woda zosta∏a pozbawiona
przez cz∏owieka wielu naturalnych cech. 

Podczas du˝ego poboru wody, kiedy rano ludzie si´ myjà, ciÊnienie b´dzie odrywa∏o cz´Êç bakterii i z kra-
nu pop∏ynie ska˝ona woda. Myjàcy si´ cz∏owiek nie poczuje tego od razu. Natomiast po oÊmiu lub dwunastu
dniach na jego ciele zacznà si´ pojawiaç ma∏e wrzody. B´dzie ich coraz wi´cej i wi´cej, b´dà ropieç i si´ po-
wi´kszaç. Choroba ta jest zaraêliwa, a jej leczenie skomplikowane. Organizatorzy tego aktu terrorystycznego
majà na nià antidotum. Chorzy ludzie mieli si´ pojawiaç w ró˝nych paƒstwach. Ju˝ nied∏ugo wysz∏oby na jaw,
˝e chorzy mieszkali w hotelach. Mia∏o to byç ujawnione po atakach samolotów. 

Bardzo nieprzyjemnie jest opowiadaç o tych z∏ych czynach, których mieli dokonaç inni terroryÊci. W rezul-
tacie te wszystkie akty powinny wywo∏aç panik´ i przera˝enie. 

Wiele rodzin zacz´∏oby emigrowaç z Ameryki, postara∏yby si´ przelaç swój kapita∏ do banków paƒstw, ich
zdaniem, mniej zagro˝onych, lecz nie ka˝dy kraj zgodzi∏by si´ na przyj´cie tych uciekinierów. Przera˝enie
i l´k ogarn´∏yby mieszkaƒców wi´kszoÊci paƒstw, jeÊli najmocniejszy kraj nie potrafi∏ przeciwstawiç si´ z∏u... 

– Teraz sam spróbuj´, Anastazjo. Po tym wszystkim g∏ówni organizatorzy natychmiast by si´ ujawnili. Mam
na myÊli to, ˝e przez swoich poÊredników przekazaliby swoje ˝àdania. 

– W∏aÊnie tak by si´ sta∏o. 
– Ale nie uda∏o im si´ wykonaç wszystkich zaplanowanych aktów terrorystycznych. Nie uda∏o si´ ca∏kowi-

cie zastraszyç Amerykanów. 
Nie uda∏o si´ im uczyniç wszystkiego dlatego, ˝e byli zmuszeni zaczàç dzia∏aç wczeÊniej, zanim zosta∏y

ca∏kowicie zakoƒczone przygotowania. 
Dlatego w∏aÊnie nie by∏o w tym logiki. Akty terrorystyczne sà, a ˝àdaƒ nie ma. Niefortunnie to wysz∏o! A ja

si´ domyÊli∏em dlaczego. Dlatego ˝e najwa˝niejszy, g∏ówny organizator znajduje si´ wÊród ˝yjàcych dzisiaj
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kap∏anów. Oni si´ przestraszyli czynów Busha i byli zmuszeni rozpoczàç wczeÊniej. Czy tak? 
– Tak. Oni...  
– Chwileczk´, Anastazjo, ja sam musz´ do wszystkiego dojÊç. Bardzo wa˝ne jest, bym nauczy∏ si´ to rozu-

mieç. JeÊli ja potrafi´, to znaczy, ˝e inni, tacy jak ja, te˝ potrafià zobaczyç realia, w których ˝yjemy. To znaczy,
˝e wszyscy zrozumiejà, co nale˝y uczyniç, by polepszyç ˝ycie. 

– Tak, W∏adimirze, jeÊli ty potrafi∏eÊ, to inni te˝ potrafià. Jeden pr´dzej, drugi póêniej, ale zacznà ludzie bu-
dowaç ˝ycie we wspania∏ej rzeczywistoÊci. Ty teraz mów spokojnie, nie trzeba si´ tak goràczkowaç. 

– Ju˝ prawie si´ uspokoi∏em. Chocia˝ w∏aÊciwie jeszcze nie. Trudno podchodziç do tego tak ca∏kiem bez
nerwów. Nie do wiary. Prezydent USA George Bush takie zamieszanie wywo∏a∏ wÊród tych màdrali. Zrozu-
mia∏em, ogarn´∏o ich przera˝enie, gdy nagle wyjecha∏ na swoje ranczo w Teksasie. Dopiero pó∏ roku jest pre-
zydentem, a nagle bierze urlop i wyje˝d˝a na miesiàc. No i dokàd wyje˝d˝a? Nie do luksusowego kurortu ani
do jakiegoÊ egzotycznego pa∏acu, lecz na ranczo, gdzie stoi jedynie ma∏y domek. Nawet nie ma w nim prezy-
denckiej ∏àcznoÊci, jest tylko zwyk∏y telefon. Brakuje wielu kana∏ów telewizyjnych, bo nie ma tam anteny sate-
litarnej. Dziennikarze analitycy wspominali o tym fakcie, ale nikt nie zrozumia∏, co si´ za tym kryje. Przeczyta-
∏em w Internecie wszystko, co dotyczy∏o wyjazdu Busha na ranczo. Podawano jedynie suche fakty. Owszem,
dziwiono si´, dlaczego tak szybko wzià∏ ur∏op, dlaczego na tak d∏ugo. A˝ dwadzieÊcia szeÊç dni pozostawa∏
na swoim ranczo. Nie dopuszcza∏ do siebie dziennikarzy ani urz´dników. 

– I nikt nie zrozumia∏, ˝e prezydent USA George Bush uczyni∏ krok na wielkà skal´, jakiego ˝aden poprzed-
ni prezydent nie zrobi∏, odkàd istnieje to paƒstwo? Byç mo˝e ˝aden w∏adca przez ostatnie pi´ç dziesi´ç tysi´-
cy lat nawet nie pomyÊla∏ o zrobieniu takiego kroku. 

– Tak, nikt tego wczeÊniej nie zrobi∏. A pot´ga tego czynu polega∏a na tym, ˝e po raz pierwszy przywódca
wielkiego, najbardziej znaczàcego w Êwiecie paƒstwa, ku przera˝eniu kap∏anów wszystkich rang, wyrwa∏ si´
nagle ze sztucznego pola informacyjnego. Po prostu zebra∏ si´ i spokojnie z niego wyszed∏. W efekcie wyrwa∏
si´ spod kontroli okultyzmu. Teraz rozumiem: w∏adców zawsze majà pod kontrolà. Uwa˝nie Êledzà ich co-
dzienne wypowiedzi, intonacj´ g∏osu i mimik´ twarzy. Wprowadzajà korekty do ich post´powania, podrzucajà
wszelkie mo˝liwe informacje, a Bush wyszed∏ z pola ich oddzia∏ywaƒ. Byli zaskoczeni, próbowali go dogoniç
metodami okultystycznymi. Tak jak mówi∏aÊ, próbowali dyktowaç mu na odleg∏oÊç. Ale si´ przeliczyli, nie do-
padli go! Pami´tasz, jak mówi∏aÊ, ˝e przyroda, fauna, flora, ca∏y Êwiat natury, nie dopuszcza do cz∏owieka
szkodliwego dzia∏ania okultyzmu? Cz∏owiek, wchodzàc w Êwiat natury, jest przezeƒ chroniony i sam go two-
rzy. 

– Tak, w∏aÊnie tak jest! 
– George Bush z pewnoÊcià nie uprawia∏ roÊlin na swoim ranczo, ale sam wybra∏ to miejsce. Podchodzi∏ do

niego, do tamtejszej przyrody, z mi∏oÊcià. Wiele o tym Êwiadczy. Przyroda zareagowa∏a na jego mi∏oÊç, odpo-
wiedzia∏a mu tym samym. Chroni∏a go tak jak roÊlinnoÊç rodowego majàtku. Czy to mo˝liwe, Anastazjo, ˝e
nawet jak si´ nie sadzi∏o samemu, to i tak jest si´ obdarowanym mi∏oÊcià? 

– Mo˝liwe. Czasami w∏aÊnie tak natura reaguje, je˝eli cz∏owiek sam podejdzie do otoczenia z mi∏oÊcià.
W∏aÊnie tak by∏o w przypadku George’ a Busha. 

– No w∏aÊnie, te˝ to zrozumia∏em. Prezydent by∏ na swoim ranczo, a wszyscy uwa˝ali, ˝e jest pozbawiony
informacji. Jednak tak naprawd´ tylko zmniejszy∏ si´ zalew informacji sztucznego Êwiata. Fala naturalnej infor-
macji natomiast, p∏ynàcej z otoczenia, znacznie si´ zwi´kszy∏a. Prezydent otrzymywa∏ jà poprzez szelest liÊci,
plusk wody, Êpiew ptaków, powiew wiatru, a sam w tym czasie rozmyÊla∏. Analizowali MyÊla∏! Fakt ten b´dà
si´ potem starali wymazaç, nie b´dà go wspominaç, aby jak najszybciej wszyscy o tym zapomnieli. Ale to si´
nie uda. Fakt ten i tak przejdzie do historii. Zrozumia∏em, Anastazjo, mo˝na mówiç du˝o màdrych rzeczy,
mo˝na napisaç du˝o màdrych pieÊni i wierszy – jak biblijny król Sa∏omon. Mo˝na jednak postàpiç w sposób
bardziej jasny i przekonujàcy, tak jak to uczyni∏ Bush i tym samym powiedzia∏: “Popatrzcie wszyscy, jestem
bogaty, mam najwy˝sze stanowisko w najpot´˝niejszym paƒstwie Êwiata, lecz nie to jest najwa˝niejsze dla
istoty ludzkiej. Dusza ludzka, jej boskie sedno, nie akceptuje sztucznie stworzonego Êwiata, tylko Êwiat natu-
ralny stworzony przez Boga. Mojej duszy dro˝sze ni˝ z∏oto i osiàgni´cia techniki jest moje ranczo, dlatego
w∏aÊnie tam je˝d˝´”. Zastanówcie si´, ludzie, i wy, do czego dà˝ycie w swoim ˝yciu! Prezydent Ameryki zrobi∏
najlepszà i najbardziej przekonujàcà reklam´ ziemskiej rodowej siedzibie o której mówi∏aÊ. Przysz∏ym majàt-
kom ziemskim w Rosji i na ca∏ym Êwiecie. Je˝eli teraz ludzie wszystkiego nie zrozumiejà, to chyba rzeczywi-
Êcie Êpià albo znajdujà si´ pod wp∏ywem hipnozy. Dlatego si´ m´czà, chorujà, biorà narkotyki, walczà, nawza-
jem si´ zabijajà. JeÊli ludzie nie wyzwolà si´ z tego stanu po tym, co pokaza∏ Bush, wtedy b´dzie potrzebna
katastrofa. Bush jest najlepiej informowanym cz∏owiekiem w naszym technicznym Êwiecie, ma dost´p do da-

71



nych s∏u˝b specjalnych oraz instytucji badawczych. Zna równie˝ informacje emitowane przez Êwiat natury.
Potrafi porównywaç i analizowaç. Dowiód∏ tego swoim zachowaniem... 

STOP. Znów przypadek nie do uwierzenia, nie – ca∏a seria wydarzeƒ, jeÊli mo˝na je tak okreÊliç. Ty, Ana-
stazjo, najpierw coÊ mówisz, a potem to si´ spe∏nia. Mówi∏aÊ przecie˝, ˝e prezydent Rosji wyda ustaw´, aby
ka˝da rodzina otrzyma∏a hektar ziemi. 

I 21 lutego 2001 roku na posiedzeniu parlamentu rozpatrywano projekt przekazywania ziemi. Ró˝ne by∏y
zdania na ten temat, ale prezydent, sàdzàc po jego wystàpieniach i po tym, ˝e w∏aÊnie on podjà∏ ten temat po-
piera plany nadawania ludziom na w∏asnoÊç ziemi z prawem przekazywania jej potomstwu. 

Anastazjo, czy to jest ciàg zbiegów okolicznoÊci, czy to mo˝e ty w jakiÊ sposób wp∏ywasz na ludzi? Czy tak
w∏aÊnie jest? Ty przecie˝ umiesz nawet na odleg∏oÊç wydawaç rozkazy i robisz to. Czy ty z nimi rozmawiasz? 

– W∏adimirze, z ˝adnym cz∏owiekiem – tylko z tobà, i to przez telefon – nie rozmawia∏am na odleg∏oÊç. Ni-
gdy te˝ nie skorzystam z mo˝liwoÊci manipulowania innymi. 

– Przecie˝ pewnego dnia, b´dàc w Moskwie, s∏ysza∏em twój g∏os. Ciebie nie by∏o obok, a g∏os brzmia∏. 
– Wtedy, W∏adimirze, obok ciebie by∏ mój dziadek. Wiele osób potrafi wychwytywaç myÊli znajdujàce si´

w przestrzeni. To jest naturalna zdolnoÊç cz∏owieka. KiedyÊ wszyscy jà posiadali i nie by∏o w tym nic z∏ego.
Poniewa˝ nie ma pogwa∏cenia osobowoÊci. Jeden cz∏owiek mo˝e na odleg∏oÊç dotknàç drugiego swoim pro-
mykiem-myÊlà. Ogrzaç go i tym samym przyspieszyç proces myÊlenia. Promyk-myÊl istnieje w ka˝dym, tylko
jego si∏a jest ró˝na. 

– Dobrze, tylko ˝e twój promyk jest silniejszy. Próbowa∏aÊ dotykaç nim ludzi? 
– Tak, ale nie wymieni´ ich nazwisk. 
– Dlaczego? 
– Dotyk promyka nie jest najwa˝niejszy. Najwa˝niejsze tkwi w zdolnoÊciach ludzi do odbierania rzeczywi-

stoÊci. 
– Dobrze, nie musisz ich wymieniaç. Ty∏ko wiesz, o czym pomyÊ∏a∏em? To wspaniale!!! Przecie˝ mo˝esz

nie tylko ogrzaç swym promykiem, ale równie˝ spaliç. Potrafisz nawet kamieƒ zmieniç w py∏. Ju˝ kiedyÊ to za-
demonstrowa∏aÊ. No wi´c spal tych, którzy przygotowujà akty terrorystyczne. Spal potomków tych egipskich
kap∏anów i ca∏e to diabelstwo. Przecie˝ mówi∏aÊ: “Promieniem spal´ w mgnieniu oka ciemne odwieczne po-
stulaty. Nie stójcie pomi´dzy Bogiem i ludêmi...” itd., pami´tasz te s∏owa, prawda? 

– Tak, pami´tam. 
– To dlaczego zwlekasz? Dlaczego nie spalisz? Przecie˝ mówi∏aÊ... 
– Mówi∏am o postulatach, ludzi nigdy nie b´d´ Êmia∏a spaliç. 
– Nawet g∏ównych organizatorów ataków terrorystycznych? 
– Nawet ich nigdy si´ nie odwa˝´. 
– Dlaczego? 
– Zastanów si´, W∏adimirze, co ty mówisz? 
– Nad czym tu si´ zastanawiaç? Przecie˝ to jasne, ˝e organizatorów tych aktów i ich pomocników nale˝y

natychmiast zniszczyç. Dlatego w ró˝nych paƒstwach postawiono ju˝ w stan gotowoÊci wojsko i s∏u˝by spe-
cjalne. Przecie˝ ginà ludzie. 

– Ich wysilek jest daremny. Prawdziwych organizatorów oni nie znajdà i nie zniszczà. W taki sposób wi´c
nie da si´ wyeliminowaç aktów terrorystycznych. 

– Tym bardziej, skoro potrafisz odnaleêç i spaliç w mgnieniu oka g∏ównych organizatorów i ich wspó∏pra-
cowników, zrób to. Spal ich! 

– W∏adimirze, a czy ty móg∏byÊ si´ zastanowiç i okreÊliç, kim sà g∏ówni organizatorzy i ilu ich jest? 
– Mog´ si´ zastanowiç, ale wàtpi´, czy potrafi´ ich wskazaç. Je˝eli znasz ich nazwiska, to je wymieƒ. 
– Dobrze. WÊród popleczników terrorystów jesteÊ i ty, W∏adimirze. twoi sàsiedzi, przyjaciele i znajomi. 
– Co takiego? O czym ty mówisz? JeÊli chodzi o mnie i moich przyjació∏, to wiem z ca∏à pewnoÊcià, ˝e nie

jesteÊmy ˝adnymi poplecznikami terrorystów. 
– Tryb ˝ycia wielu ludzi jest po˝ywkà, na której hoduje si´ terror, choroby i wszelkie mo˝liwe kataklizmy.

Czy ktoÊ, kto pracuje w zak∏adzie produkujàcym broƒ maszynowà oraz pociski i naboje do niej, nie jest wspól-
nikiem w zabijaniu? 

– Tacy ludzie mo˝e i sà w pewnym sensie wspólnikami, ale ty wymieni∏aÊ mnie! Ja przecie˝ nie zajmuj´ si´
produkcjà broni. 

– Ale ty na przyk∏ad palisz. 
– Owszem, ale co to ma do rzeczy. 
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– Palenie jest szkodliwe, wi´c terroryzujesz swoje cia∏o. 
– Swoje? Przecie˝ mówimy o kimÊ innym. 
– Po co mamy od razu mówiç o kimÊ innym? Niech ka˝dy przeanalizuje swój w∏asny tryb ˝ycia. Dotyczy to

zw∏aszcza osób mieszkajàcych w mieÊcie. Czy kierowca nie wie, ˝e samochód truje powietrze ÊmiercionoÊny-
mi spalinami? Czy mieszkaƒcy wielkich b∏oków nie wiedzà, ˝e ˝ycie w nich jest szkodliwe dla zdrowia? Funk-
cjonowanie wielkich miast jest zorientowane na wyt´pienie cz∏owieka, na odciàgni´cie go od jego naturalnej
przestrzeni. Wi´kszoÊç ludzi ˝yjàcych w taki sposób to w∏aÊnie poplecznicy terrorystów. 

– Za∏ó˝my, ˝e tak jest, ale teraz wi´kszoÊç ludzi zaczyna to rozumieç i zmieniaç swój tryb ˝ycia. Wi´c im
pomó˝, spal swoim promieniem g∏ównego organizatora. 

– W∏adimirze, aby spe∏niç twojà proÊb´, musia∏abym skupiç w promieniu du˝à iloÊç negatywnej energii,
zdolnej zniszczyç cz∏owieka. 

– No to co? Zrób to. Przecie˝ ten cz∏owiek jest g∏ównym organizatorem terroryzmu. 
– Rozumiem ci´, ale zanim skieruj´ t´ z∏à energi´, musz´ si´ skoncentrowaç i sama wytworzyç ogromnà

iloÊç tej energii. Póêniej ona mo˝e wróciç i z powrotem si´ we mnie zakotwiczyç albo rozproszyç wÊród innych
ludzi. Zniszcz´ tego kap∏ana, ale jego program nadal b´dzie funkcjonowa∏, a ta z∏oÊç znajdzie innego kap∏ana
i stanie si´ on jeszcze pot´˝niejszy od poprzednika. Zrozum, ˝e terroryzm, zabójstwa i rozboje istniejà od wie-
lu tysi´cy lat. Egipscy kap∏ani otruli faraona w∏aÊnie za prób´ przeciwstawienia si´ im. Kiedy badacze odkryli
grobowiec Tutenchamona, okreÊli, ˝e w chwili Êmierci faraon mia∏ zaledwie osiemnaÊcie lat. Wiesz te˝ o woj-
nie kap∏anów ze Starego Testamentu. Zanim wszyscy ˚ydzi wyszli z Egiptu, trwa∏y w∏aÊnie k∏ótnie mi´dzy ka-
p∏anami. Kap∏an Moj˝esz prosi∏ o wy∏àcznà w∏adz´ nad ˚ydami, lecz inni kap∏ani nie chcieli si´ na to zgodziç.
Wtedy na egipskie plantacje spad∏a plaga szaraƒczy, potem nastàpi∏ pomór dzieci. I ludzie, i byd∏o zapadali na
rozliczne choroby. Wtedy faraon wypuÊci∏ ˚ydów, a mieszkaƒcy Egiptu w strachu oddawali im broƒ, z∏oto, sre-
bro i byd∏o. 

W Starym Testamencie powiedziano, ˝e to Bóg by∏ sprawcà tych plag. 
A czy Bóg móg∏ dokonaç podobnych czynów? OczywiÊcie, ˝e nie. Bóg tworzy szcz´Êliwe ˝ycie dla wszyst-

kich. W∏aÊnie kap∏ani, dzielàc w∏adz´ pomi´dzy siebie, dokonywali tych aktów terrorystycznych w ówczesnym
Egipcie. Ca∏e z∏o jednak przypisywali Bogu. Przypomnij sobie, W∏adimirze, ukrzy˝owanie Jezusa. Kto zosta∏
razem z nim ukrzy˝owany? Rozbójnicy! Tak zapisano w Nowym Testamencie. Zdarzy∏o si´ to ponad dwa ty-
siàce lat temu, ale ju˝ wtedy istnia∏ na Êwiecie rozbój. Zabójców karano Êmiercià, lecz jaki tego rezultat? Do
rozbojów dochodzi i dziÊ, mamy z nimi do czynienia wr´cz na co dzieƒ. Dlaczego tak jest? Mimo up∏ywu kolej-
nych tysiàcleci ludzie nie zdo∏ali zrozumieç, ˝e nie wolno z∏em walczyç ze z∏em. W takiej walce z∏o b´dzie si´
rozrastaç. Dlatego w∏aÊnie, W∏adimirze, nie mog´ na z∏o odpowiedzieç z∏em. 

– Tak wi´c nie jest wa˝ne, czy nie mo˝esz, czy nie chcesz? Kiedy mówisz, Anastazjo, twoje argumenty sà
bardzo przekonujàce. Bo rzeczywiÊcie przez tysiàce lat nie uda∏o si´ ludziom zwalczyç bandytyzmu. Byç mo-
˝e walczono z nim w nieodpowiedni sposób. Gdy jednak patrz´ na dzisiejszà sytuacj´ w Êwiecie, nic innego
nie przychodzi do g∏owy, jak tylko brutalnie zniszczyç terrorystów za pomocà si∏ zbrojnych. Coraz cz´Êciej s∏y-
szy si´ o ekstremizmie religijnym, a jeszcze dodaje si´: islamski ekstremizm religijny. Mówi si´, ˝e jest naj-
groêniejszy ze wszystkich ekstremizmów religijnych. 

– Tak, mówi si´ w ten sposób. 
– To co mamy robiç? Przecie˝ islam rozrasta si´ najszybciej. WÊród moich znajomych sà muzu∏manie, któ-

rzy sà dobrymi ludêmi, ale patrzàc z innej strony, ekstremiÊci mogà byç wsz´dzie. Islamscy ekstremiÊci orga-
nizujà akty terrorystyczne na wielkà skal´. W jaki sposób z nimi walczyç, jeÊli nie przy pomocy wojska? 

– Przede wszystkim nie ok∏amywaç! 
– Kogo nie ok∏amywaç? 
– Samego siebie! 
– Jak to?
– No wiesz... S∏ysza∏eÊ o ekstremizmie religijnym muzu∏manów. Wielu ludzi nazwano terrorystami, a ty wi-

dzisz, jak ta wieÊç jest rozg∏aszana po Êwiecie. Nietrudno przecie˝ takà myÊl narzuciç wi´kszoÊci, gdy rzeczy-
wiÊcie dochodzi do ataków terrorystycznych, a muzu∏manie biorà za nie odpowiedzia∏noÊç. Jednak mówiàc
o terroryzmie muzu∏maƒskim, przemilcza si´ jeden bardzo istotny fakt. 

– Jaki? 
– Ci, których nazywamy ekstremistami i terrorystami, uwa˝ajà wr´cz przeciwnie, ˝e to oni w∏aÊnie próbujà

powstrzymaç terror i ratujà swój lud przed zag∏adà. Trzeba przyznaç, ˝e ich argumentacja jest bardzo prze-
konujàca. Oni naprawd´ wierzà, ˝e ratujà ca∏y Êwiat od „d˝umy” Zachodu. 
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– Mówisz, ˝e ich argumenty sà wa˝ne, ale ja nic o tym nie s∏ysza∏em. JeÊli coÊ wiesz, to powiedz. 
– Dobrze, powiem, a ty spróbuj oceniç. Potem mi powiesz, która z walczàcych stron ma racj´. Muzu∏maƒ-

scy duchowi przywódcy mówià do swoich wiernych mniej wi´cej w taki sposób: “Popatrzcie uwa˝nie, co nam
niosà niewierni! Âwiat zachodu pogrà˝y∏ si´ w grzechu i ob∏´dzie. Oni chcà zaszczepiç swoje straszne choro-
by naszym dzieciom Wojownicy Allaha powinni zatrzymaç marsz niewiernych”. 

– Anastazjo, przecie˝ to tylko s∏owa, a gdzie ich potwierdzenie? 
– Oni przytaczajà fakty, ˝e w paƒstwach zachodnich, nie muzu∏maƒskich, kwitnie prostytucja, homoseksu-

alizm i ob∏uda. Z ka˝dym dniem coraz wi´cej osób si´ga po narkotyki. Nie potrafià powstrzymaç takich cho-
rób, jak AIDS, alkoholizm. 

– A u nich co? Nie ma tego wszystkiego? 
– W Êwiecie muzu∏maƒskim, w muzu∏maƒskich paƒstwach znacznie mniej jest alkoholików, palaczy, cho-

rych na AIDS. Nie spada równie˝ liczba urodzin, a w porównaniu z innymi krajami jest o wiele mniej zdrad
ma∏˝eƒskich... 

– Wyglàda wi´c na to, ˝e obie strony walczà o s∏usznà spraw´. 
– W∏aÊnie tak. 
– I co nas czeka? 
– Kap∏ani uwa˝ajà, ˝e uczynili wszystko, aby rozpoczàç wojn´ na wielkà skal´, aby zjednoczy∏y si´ za-

chodnie, chrzeÊcijaƒskie kraje i zaatakowa∏y muzu∏maƒski Êwiat. Potem zjednoczy si´ Êwiat islamu. Jednak
si∏y b´dà nierówne, poniewa˝ muzu∏manie nie posiadajà nowoczesnej broni. Wtedy oni, widzàc, jak ginà ich
wspó∏wyznawcy, zacznà przygotowywaç tysiàce terrorystów, by powstrzymaç Êwiat Zachodu. Wojna si´ roz-
pocznie, lecz zostanie zahamowana, nie pozwolà jej si´ rozszerzyç. 

– Kto? 
– Twoi czytelnicy. W nich kszta∏tuje si´ nowy Êwiatopoglàd, ró˝niàcy si´ od tego, który tkwi∏ w ludziach

przez ostatnie tysiàclecia. W tej chwili oni tworzà w swoich marzeniach. Kiedy ich marzenia zacznà si´ reali-
zowaç, to wszystkie wojny i choroby zacznà odchodziç. 

– Masz na myÊli to, ˝e kiedy zacznie si´ budowa rodowych osad? Tylko jaki one mogà mieç wp∏yw na za-
pobieganie konfliktom i religijnym walkom na ca∏ym Êwiecie? 

– Dobra nowina o nich rozniesie si´ po Êwiecie. Ludzie ca∏ej Ziemi uwolnià si´ z hipnotycznej niewoli, obu-
dzà si´ z tysiàcletniego snu. Zmienià swój tryb ˝ycia i z natchnieniem zacznà budowaç na ca∏ej Ziemi Boski
Êwiat. 

– Pewnie, Êwiat si´ zmieni, jeÊli coÊ takiego zacznie si´ dziaç, w dodatku powszechnie. Wiem, Anastazjo,
˝e o tym marzysz, wierzysz w swoje marzenie i nigdy go nie zdradzisz. Wielu ludzi zrozumia∏o twojà ide´ two-
rzenia rodowych osad. Ludzie ci faktycznie zacz´li dzia∏aç. Jednak ty, Anastazjo, nie wszystko wiesz. Chodê-
my do mieszkania, do mojego gabinetu. Zaraz ci coÊ poka˝´, zobaczysz i zrozumiesz, co tych ludzi spotka∏o. 

– Chodêmy, poka˝, co ci´ nape∏ni∏o takim niepokojem. 

Kto jest za, a kto przeciw? 

W mieszkaniu Anastazja zdj´∏a swojà kurteczk´, chustk´ z g∏owy i po jej ramionach rozsypa∏y si´ z∏ociste
w∏osy lekko zarzuci∏a g∏owà i mieszkanie wype∏ni∏o si´ cudownym aromatem tajgi. 

Wzià∏em krzes∏o, przystawi∏em do swojego biurka i wszed∏em do Internetu. Nie robi´ tego cz´sto, ponie-
wa˝ nie mam czasu odpowiadaç na listy. Na stron´ Anastasia.ru przez ostatni rok przysz∏o ponad czternaÊcie
tysi´cy listów. Ludzie omawiali konkretne tematy zwiàzane z ideà Anastazji dotyczàcà rodowych osad. Propo-
nowali te˝ projekty poprawek w konstytucji. Sedno idei Anastazji obdarowania hektarem ziemi ka˝dej rodziny,
w apelu do prezydenta podawano precyzyjniej i argumentowano dok∏adniej, ni˝ ja zrobi∏em w piàtej ksià˝ce
Kim jesteÊmy? 

Na przyk∏ad pewien obywatel Rosji napisa∏ list otwarty do prezydenta Putina: 

Szanowny Panie Prezydencie! 
W latach Zwiàzku Radzieckiego, które i dziÊ jeszcze wielu wspomina jako najlepsze lata swojego ˝ycia,

zdarzy∏o si´, przypuszczam, coÊ najbardziej okropnego: My, obywatele wielkiego kraju, historycznie najwi´k-
szego mocarstwa, które jest zwyci´zcà okropnej II wojny Êwiatowej, potrafiàcy w fantastycznie krótkim termi-
nie odbudowaç zrujnowanà przez wojn´ gospodark´. niepostrze˝enie dla samych siebie przemieniliÊmy si´
w... w bezwolnych... paso˝ytów i darmozjadów. 
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Popatrzcie! Wszyscy mieliÊmy prac´, wcale nie musieliÊmy si´ martwiç utratà pracy, mieliÊmy zapewnionà
pensj´, z której mogliÊmy spokojnie ˝yç. Kszta∏ciliÊmy swoje dzieci i byliÊmy spokojni o ich przysz∏oÊç. Wie-
dzieliÊmy, ˝e po osiàgni´ciu okreÊ∏onego wieku otrzymamy zapewnionà emerytur´ i spokojnie sp´dzimy je-
sieƒ ˝ycia... Ta stabilizacja, ten mocny system totalitarny zakpi∏ sobie z nas. Teraz, przyzwyczajeni do opieki
paƒstwa i partii, do oboj´tnoÊci, zacz´liÊmy si´ burzyç, nie otrzymujàc ju˝ sta∏ej materialnej podstawy bytu.
Patrzcie! Nie zacz´liÊmy dzia∏aç, by polepszyç swoje ˝ycie, ale po prostu zacz´liÊmy wyzywaç i opluwaç
obecnà w∏adz´, czyli ka˝dego nast´pnego prezydenta i jego rzàd, parlament, uwa˝ajàc, ˝e w∏aÊnie oni sà
winni obecnej sytuacji. Przecie˝ uwa˝amy, ˝e powinni nam p∏aciç dobrà pensj´, dbaç o dziÊ i o jutro. My nato-
miast b´dziemy ˝yç beztrosko, nic nie robiàc dla podtrzymania tej StabilnoÊci i Dobrobytu. Zgodzi si´ Pan,
Panie Prezydencie, ˝e obrany kierunek w jednà stron´ jest paso˝ytnictwem. JeÊli chcemy tylko otrzymywaç,
nie dajàc w zamian niczego od siebie, to w∏aÊnie jest pozycja paso˝yta. 

I nagle zdarzy∏o si´ coÊ ZADZIWIAJÑCEGO: dziesiàtki tysi´cy Rosjan poruszy∏y si´ w porywie – STWO-
RZYå, ZBUDOWAå! . 

STWORZYå – wspania∏y, kwitnàcy zakàtek swojej ojczyzny. 
STWORZYå – wspania∏y dzieƒ Dzisiejszy i Przysz∏y dla siebie i swoich dzieci. 
STWORZYå – swój Materialny i Duchowy Dobrobyt. 
STWORZYå – swój kraj najbogatszym i kwitnàcym paƒstwem. 
I dlatego ludziom potrzeba jedynie ma∏ego kawa∏ka ziemi, jednego hektara i pewnoÊci, ˝e w przysz∏oÊci nie

odbiorà im tej ziemi, ich Ojczyzny, gdzie b´dà budowaç na wieki Przestrzeƒ Mi∏oÊci dla siebie i swoich dzieci.
PRZESTRZE¡ MI¸OÂCI, która po∏àczy si´ ze wszystkimi kwitnàcymi osadami ich Ojczyzny i og∏osi ca∏emu
Êwiatu wielki cudodrodzenie wielkiego kraju! 

Czy nie jest to w∏aÊnie celem ka˝dego paƒstwa, by stworzyç NIESKONCZONE ZRÓD¸O bogactwa i do-
brobytu w swoim kraju, odnaleêç STABIUZACJ¢ w samym sobie i niezale˝noÊç od zewn´trznych nieprzyjem-
nych niespodzianek! Panie Prezydencie! Ja, tak jak i tysiàce obywateli naszego kraju, jeszcze raz potwier-
dzam swój zamiar STWORZENIA w∏asnego ma∏ego zakàtka Ojczyzny, uczynienia go kwitnàcym ogrodem dla
potomnych. 

Tak jak tysiàce obywateli, jeszcze raz potwierdzam swój zamiar, by pracowaç dla dobra mojej rodziny i dla
dobra mojej Ojczyzny. 

Tak jak tysiàce obywateli, przesta∏em bezmyÊlnie i nieustannie krytykowaç zarówno Pana, jak i nasz rzàd,
rozumiejàc, jak skomplikowana i odpowiedzialna jest Wasza praca. 

Tak jak tysiàce obywateli, wierz´ w màdroÊç i przezornoÊç Pana oraz w to, ˝e Pan z ca∏à odpowiedzialno-
Êcià oceni obecnà sytuacj´. 

Wreszcie nadszed∏ czas, byÊmy my i Pan znaleêli si´ w jednym z˝ytym zespole o wspólnych poglàdach.
Kiedy my zaczniemy ROZUMIEå i ODBIERAå Pana jak najbli˝szego przyjaciela, a Pan b´dzie odczuwaç na-
szà mi∏oÊç i wsparcie i te˝ z mi∏oÊcià b´dzie o nas dbaç, tak jak si´ dba o powierzony naród, WTEDY RAZEM
STWORZYMY WSPANIA¸Y DZIE¡ DZISIEJSZY I JUTRZEJSZY NASZYCH DZIECI I NASZEGO KRAJU! 

Wadim Ponomariow 
20 lipca 2001 roku 

Oni równie˝ ∏gali o naszych prarodzicach 

Pewnego dnia w∏àczy∏em w Internecie wyszukiwark´ i po wpisaniu s∏owa “anastasia” na ekranie pojawi∏o
si´ dwieÊcie czterdzieÊci szeÊç adresów. Do tej pory nie mog´ uwierzyç, ˝e one wszystkie dotyczà syberyj-
skiej Anastazji. Po kolei zaczà∏em si´ zapoznawaç z ich treÊcià. Okaza∏o si´, ˝e w wi´kszoÊci omawiano w∏a-
Ênie mojà Anastazj´, a jej ide´ odbierano pozytywnie. Bardzo mnie to pocieszy∏o, lecz w miar´ zag∏´biania si´
w treÊç listów zaczà∏em napotykaç pora˝ajàce stwierdzenia. Na kilku adresach by∏y zamieszczone artyku∏y
z prasy i anonimowe listy, mówiàce o tym, ˝e wszystko, co jest zwiàzane z Anastazjà, to sekta, a czytelnicy
ksià˝ek to sekciarze. Na liÊcie istniejàcych w Rosji sekt równie˝ by∏a wymieniona Anastazja i ci, którzy jà do-
pingujà. Nie powiedziano, kto rozpowszechnia takie pog∏oski, stwierdzono tylko, ˝e to jest znany od dawna
fakt. 

Artyku∏y i krótkie wzmianki z ró˝nych gazet by∏y bardzo do siebie podobne i zawsze zawiera∏y jeden wnio-
sek – ruch “Dzwoniàce Cedry Rosji” to sekta lub zwyk∏y biznes. Ruch “Anastazja” przyrównywano do takiej
wielkiej sekty, jak Aum Shinrikyo (Najwy˝sza Prawda). Mówiono, ˝e czytelnicy to jest totalitarna sekta, i okre-
Êlano ich mianem obskurantów i destruktywistów. ˚adnych konkretnych dowodów nie podawano, tylko zjadli-
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we opinie. 
Przecie˝ totalitaryzm jest jednà z form w∏adzy, charakteryzujàcà si´ ca∏kowità kontrolà nad wszystkimi sfe-

rami ˝ycia spo∏eczeƒstwa, faktycznà likwidacjà praw konstytucyjnych i wolnoÊci, represjami wobec opozycji
(np. ró˝ne formy totalitaryzmu faszystowskich Niemiec, Italii, komunistyczny re˝im w Zwiàzku Radzieckim). 

Ale˝ wielki zam´t! Wynika∏o z tego, ˝e ja i Anastazja kierujemy jakàÊ totalitarnà sektà, która zamierza od-
mieniç konstytucyjne prawa, odsunàç w∏adz´ i ustanowiç faszystowski re˝im. Przecie˝ ja w ogóle nic kieruj´
˝adnà organizacjà, a tym bardziej Anastazja. Od szeÊciu lat pracuj´ tylko nad ksià˝kami i raz lub dwa razy
w roku wyst´puj´ na konferencjach dla czytelników na ich proÊb´. Moje wystàpienia sà filmowane i ka˝dy mo-
˝e si´ z nimi zapoznaç, jeÊli tylko zechce. 

Dlaczego, w jakim celu i przez kogo pomna˝ane jest to bezczelne k∏amstwo? Na przyk∏ad mówià, ˝e Ana-
stazja nawo∏uje ludzi, by opuszczali swoje mieszkania i przenosili si´ do lasów. 

Jak tak mo˝na? Przecie˝ Anastazja mówi o czymÊ zupe∏nie odwrotnym: “Nie nale˝y odchodziç do lasu.
Najpierw posprzàtaj tam, gdzie nabrudzi∏eÊ”. Ona nawo∏uje ludzi, by budowali swoje osady w pobli˝u miasta,
stopniowo zmieniajàc tryb ˝ycia na bardziej cywilizowany, czyli odpowiedni dla zdrowia fizycznego i duchowe-
go. 

Zwróci∏em si´ do kilku znanych specjalistów politoogów z proÊbà o przeanalizowanie zaistnia∏ej sytuacji
i wyciàgni´cie odpowiednich wniosków. Oni si´ wzajemnie nie znali, ale wystawili mniej wi´cej jednakowe opi-
nie, na przyk∏ad jeden z nich tak powiedzia∏: “przeciwko idei wypowiedzianych w serii ksià˝ek “Dzwoniàce Ce-
dry Rosji” odbywa si´ celowo skierowana ostra kampania, majàca na celu nie dopuÊciç tych idei do rozpo-
wszechnienia w spo∏eczeƒstwie”. 

G∏ównym trzonem tych myÊli jest idea wzmocnienia paƒstwa, osiàgni´cia najwi´kszej zgody pomi´dzy ró˝-
nymi warstwami spo∏eczeƒstwa poprzez dobrobyt ka˝dej rodziny. Dobrobyt osiàga si´ dzi´ki otrzymaniu
przez ka˝dà rodzin´ nie mniej ni˝ jednego hektara ziemi do˝ywotnio. W kontekÊcie ksià˝ek idea ta brzmi bar-
dzo przekonujàco i dominuje nad resztà. W rezultacie oponenci, przytaczajàc ró˝ne argumenty, wyst´pujà
w∏aÊnie przeciwko tej idei. 

Nast´pny temat tych ksià˝ek – boskie sedno cz∏owieka, jego dusza – mo˝e wywo∏aç oburzenie wielu kon-
fesji. Anastazja stwierdza, ˝e rajskie ˝ycie cz∏owiek powinien budowaç sam i na Ziemi. Cz∏owiek jest wieczny,
a z wieku na wiek zmienia jedynie swojà cielesnà pow∏ok´. Otaczajàca nas przyroda, stworzona przez Boga,
jest Jego ˝ywà myÊlà. Tylko majàc kontakt z naturà, cz∏owiek potrafi zrozumieç plan Boga i sedno swojego
przeznaczenia na Ziemi... 

Taka koncepcja, jej przekonujàce argumenty nie mogà nie wywo∏ywaç odrzucenia, zw∏aszcza w Êrodowi-
sku religijnych fanatyków, którzy za nieunikniony uwa˝ajà koniec Êwiata i przejÊcie jednych do raju w niebie,
a drugich do piek∏a. Koncepcja taka odpowiada ludziom niezdolnym do zbudowania swojego w∏asnego szcz´-
Êliwego ˝ycia w warunkach ziemskiego bytu. 

Ideom Anastazji, g∏ównej bohaterki ksià˝ek, przeciwdzia∏a si´ drogà rozpowszechniania w mediach plotek
o cz∏onkostwie czytelników, którzy wykazali inicjatyw´ w urzeczywistnieniu tych projektów, w pewnej totalitar-
nej sekcie. 

Taki krok obrany by∏ nie bez powodu, poniewa˝ powi´ksza dystans pomi´dzy w∏adzà i czytelnikami, a tak-
˝e odwodzi od omawiania w mediach tematów opisanych w ksià˝kach oraz zapobiega rozpowszechnianiu
ksià˝ek i zawartych w nich idei. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ta przeciwstawna strona osiàgn´∏a zamierzony cel,
w wielu bowiem paƒstwowych urz´dach rozpowszechniono mformacje o przynale˝noÊci czytelników do sekty. 

Niezbyt jasne i zagadkowe sà cele tych przeciwników. Zazwyczaj przy wykorzystaniu brudnych technik
w walce konkurentów o w∏adz´, ∏atwo okreÊliç zleceniodawc´. W sferze ekonomicznej, gdzie toczy si´ ostra
walka firm, tak˝e nie ma trudnoÊci z okreÊleniem zleceniodawcy dyskredytacji, a tym bardziej z okreÊleniem
celu. Wszystko jest jasne – usunàç lub os∏abiç konkurenta. 

W ksià˝kach si´ mówi o nowym myÊleniu cz∏owieka, nowym trybie ˝ycia, o zmianie zasad budowy paƒstwa
na bardziej doskona∏ej bazie. To kto mo˝e si´ przeciwstawiaç takiemu dà˝eniu? Jedynie si∏y zainteresowane
destrukcjà ka˝dej rodziny, paƒstwa i ca∏ej ludzkoÊci. Istnienie takich si∏ jest widoczne w ich dok∏adnie przemy-
Êlanym sposobie przeciwstawiania si´, polegajàcym w danym przypadku na organizowaniu dzia∏aƒ zarówno
przeciw Anastazji oraz jej idei, jak i przeciw czytelnikom ksià˝ek z serii “Dzwoniàce Cedry Rosji”. Dzia∏ajà one,
tak przypuszczam, przez podporzàdkowane im bezpoÊrednio lub poÊrednio struktury i pewne osoby. 

Pokaza∏em Anastazji niektóre fragmenty wypowiedzi na ten temat w Internecie oraz przeczyta∏em opini´
specjalistów, w nadziei, ˝e ona jà poruszy, poruszy jà równie˝ powsta∏a sytuacja, i wtedy Anastazja postara
si´ jà poprawiç. 
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Lecz Anastazja, po∏o˝ywszy r´ce na kolana, spokojnie siedzia∏a obok na krzeÊle, a jej twarz nie okazywa∏a
˝adnego zdenerwowania, wr´cz odwrotnie, ona nawet lekko si´ uÊmiecha∏a. 

– Dlaczego ty si´ uÊmiechasz, Anastazjo? – zapyta∏em. – Czy tobie jest oboj´tne, jak szkalujà twoich czy-
telników? Jak blokujà ich starania o otrzymanie ziemi dla swoich rodowych osad? 

– Bardzo mnie cieszy, W∏adimirze, natchnienie wielu ludzi, rozumienie sedna i wartoÊci przysz∏ych dzia∏aƒ.
Popatrz, jak Êwiadomie wypowiadajà swoje myÊli i budujà plany na przysz∏oÊç. Apel do prezydenta te˝ jest
lepszy od twojego, podanego w piàtym tomie. I chcà zorganizowaç bardzo dobrà konferencj´ pod tytu∏em
“Wybierz swojà przysz∏oÊç!”. Wspaniale jest, kiedy ludzie zastanawiajà si´ nad swojà przysz∏oÊcià. 

– Oni próbujà, ale czy ty nie widzisz, jak im si´ przeciwstawiajà? Jaki˝ chytry chwyt wymyÊlili: wszystkich
nazwali sekciarzami, w rezultacie i ludzi odstraszajà, i administracyjne instytucje zdystansowali. Czy ty tego
nie widzisz? 

– Zauwa˝y∏am, lecz niczego nowego i chytrego w takim przeciwstawianiu si´ nie ma. W∏aÊnie takim sposo-
bem zosta∏a zniszczona kultura ˝ycia i wiedza naszych prarodziców. Dzisiaj te˝ ciemne si∏y dzia∏ajà starà me-
todà. Póêniej oni jeszcze dodatkowo wymyÊlà prowokacj´, a nast´pnie zacznà rozpowszechniaç odstraszajà-
ce pog∏oski. Tak ju˝ bywa∏o, W∏adimirze. 

– No w∏aÊnie, bywa∏o. No i zwyci´˝yli. Sama twierdzisz, ˝e zniszczyli kultur´ naszych prarodziców, znie-
kszta∏cili histori´. To znaczy, ˝e dzisiaj, dzia∏ajàc sprawdzonym sposobem, te˝ zwyci´˝à. JeÊli ju˝ nie zwyci´-
˝yli. Jak to jest, ˝e takiego proÊciutkiego tematu, jakim jest danie ka˝dej ch´tnej rodzinie hektara ziemi, ju˝
ponad rok nie potrafià rozwiàzaç? Mniejsza z tym, gdyby ludzie bez potrzeby prosili o ten hektar. Jest niemo˝-
liwe otrzymanie ziemi w celu zbudowania rodowej siedziby i zorganizowania normalnych warunków ˝ycia i od-
˝ywiania si´. Uchodêcy mieszkajà w obozach pod namiotami przez ponad trzy lata, a gdyby dano im, tym,
którzy chcà, po hektarze ziemi, oni przez te trzy lata mogliby ju˝ zaczàç ˝yç w ludzkich warunkach... 

D∏ugo si´ nad tym zastanawia∏em, Anastazjo, jakie ko∏osalne zmiany mog∏yby nastàpiç w naszym kraju,
gdyby paƒstwo pomaga∏o, a nie przeszkadza∏o ludziom, którzy starajà si´ zbudowaç swoje ziemskie osady.
Jednak w∏adze nie chcà rozwiàzaç tak prostego problemu. 

Dobra wieÊç 

– Ten problem wcale nie jest taki ∏atwy, W∏adimirze. Wymaga on zmian na naszej planecie i we Wszech-
Êwiecie. Kiedy miliony szcz´Êliwych rodzin zacznà Êwiadomie zmieniaç planet´ w kwitnàcy ogród, harmonia,
która zakróluje na Ziemi, wywrze wp∏yw i na inne planety we WszechÊwiecie. DziÊ trujàce wyziewy wychodzà
w kosmos z naszej planety, na orbitach krà˝y coraz wi´cej Êmieci i z Ziemi wydobywa si´ coraz wi´cej z∏ej
energii. Kiedy zmieni si´ ÊwiadomoÊç Ziemian, z naszej planety ku innym pop∏ynie inna energia. Wtedy b∏o-
goÊç p∏ynàca z Ziemi obdarzy inne planety kwitnàcymi ogrodami. 

– Nie do wiary, có˝ za widowisko! Czy w historii ludzkoÊci nie by∏o wczeÊniej takiej mo˝liwoÊci? Przed re-
wolucjà w∏aÊciciele majàtków posiadali du˝e obszary ziemi. W wielu paƒstwach i dziÊ ziemia jest prywatnà
w∏asnoÊcià. U nas te˝ sà rolnicy, którym oddano ziemi´ w dzier˝aw´ d∏ugoterminowà. Nic dobrego jednak
z tego nie wynik∏o, dlaczego? 

– Nie mieli takiej ÊwiadomoÊci, jaka dzisiaj wzrasta w duszach i umys∏ach ludzkich boskimi kie∏kami. To, co
nazwa∏eÊ ∏atwym problemem, tak naprawd´ chronione by∏o jak najwi´ksza tajemnica w ciàgu tysiàcleci pano-
wania okultyzmu. Religie wszystkich czasów mówià o Bogu, lecz w ˝adnej nie ma mowy o rzeczach prostych,
oczywistych. Cz∏owiek kontaktuje si´ z boskà myÊlà tylko przy Êwiadomym obcowaniu z przyrodà. Zrozumieç
przestrzeƒ – znaczy: zrozumieç Boga. Nawet sama myÊl, marzenie o ziemskim raju, gdzie wszystko wspó∏gra
w harmonii, daje wszystkim bliskoÊç z Bogiem, wi´kszà bliskoÊç ni˝ ta pozorna, jakà daje wiele wymyÊlnych
rytua∏ów. Wszystkie tajemnice WszechÊwiata otworzà si´ przed cz∏owiekiem. A cz∏owiek wtedy odkryje w so-
bie zdolnoÊci, o których dziÊ nikt nawet nie marzy. Wtedy cz∏owiek w istocie stanie si´ podobny do Boga, ten
cz∏owiek, który zacznie tworzyç wokó∏ siebie boski Êwiat. 

PomyÊl, dlaczego m´drcy nigdzie o tym nigdy nie wspominali? Wszystko dlatego, ˝e gdy cz∏owiek zrozu-
mie sens swego istnienia na Ziemi i odkryje swoje zdolnoÊci, wtedy uwolni si´ spod wp∏ywu okultyzmu. Znik-
nie w∏adza kap∏anów egipskich. Nikt i nic nie b´dzie ju˝ w∏adaç cz∏owiekiem, kiedy on zbuduje wokó∏ siebie
Przestrzeƒ Mi∏oÊci. A Stwórca b´dzie dla cz∏owieka nie s´dzià srogim i groênym, lecz Ojcem i Przyjacielem.
Wiele rzeczy stworzono na przestrzeni wieków, aby odwieÊç cz∏owieka od sprawy najistotniejszej, od jego
przeznaczenia. Ziemia! Taki prosty temat, jak mówisz, W∏adimirze, ale zastanów si´, dlaczego mijajà stulecia,
a cz∏owiekowi nadal nie uda∏o si´ stworzyç ziemskiego raju. Wspomnia∏eÊ o dziedzicach i farmerach. Przecie˝
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to oni, posiadajàc ziemi´, zmuszali do pracy na niej innych ludzi. Starali si´ uzyskaç z niej jak najwi´cej. A ci,
którzy pracowali na nie swojej ziemi, nie byli w stanie odnosiç si´ do niej z mi∏oÊcià. Z nasion rzucanych do
ziemi ze z∏oÊcià – z∏oÊç wyrasta∏a. Te proste prawdy ukrywano przed ludêmi przez tysiàclecia. Rodowej ziemi
nie powinny dotykaç ani przymuszone r´ce, ani obce myÊli. W∏adcy w ró˝nych czasach przydzielali ludziom
dzia∏ki ziemi. Robili to jednak tak, aby sens tych nadaI pozosta∏ dla ludzi niezrozumia∏y. 

JeÊli da si´ cz∏owiekowi niedu˝o ziemi, na przyk∏ad çwierç hektara, to rodzina nie b´dzie mog∏a na niej
stworzyç oazy, która utrzyma∏aby jà bez zbytnich wysi∏ków. Zbyt du˝ym kawa∏kiem ziemi z kolei cz∏owiek nie
potrafi sterowaç swojà myÊlà, a gdy zaprosi innych do pomocy, przywlecze obce myÊli. W taki sposób: spry-
tem i podst´pem, ca∏y czas odwodzono cz∏owieka od najwa˝niejszego. 

– Co mamy w rezultacie? ˚adna religia przez tysiàce lat nie nawo∏ywa∏a ludzi do stworzenia boskich oaz na
Ziemi. Wr´cz przeciwnie, ciàgle ludzi od tego odciàgano. To znaczy, ˝e... 

– W∏adimirze, nie mów êle o religiach. Twój duchowy ojciec, mnich Feodoryt, przywiód∏ ci´ do dnia dzisiej-
szego, a i nasze spotkanie te˝ zawdzi´czamy Bogu. DziÊ nadszed∏ ten dzieƒ, kiedy ludzie wszystkich wyznaƒ
powinni zastanowiç si´ nad tym, jak przywódców duchowych uratowaç od nieszcz´Êcia. 

– Jakiego nieszcz´Êcia? 
– Takiego, jakie zdarzy∏o si´ w ubieg∏ym wieku. Niszczono Êwiàtynie, a kap∏anów ró˝nych religii skazywa-

no na Êmierç. 
– Przecie˝ tak by∏o za czasów w∏adzy radzieckiej. Teraz jest demokracja, wolnoÊç wyznania, a w∏adze jed-

nakowo traktujà wszystkie religie, przynajmniej te g∏ówne. Z jakiej racji mia∏yby si´ powtórzyç wypadki sprzed
lat? 

– Przyjrzyj si´ uwa˝niej temu, co si´ dzisiaj dzieje. Wiesz, ˝e wiele paƒstw zjednoczy∏o si´ we wspólnej
walce z terroryzmem. 

– Tak, wiem. 
– No w∏aÊnie. A to przecie˝ one wskaza∏y kraje, w których rozwija si´ terroryzm, wyjawi∏y nazwiska inicjato-

rów. WÊród obwinianych o terroryzm znajdujà si´ duchowi i religijni przywódcy. Zacz´∏y na nich po∏owaç od-
dzia∏y specjalne do walki z terroryzmem. To zresztà dopiero poczàtek. Niejeden ju˝ powsta∏ raport i z∏o˝ono
go w∏adzom mniejszych i wi´kszych paƒstw. W tych raportach odpowiedzialnoÊcià za wojny i terror obarcza
si´ religie. Na potwierdzenie tych tez przytacza si´ rozliczne przyk∏ady. Analitycy dok∏adnie i przekonujàco
wszystko napisali. W najbli˝szej przysz∏oÊci b´dà si´ ujawniaç liczne przest´pstwa. Przypomnà one ludziom
o nieprzerwanym ciàgu wojen krzy˝owych, o intrygach, demoralizacji i chciwoÊci kap∏anów ró˝nych religii.
Gdy w ludziach dojrzeje oburzenie, to mo˝e dojÊç do pogromów duchowieƒstwa i dewastacji Êwiàtyƒ. Dzisiaj
przedstawiciele ró˝nych wyznaƒ wyst´pujà z oÊwiadczeniami, ˝e ekstremiÊci nie majà z nimi nic wspólnego,
˝e otwarcie pot´piajà ekstremizm religijny i mu przeciwdzia∏ajà. Na razie ich apele sà przyjmowane. Ale tak
naprawd´ przywódcy ró˝nych paƒstw sprawiajà wra˝enie jakby nic nie rozumieli... i te apele ich zadowalajà.
W tajnych raportach okreÊlono ju˝ mi´dzy innymi, ˝e religie kodujà ludzi, i niewa˝ne, z jakiego powodu, bo po-
wód mo˝e byç te˝ dobry i nawo∏ywaç ludzi do czynienia dobra. Ale wiara w rzeczy niewidzialne i bezwarunko-
we przyjmowanie jako prawdy s∏ów g∏osiciela zawsze stwarza niebezpieczeƒstwo manipulacji wierzàcymi
i ukierunkowania ich zachowania zgodnie z zamiarem g∏osiciela. l swojà wolà kap∏an w ∏atwy sposób potrafi
przemieniç wierzàcych ludzi w terrorystów–samobójców. Potwierdzeniem takich wniosków jest opisanie w taj-
nych raportach mnóstwa wszelkich mo˝liwych przyk∏adów z przesz∏oÊci i obecnych czasów. Wkrótce w∏adze
przychylà si´ do wniosku wybrania jednej religii, by mieç jà pod ca∏kowità kontrolà, a pozosta∏e uznajà za de-
struktywne i b´dà dà˝yç do ich zniszczenia. Póêniej, jeÊli nie uda si´ ca∏ego spo∏eczeƒstwa zaanga˝owaç
w jednà religi´, to zniszczà wszystkie religie w swoich paƒstwach. Taka decyzja nie spowoduje koƒca niekoƒ-
czàcej si´ wojny. Wojna ta ju˝ faktycznie jest, nale˝y tego zaprzestaç. Uczyniç to mo˝na tylko jednym sposo-
bem: Duchowym liderom nale˝y zmieniç ÊwiadomoÊç – bo tylko dobra wieÊç mo˝e na ca∏ej Ziemi odbudowaç
pokój. Ci, którzy przyjmà t´ dobrà wieÊç, wyg∏oszà jà w ma∏ych i du˝ych Êwiàtyniach i wielu ludzi wtedy przyj-
dzie do koÊcio∏ów Ci, którzy jej nie przyjmà, zostanà w pustych, niszczejàcych Êwiàtyniach. 

– Jakà wieÊç masz na myÊli, Anastazjo? Przybli˝ to jakoÊ. 
– Ci, którzy nazywajà siebie duchowymi przywódcami, mówià o Bogu i uczàc dzieci w szko∏ach, powinni za

dobry dla Boga czyn uznaç stworzenie przez ka˝dà rodzin´ Przestrzeni Mi∏oÊci we w∏asnej ziemskiej osadzie.
Powinni to uznaç i razem z wiernymi w koÊcio∏ach omawiaç w szczegó∏ach i udoskonalaç projekty przysz∏ych
osad. Razem z ludêmi muszà staraç si´ przywróciç wiedz´ praêróde∏. Nauczyç marzyç i w detalach udosko-
nalaç te projekty. Proces tworzenia marzeƒ zajmie wiele lat. Póêniej, kiedy to zacznie si´ realizowaç na Ziemi,
ludzie b´dà ˝yli w harmonii i dobrobycie w realnej boskiej przestrzeni. 
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– Anastazjo, zrozumia∏em. Ty chcesz, ˝eby we wszystkich Êwiàtyniach ró˝nych wyznaƒ, w szko∏ach i wy˝-
szych uczelniach zacz´to uczyç si´ przyrody i pojmowania sensu tworzenia zicmskiej osady wed∏ug wyjàtko-
wego projektu. Mo˝na przypuÊciç, ˝e to faktycznie mo˝e po∏àczyç ró˝ne religijne wyznania nie s∏owami, ale
czynami. 

PrzypuÊçmy, ˝e to faktycznie mo˝e obudziç ludzi z hipnotycznego snu, ˝e zniknie terroryzm, narkomania
i wiele innych negatywnych zjawisk spo∏ecznych. 

PrzypuÊçmy. Ale... jak przekonasz patriarchów, wszystkich kap∏anów, do tego jeszcze ró˝nych religii? Jak
zdo∏asz przekonaç wszystkie instytucje edukacyjne? Du˝o potrafisz, Anastazjo, ale to, o czym teraz mówisz,
jest nierealne. 

– Jest realne, bo nie majà ju˝ innej drogi. 
– To ty tak uwa˝asz. Tylko ty. To tylko twoje proste s∏owa. 
– Ale Ten, który mi pozwala wypowiadaç te, jak powiedzia∏eÊ, proste s∏owa, posiada niespotykanà moc.

Przypomnij sobie: przed siedmiu laty, kiedy jeszcze by∏eÊ przedsi´biorcà, narysowa∏am ga∏àzkà na piasku li-
terki. 

– Tak, pami´tam, i co z tego? 
– Ty nagle zaczà∏eÊ pisaç ksià˝ki, które czyta ju˝ wielu ludzi. Jak myÊlisz, czyja to zas∏uga? Piasku przy

tajgowym jeziorze, ga∏àzki, której u˝y∏am, czy s∏ów, które wypowiedzia∏am ? A mo˝e to twoja r´ka sama stwo-
rzy∏a te wszystkie ksià˝ki? Póêniej w ludzkich sercach trysn´∏a Êwi´tym êród∏em poezja. Kto by∏ g∏ównym
Stwórcà tego wszystkiego? 

– Nie wiem, mo˝e to wszystkie czynniki mia∏y jakiÊ wp∏yw. 
– Zrozum, W∏adimirze i mi uwierz. Za wszystkim, co si´ dzia∏o, kry∏a si´ Jego energia. To ona wype∏nia∏a

serca ludzi natchnieniem. I nadal b´dzie ich pobudzaç do wielkich czynów. 
– Mo˝liwe, ale trudno uwierzyç, ˝e kap∏ani zacznà post´powaç tak jak ty mówisz. 
– Ty sam powinieneÊ w to uwierzyç i w sobie wymodelowaç dobrà sytuacj´ – wtedy ona si´ zmaterializuje.

Tym bardziej ˝e tobie teraz b´dzie ∏atwo to zrobiç. Przypomnij sobie, jak przyje˝d˝a∏ do ciebie z wioski prawo-
s∏awny kap∏an, by podtrzymaç ci´ na duchu. Inny kap∏an za w∏asne pieniàdze kupowa∏ twoje ksià˝ki i sam je
roznosi∏ po wi´zieniach. Twój ojciec Feodoryt te˝ ci mówi∏ o wielu rzeczach, pami´tasz? 

– Tak. 
– Zrozum jeszcze, ˝e nie wszyscy s∏u˝àcy koÊcio∏owi majà jednakowe poglàdy na Êwiat. Znajdà si´ tacy,

którzy rozg∏oszà t´ b∏ogà wieÊç. 
– Przypuszczam, ˝e si´ znajdà. Ale b´dà równie˝ inni, którzy zacznà temu przeciwdzia∏aç. Do tego jeszcze

kap∏an zwierzchnik, o którym opowiada∏aÊ, i jego pomocnicy wymyÊlà jakiÊ podst´p. 
– OczywiÊcie, wymyÊlà, tylko ˝e wszelkie usi∏owania ciemnych si∏ b´dà nadaremne. Ten proces ju˝ si´ za-

czà∏ i nie ma od niego odwrotu. Ludzie zaznajà ziemskiego raju. Mówisz, ˝e wypowiadam zwyk∏e s∏owa, ale
za chwil´ wymówi´ dwa proste s∏owa – i cz´Êç ciemnoÊci rozjaÊni si´ Êwiat∏em. Reszta niech dr˝y, niech ukry-
wajà swe imiona i tracà mo˝liwoÊç urzeczywistnienia marzenia. A s∏owa te sà ca∏kiem proste “KSI¢GA RO-
DU”. 

KSI¢GA RODU 

– Faktycznie, s∏owa sà proste. Nie wiem, dlaczego si∏y ciemnoÊci majà przed nimi dr˝eç. 
– One dr˝à przed tym, co si´ kryje za tymi s∏owami. Czy wiesz, kto b´dzie pisa∏ t´ ksi´g´ i ile stron b´dzie

ona mia∏a? 
– Skàd mog´ wiedzieç? 
– Nie minie wiele czasu, a miliony ojców i matek w ró˝nych zakàtkach Ziemi zacznà w∏asnymi r´koma pi-

saç Ksi´g´ Rodu, wype∏niajàc stron´ po stronie. Ksiàg tych b´dzie wielkie mnóstwo, a w ka˝dej prawda dla
w∏asnych dzieci z serca p∏ynàca. Nie b´dzie w nich miejsca dla ob∏udy, przed nimi upadnà historyczne prze-
k∏amania. 

Wyobraê sobie, co by si´ wydarzy∏o, gdybyÊ móg∏ dziÊ wziàç do r´ki ksi´g´, którà specjalnie dla ciebie za-
czà∏ pisaç twój daleki przodek. Póêniej nast´pny kontynuowa∏, potem dziadek, twój ojciec i matka. 

Dzisiaj cz∏owiek czyta ksià˝ki, wÊród których wiele napisano w okreÊlonym celu: by zniekszta∏ciç sedno ˝y-
cia i histori´, wiele fa∏szywych postulatów celowo dezorientuje cz∏owieka. Nie od razu mo˝na si´ w tym po∏a-
paç. JasnoÊç zaÊ przychodzi natychmiast, kiedy syn przeczyta ksi´g´ swoich prarodziców, kontynuowanà
specjalnie dla niego przez matk´ i ojca. 

79



– Chwileczk´, Anastazjo, przecie˝ nie ka˝dy potrafi pisaç ksià˝ki. 
– Ka˝dy potrafi, jeÊli poczuje potrzeb´, jeÊli zapragnie uchroniç swoje dzieci i siebie w przysz∏oÊci przed

fa∏szywymi postulatami. W czasach Wiedyzmu wszyscy ojcowie i matki pisali Ksi´g´ Rodu dla swoich dzieci
i wnuków. Ksi´ga ta sk∏ada∏a si´ nie ze s∏ów, ale z czynów Stworzonà przestrzeƒ dzieci mog∏y czytaç jak
ksià˝k´, rozumieç dzia∏ania swoich rodziców, i by∏y szcz´Êliwe, dziedziczàc szcz´Êliwà przestrzeƒ. Ksi´ga ta
nie zawiera∏a tylko jednego – nie by∏o w niej ostrze˝enia przed Êwiatem okultyzmu. 

˚aden z Wedrussów o tym nie wiedzia∏. Teraz, kiedy ludzkoÊç dozna∏a na sobie okrucieƒstwa postulatów
okultyzmu, potrafi uchroniç przed nimi swoje dzieci. 

I choç jeszcze nie ma tych wspania∏ych dworów, rozkwitajàcych wiosnà, ale myÊli o nich ju˝ tkwià w wielu
ludzkich sercach. W∏aÊnie o swoich pomys∏ach nale˝y zaczàç pisaç ksià˝k´ dla swoich dzieci. 

– Po co ka˝dy rodzic ma pisaç? Przecie˝ pisz´ w ksià˝kach o ziemskich osadach, architekt pracuje nad
projektem ca∏ej osady, w Internecie temat ten jest burzliwie omawiany, czy to jest niewystarczajàce? 

– Nie wystarczy, W∏adimirze. Popatrz na istniejàcà sytuacj´ wnikliwiej. Piszesz ksià˝ki, ale inni te˝ piszà
w przeciwwadze do twoich. Jest ich tyle, ˝e cz∏owiek w ciàgu ˝ycia nie przeczyta nawet po∏owy, a do tego po-
toki informacji nie z ksià˝ek sp∏ywajà na cz∏owieka. Wydaje si´, ˝e sà one ró˝norodne, lecz w rzeczywistoÊci
g∏oszà tylko jedno: usprawiedliwiajà i s∏awià nierealny okultystyczny Êwiat. Pomogà przychodzàcemu na Êwiat
rozstrzygnàç, gdzie jest prawda, a gdzie fa∏sz? Pomo˝e w tym g∏ówna Êwiàtynia rodzinna – Ksi´ga Rodu.
Matka z ojcem napiszà dla syna i córki, co najwa˝niejszego w ˝yciu nale˝y uczyniç dla szcz´Êcia. Dzieci prze-
d∏u˝à t´ ksi´g´ i nie b´dzie na ca∏ej Ziemi màdrzejszej i prawdziwszej od niej dla rodziny, wp∏ynie do niej bo-
wiem ca∏a wiedza od zarania. 

– Anastazjo, a skàd dzisiejsi ludzie zaczerpnà t´ wiedz´? Przecie˝ mówi∏aÊ, ˝e kultura naszych przodków,
ich ksi´gi, wszystko zosta∏o zniszczone. 

– Ci, którzy zacznà pisaç, ju˝ t´ wiedz´ majà w sobie. Jest zachowana w ka˝dym i kiedy ludzie si´ zasta-
nowià i zacznà pisaç nie dla kogoÊ, lecz dla w∏asnych dzieci, ca∏a wiedza praêróde∏ Êwiadomie im si´ objawi. 

– Czy to znaczy, ˝e zanim zacznie si´ pisaç, powinno si´ najpierw zastanowiç, ˝eby ju˝ od pierwszych
stron by∏y màdre myÊli zapisane? 

– Pierwsze strony na pierwszy rzut oka mogà wyglàdaç prosto. 
– Jak na przyk∏ad? 
– Kiedy urodzi∏ si´ cz∏owiek, który zaczà∏ pisaç Ksi´g´ Rodu? Jak si´ nazywa∏? Oraz dlaczego i z jakimi

myÊlami zaczà∏ dotykaç piórkiem stron g∏ównej ksi´gi, co zamierza∏ w przysz∏oÊci tworzyç? 
– Ksià˝k´ takà ∏atwo jest zaczynaç pisaç tym, którzy na przyk∏ad byli znanymi aktorami lub burmistrzami,

naukowcami, wielkimi przedsi´biorcami, a co ma robiç ten, kto prowadzi∏ zwyk∏e ˝ycie? Na przyk∏ad pracowa∏,
ledwie wià˝àc koniec z koƒcem, by zarobiç na chleb i podstawowe rzeczy. Co on mo˝e napisaç swoim dzie-
ciom, jakich ma udzieliç rad? 

– Dzisiejszym w∏adcom, tym, którzy b∏yszczà w promieniach dzisiejszej s∏awy, i tym, którzy posiedli wielki
majàtek, b´dzie najtrudniej w przysz∏oÊci przed dzieçmi odpowiadaç. Takie czyny ludzie szybko zapominajà.
Jednak to, co cz∏owiek przeniós∏ w przysz∏oÊç, ocenià nast´pne pokolenia. Czy ktokolwiek cz´sto wspomina
dawnych aktorów, burmistrzów lub przedsi´biorców? 

– Ja tak naprawd´ w ogóle o nich nie myÊl´, nawet nie znam ich nazwisk. Natomiast ich dzicci b´dà z du-
mà wspominaç czyny swoich rodziców. 

– Dzieci te˝ postarajà si´ o nich zapomnieç, wstydzàc si´ wspominania imion swoich rodziców. 
– Dlaczego dzieci majà si´ wstydziç? 
– Los da∏ ich rodzicom wielkie mo˝liwoÊci, lecz nie zdo∏ali oni zrozumieç, i˝ mo˝liwoÊci zawsze daje si´ po

to, by tworzyç przysz∏oÊç. W swoim ˝yciu cz∏owiek powinien dà˝yç do zbudowania nast´pnego, drugiego ˝y-
cia, wtedy znowu i znowu b´dzie reinkarnowa∏ i b´dzie ˝yç wiecznie. 

Ziemskà osad´ ju˝ dziÊ mo˝e przemyÊleç ka˝dy cz∏owiek, tworzàc swój w∏asny projekt i starajàc si´ nabyç
ziemi´. Powinien równie˝ wyhodowaç sadzonki drzew albo wysiaç, by wyhodowaç na tej ziemi rodowe drze-
wa. I choç nie zdà˝y wyrosnàç zagajnik, ˝ywop∏ot lub wspania∏y sad, i choç biedny starszy cz∏owiek nie zdà˝y
zalaç fundamentów domu, to jednak b´dzie móg∏ napisaç w Ksi´dze Rodu dla swoich dzieci i wnuków: “By∏em
biedny i dopiero na stare lata zaczà∏em si´ zastanawiaç nad sensem ˝ycia, nad tym, co da∏em swoim dzie-
ciom. Dlatego zbudowa∏em projekt przestrzeni naszego rodu i dla was, moje dzieci, opisa∏em go w ksià˝ce. Ja
sam zdà˝y∏em jedynie dziewi´ç drzew posadziç w ogrodzie oraz tylko jedno na tym miejscu, gdzie powinien
powstaç zagajnik”. 

Minà lata, wnuk zacznie czytaç t´ ksi´g´ i przypomni sobie dziadka, wtedy podejdzie do mocnego majesta-
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tycznego cedru lub d´bu, rosnàcego wÊród wielu innych drzew na ziemskim padole. 
Wyfrunie w przestrzeƒ myÊl wnuka, wype∏niona mi∏oÊcià i wdzi´cznoÊcià, po∏àczy si´ z myÊlami dziadka

i wtedy powstanie nowy plan bytu dla tych dwojga. Wieczne ˝ycie zosta∏o dane cz∏owiekowi bez ˝adnych 
ograniczeƒ. Oswojenie Ziemi i planet WszechÊwiata jest niczym innym, jak tylko przeobra˝eniem samego

siebie. Ksi´ga Rodu pomo˝e przekazaç potomkom boskà wieÊç i duszy tego, kto zaczà∏ pisaç ksià˝k´, pomo-
˝e znowu wróciç na Ziemi´. – Anastazjo, tak wielkà wag´ przyk∏adasz do tej Ksi´gi, ˝e te˝ zapragnà∏em za-
czàç pisaç dla swoich potomków. 

Czuj´ intuicyjnie, ˝e twoja idea z ksià˝kà ukrywa coÊ bardzo znaczàcego i niezwyk∏ego. PomyÊleç, taka
nazwa: “Ksi´ga Rodu”, “najbardziej Êwi´ta Ksi´ga dla rodziny”. Tylko na czym jà pisaç? Zwyk∏y papier szybko
wyblaknie, a ok∏adki zazwyczaj wyglàdajà prymitywnie. Przecie˝ jeÊli ksià˝ka przeznaczona jest dla potom-
ków i ma odgrywaç wielkà rol´, to i papier, i ok∏adka powinny byç odpowiednie. Jak uwa˝asz, jakie? 

– Takie na przyk∏ad – i wskaza∏a oczami na ksià˝k´ le˝àcà na moim stole. Podà˝y∏em za jej wzrokiem i za
chwil´ trzyma∏em w r´kach coÊ niezwyk∏ego . 

JakiÊ czas temu Siergiej z Nowosybirska przys∏a∏ mi ksià˝k´ Anastazja. Ok∏adk´ odcià∏, a kartki oprawione
by∏y w innà... chcia∏em powiedzieç: ok∏adk´, ale tego, w co by∏y oprawione kartki, nie mo˝na nazwaç ok∏adkà.
Syberyjski majster stworzy∏ niezwyk∏e dzie∏o sztuki. Zarówno ok∏adka, jak i grzbiet wykonane by∏y z cennych
odmian drewna. Po brzegach by∏ buk, a w Êrodku cedr. Wszystkie detale by∏y ozdobione kunsztownà rzeêbà:
ornamentem, tekstem i rysunkiem. S∏owo “ok∏adka” w ogóle nie pasowa∏o do tego dzie∏a sztuki. Górna i ostat-
nia cz´Êç ∏àczy∏y si´ grzbietem, a z drugiej strony ma∏ym zameczkiem. Detale by∏y precyzyjnie do siebie do-
pasowane i wszystkie kartki idealnie i równo uk∏adaly si´ pod ci´˝arem ok∏adki, dzi´ki czemu papier nie znie-
kszta∏ca∏ si´ pod wp∏ywem wilgoci i wysokiej temperatury. Ka˝dy, kto widzia∏ t´ ok∏adk´, d∏ugo trzyma∏ jà w r´-
kach i podziwia∏ pi´kno tej sztuki. Podà˝ywszy za wzrokiem Anastazji, wzià∏em w r´ce ksi´g´ w drewnianej
ok∏adce, poczu∏em jej ciep∏o i olÊni∏o mnie. Byç mo˝e dzi´ki tej niezwyk∏ej sztuce zrozumia∏em niepoj´tà wa˝-
noÊç Ksi´gi Rodu, o której mówi Anastazja. 

Ona siedzia∏a skromnie na krzeÊle obok mnie, pokornie u∏o˝ywszy d∏onie na kolanach, a ja dozna∏em uczu-
cia, ˝e ona jest màdrzejsza od wszystkich egipskich kap∏anów, prowadzàcych swoje dynastie od dalekiej sta-
ro˝ytnoÊci, jest màdrzejsza od wspó∏czesnych analityków. Tà swojà màdroÊcià, czystoÊcià myÊli zdolna jest
zwalczyç wszystkie negatywne przejawy w ludzkim spo∏eczeƒstwie. Skàd posiad∏a te zdolnoÊci? 

Jaka szko∏a, jaki system wychowawczy zdo∏a ukszta∏towaç takiego czlowieka? Jak ona wpad∏a na taki ory-
ginalny pomys∏ z tà Ksi´gà Rodu? I Zaczà∏em bardzo szybko myÊleç i rozstrzygnà∏em. 

Nikt nie jest w stanie przeciwstawiaç si´ potokowi wszelkich mo˝liwych pomówieƒ, co chwil´ spadajàcych
na ludzi w ró˝nych krajach, a przede wszystkim na nasze dzieci. 

Sugerujà! Bez przerwy w telewizji lecà filmy z przemocà, niby dla rozbawienia widzów, a tak naprawd´ po-
kazujà, jak przemoc mo˝e zapewniç wspania∏y dobrobyt. Sugestia! Jak fajnie byç znakomità Êpiewaczkà,
b∏yszczeç w morzu jupiterów i oklasków, jeêdziç w eleganckich samochodach na przyj´cia, to prawdziwa su-
gestia. Nale˝a∏oby pokazaç i inne, dlu˝sze etapy ˝ycia tych ludzi. Mozolna codzienna praca, nie koƒczàce si´
intrygi konkurentów z show-biznesu, stale, przeró˝ne ataki zazdroÊników i tak zwanych pracowników wolnej
prasy, ch´tnych zarobiç na znanej osobie. Potworne wmawianie to jest przede wszystkim agresywna, prze-
bieg∏a reklama, która jest gotowa reklamowaç cokolwiek, ˝eby tylko zdobyç pieniàdze. Lecà bez przerwy wia-
domoÊci o wszelkich mi´dzynarodowych funduszach dobroczynnoÊci, o cud-politykach, w rezultacie ludzie
majà wra˝enie, ˝e tylko dzi´ki temu majà w domach ciep∏o i przytulnie. Kiedy ostygnà w jakimÊ domu grzejni-
ki, to ludzie nie próbujà ju˝ nawet pomyÊleç, by zmieniç swoje ˝ycie, uniezale˝niç si´ od miejskiego ogrzewa-
nia, od wodociàgów i energetyki. Ludzie jak wariaci wychodzà na ulice z transparentami: “Dajcie!”

To jest wmawianie bezradnoÊci! Wmawiajà fa∏szywe postulaty i doros∏ym, i dzieciom. 
Dzieci! O jakim wychowaniu dzieci w ogóle mówimy, jeÊli my wszyscy, rodzice, stoimy z boku ich wycho-

wania. Pozwalamy na to, ˝eby ktoÊ w jakichÊ tam szpitalach przyjmowa∏ poród naszych dzieci. Póêniej po-
zwalamy te˝ komuÊ uczyç je w przedszkolu i w szkole. Pozwalamy te˝ rozk∏adaç przed nimi na ladach porno-
graficznà literatur´, w sposób jawny lub zakamuflowany. To my pozwalamy byle komu proponowaç naszym
dzieciom ksià˝ki i podr´czniki, pozwalamy byle komu na uk∏adanie dla nich programu telewizyjnego. Dla kogo
jest korzystnie trzymaç w ryzach wychowanie naszych dzieci? Byç mo˝e nie jest wa˝ne, komu na to pozwala-
my. Byç mo˝e jest wa˝ne to, ˝e odczuwamy swojà ca∏kowità bezradnoÊç i nicoÊç? 

Odczuwamy niemo˝noÊç powstrzymania bachanaliów. Tylko to nieprawda, ka˝dy rodzic, jeÊli tylko zechce,
potrafi to zrobiç! JeÊli si´ zastanowi. Fajnie, ˝e wymyÊ∏ono Ksi´g´ Rodu! To jest kres bachanaliów merkantyl-
nej sugestii. Niech te bachanalia jeszcze troch´ poçwiczà i podemonstrujà sobie, dopóki nie wezmà w r´ce
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Ksi´gi Rodu, w której napisano r´kà babki, dziadka, ojca i matki, czym jest przeznaczenie cz∏owieka. My, dzi-
siejsi rodzice, na pewno potrafimy zrozumieç, czym ono jest. Na pewno! Mamy doÊwiadczenie, wiele widzieli-
Êmy, s∏yszeliÊmy i doÊwiadczyliÊmy na sobie. Wystarczy nam tylko ciut, ciut zwolniç, odwróciç si´ od potoku
wmawiania i ruszyç g∏owà. Ka˝dy rodzic musi zaczàç myÊleç. Sam! Tylko sam. Nie ma sensu szukaç odpo-
wiedzi na pytania o sens ˝ycia w najmàdrzejszych ksi´gach ubieg∏ych stuleci, bez wzgl´du na to, jak by∏yby
wychwalane i propagowane. Bez sensu szukaç odpowiedzi równie˝ w pracach m´drców, cieszàcych si´
uznaniem przez tysiàclecia. 

Oni, m´drcy, byli wielkimi g∏osicielami i misjonarzami. Starali si´ g∏osiç i pisaç swoje prace dla przysz∏ych
pokoleƒ. Niestety, ani jednej, ani jednej z tych wielkich prac nigdy nie zobaczymy, zosta∏y bowiem doszcz´tnie
zniszczone. Ale do tego mo˝na dojÊç, jeÊli uwolnimy si´ od codziennej krzàtaniny i pomyÊlimy. 

Osàdêcie sami: nawet zmieniajàc miejsce jednego przecinka w ma∏ym zdaniu, zniekszta∏camy sens ca∏o-
Êci. Pami´tacie na przyk∏ad: 

“Karaç nie wolno, u∏askawiç!” oraz – “Karaç, nie wolno u∏askawiç!”. 
A ile podobnych zmian dokonano w pracach staro˝ytnych myÊlicieli? Dokonywali ich umyÊlnie i przypadko-

wo kopiÊci, t∏umacze, wydawcy i historycy. Rzecz polega nie tylko na przestawieniu znaków, przecinków, ale
tak˝e na ubieraniu rozdzia∏ów, kartek i pisaniu w∏asnych interpretacji. W rezultacie mieszkamy w jakimÊ iluzo-
rycznym Êwiecie, ludzkoÊç stale wojuje. Ludzie z niesamowitym rozwÊcieczeniem wyniszczajà si´ wzajemnie
i nie potrafià zrozumieç, dlaczego nie koƒczà si´ te wojny. Jednak jak one mogà si´ zakoƒczyç, jeÊli ludzkoÊç
ani razu nie potrafi∏a wskazaç pod˝egaczy? Nie potrafi∏a dlatego, ˝e nie myÊlàc samodzielnie, jako prawd´
odbiera to, co jej sugerujà. 

Kto rozpoczà∏ II wojn´ Êwiatowà? Kto z kim wojowa∏? Kto odniós∏ zwyci´stwo? Ca∏y Êwiat wie, ˝e wojn´
rozpocz´li Niemcy, z Hitlerem na czele. Zwyci´˝y∏ Zwiàzek Radziecki, ze Stalinem na czele. Wi´c ta pó∏praw-
da, a faktycznie brednia, odbierana jest przez wi´kszoÊç jako absolutnie jasny fakt historyczny. 

Jedynie nieliczni badacze historycy czasami wskazujà na opiekunów duchowych Hitlera, na przyk∏ad na ru-
skiego Lam´ Gurd˝yjewa, dzia∏ajàcego poprzez Karla Haushofera. Jeszcze jeden duchowy opiekun Hitlera to
Dietrich Eckart. Historykom znane sà te˝ kontakty tych duchowych opiekunów ze stojàcymi nad nimi wy˝szy-
mi hierarchami. Tu ju˝ nikt nie wymieni nazwisk, jedynie mo˝na wskazaç, jak twierdzà badacze, ˝e Êlady pro-
wadzà do Himalajów i Tybetu oraz do tajnych i jawnych okultystycznych sekt, istniejàcych na terenie Niemiec,
których cz∏onkiem by∏ Hitler. 

W Niemczech stworzone by∏y organizacje Zakon Niemiecki, Towarzystwo Thule, symbolem ostatniej by∏a
swastyka otoczona koronà promieni, le˝àca za nagim mieczem. 

KtoÊ jawnie i celowo formowa∏ w Niemczech nowà nieznanà wczeÊniej ideologi´ o swoistym charakterze.
Wychowywa∏ ludzi okreÊlonego Êwiatopoglàdu. Rezultatem by∏a rozpocz´ta na wielkà skal´ wojna, ogrom
ludzkich ofiar, no i mi´dzynarodowy norymberski proces, na którym osàdzono pomocników Hitlera. 

Jednak w tym sàdzie osàdzani byli tylko zwykIi ˝o∏nierze; nawet gdy mieli oni stopieƒ genera∏a lub marsza∏-
ka polowego, i tak pozostawali zwyk∏ymi ˝o∏nierzami, z Hitlerem w∏àcznie. ˚o∏nierzami nie znanego nam ka-
p∏ana, który stworzy∏ t´ ideologi´. A o nim, nàjwa˝niejszym strategu i organizatorze, nawet nie wspomniano
w sàdowych protoko∏ach. Kim on jest? Kim sà jego najbli˝si tajemniczy wspó∏towarzysze i pomocnicy? I czy
tak wa˝ne jest, by mieç o nich poj´cie? 

Wa˝ne! Niesamowicie wa˝ne! Przecie˝ to w∏aÊnie oni doprowadzili do tej wojny. Pozostajàc nadal w cie-
niu, rozpocznà jà na nowo. Majàc ju˝ doÊwiadczenie, rozp´tajà wojn´ na wi´kszà skal´ i bardziej wyrafinowa-
nà w okrucieƒstwie. 

Czego oni tak faktycznie chcieli, wszczynajàc II wojn´ Êwiatowà? Byç mo˝e uÊwiadomienie sobie nast´p-
nego faktu przybli˝y nas do rozwiàzania zagadki? 

Organizacja Ahnenerbe (Dziedzictwo Przodków), istniejàca w tych czasach w Niemczech, zbiera∏a na ca-
∏ym Êwiecie stare ksi´gi dla ideologów nazizmu. W pierwszej kolejnoÊci interesowa∏o ich staroruskie wydanie
z epoki przedchrzeÊcijaƒskiej. Ujawnia si´ w tym przypadku dziwne powiàzanie: Himalaje, Tybet, lamowie,
tàjne organizacje, a w rezultacie – nasilone polowanie na wiedz´ naszych przodków z pogaƒskiej Rusi. 

Nam ta wiedza nie by∏a potrzebna, ale komuÊ ˝yciowo niezb´dna. Dlaczego? Jakie tajemnice kryje w sobie
ta wiedza? I na pewno te tajemnice sà bardziej znaczàce ni˝ wiedza, którà posiadajà mnisi tybetaƒscy. Gdyby
tak dotknàç chocia˝ jednej z tych tajemnic! Chocia˝ jednej! JeÊli ona oka˝e si´ znaczàca, to przed dzisiejszy-
mi ludêmi mo˝e si´ otworzyç jakiÊ zagubiony Êwiat, gdzie b´dzie objawionych jeszcze par´ tych tajemnic lub
wszystkie. Ale gdzie, w jakich tysiàcleciach szukaç tej odpowiedzi? Rzym! Staro˝ytny Rzym! Tam te˝ dzia∏o
si´ coÊ niezwyklego przed czterema tysiàcami lat. To jest bardziej niezwyk∏e ni˝ podboje rzymskich legionów.
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Ach, tak, to jest w∏aÊnie to niewiarygodne! Rzymscy senatorzy – arystokracja tych czasów, posiadajàca nie-
wolników – nagle zacz´li oddawaç ziemi´ swoim niewolnikom, którzy posiadali umiej´tnoÊci i ch´ç uprawiania
ziemi... Oni oddawali ziemi´ do˝ywotnio, z prawem przekazania potomkom. Rodzinie niewolnika wydawano
Êrodki na budow´ domu i nie wolno by∏o tej rodziny przekazywaç nast´pnemu w∏aÊcicielowi bez tej ziemi. Zie-
mia ta by∏a nieod∏àcznà cz´Êcià rodziny niewolnika. 

Z jakiej racji nagle w∏aÊciciele niewolników zdecydowali si´ na taki humanitarny i altruistyczny krok? Czy to
by∏a dobra, szlachetna intencja, czy mo˝e mieli oni w zamian coÊ otrzymaç? Otrzymywali dziesi´ç procent od
urodzaju dla siebie. To by∏ chyba najni˝szy podatek we wszystkich znanych nam czasach. Rodzi si´ pytanie,
dlaczego rzymscy arystokraci poszli na coÊ takiego? Przecie˝ w∏aÊciciel niewolników móg∏ zmusiç ich do pra-
cy w pocie czo∏a na polu i zabieraç tyle, ile b´dzie uwa˝a∏. O, nie! Dlaczego? A dlatego, ˝e w pogaƒskim Rzy-
mie jeszcze by∏a zachowana wiedza epoki Wiedyzmu. Wiedzieli wi´c patrycjusze i senatorzy, ˝e ten sam pro-
dukt hodowany przez niewolnika nie na swojej ziemi bardzo si´ ró˝ni od tego, który wyhodowany zosta∏ na
w∏asnej ziemi z mi∏oÊcià. 

Wtedy jeszcze wiedzieli, ˝e wszystko, co roÊnie na ziemi, niesie w sobie równie˝ emocjonalnà energi´. ˚e-
by byç zdrowym, nale˝y stosowaç tylko dobre p∏ody. O tym równie˝ mówi∏o si´ w niektórych staro˝ytnych
ksi´gach, znajdujàcych si´ w aleksandryjskiej bibliotece, która zosta∏a ca∏kowicie zniszczona. Jaka jeszcze
màdroÊç i wiedza, ukryte przed nami, by∏y w tych ksià˝kach? 

Anastazja mówi, ˝e mo˝na ca∏à wiedz´ i màdroÊç odtworzyç w sobie, poczàwszy od praêróde∏. Ka˝dy to
potrafi zrobiç. Bardzo chce si´ wierzyç w takie stwierdzenie, ale do koƒca si´ nie wierzy. Jakie fakty mam wy-
ciàgnàç z pami´ci i gdzie znaleêç dowód na to, ˝e jest to mo˝liwe, ˝eby uwierzyç jej ca∏kowicie? 

Mam przypomnieç sobie wszystko to, co us∏ysza∏em od ojca i matki, co przekazano mi w szkole i co prze-
czyta∏em przez ca∏e ˝ycie? Nie ma jednak we wspomnieniach absolutnych i wa˝kich dokumentów. Mam przy-
pomnieç sobie wszystko, co mówi∏ duchowy ojciec Feodoryt? Lecz on niewiele mówi∏, wi´cej s∏ucha∏ i dawa∏
poczytaç stare ksi´gi, ale i w nich nie by∏oby dowodów. Czy nowoczesny cz∏owiek mo˝e ponownie odnaleêç
w sobie t´ tajemniczà wiedz´ praêróde∏? Mo˝e! Istniejà na pewno we wspomnieniach ka˝dego cz∏owieka cha-
rakterystyczne przyk∏ady i dowody! W swoich te˝ jeden znalaz∏em. 

Moja dobra i uwa˝na babcia 

Moja babcia by∏a czarodziejkà. Nie bajkowà, ale realnà, prawdziwà bia∏à czarodziejkà. Starzy mieszkaƒcy
byç mo˝e jeszcze pami´tajà jej niewiarygodne cuda. Mieszka∏a na Ukrainie, w wiosce Kuzniczy, mia∏a na imi´
Jefrosinia. KiedyÊ we wczesnym dzieciƒstwie by∏em przy jej czarowaniu. 

Wtedy niewiele z tego zrozumia∏em, ale teraz absolutnie wszystko zosta∏o wyjaÊnione. O, mój Bo˝e, jaka˝
prostota jest zawarta W tej zagadkowej niewiarygodnoÊci. MyÊl´, ˝e po∏owa dzisiejszej ludzkoÊci, zw∏aszcza
uzdrowicieli, z ∏atwoÊcià osiàgn´∏aby jej efekty. 

Ca∏e wczesne dzieciƒstwo sp´dzi∏em w ukraiƒskiej wiosce, w ma∏ej bia∏ej chatce krytej strzechà. Lubi∏em
patrzeç, jak moja babcia krzàta si´ przy piecu. Pewnego razu poprztyka∏em si´ ze swoim rówieÊnikiem i us∏y-
sza∏em coÊ uw∏aczajàcego: “A twoja babcia jest czarownicà”. 

Inne dzieci natychmiast zacz´∏y broniç mojej babci: “Moja mamusia mówi, ˝e ona jest dobra”. Niejeden raz
widzia∏em, jak babcia uzdrawia∏a ludzi. Nie przyk∏ada∏em do tego wagi, w tych czasach bowiem na wioskach
by∏o wielu uzdrowicieli. Jeden na przyk∏ad lepiej leczy∏ jednà chorob´, drugi innà i nikogo przy tym nie nazy-
wano czarodziejem. ZdolnoÊci mojej babci nie ogranicza∏y si´ do zwyk∏ego uzdrawiania. Moja ma∏o wykszta∏-
cona babcia z ∏atwoÊcià, jak si´ okaza∏o, lecz∏a ró˝ne zwierz´ta. Czyni∏a to w bardzo dziwny sposób. Znika∏a
na dob´ razem z chorym zwierz´ciem, a potem wraca∏a ju˝ z uzdrowionym lub podleczonym i mówi∏a gospo-
darzowi, jak powinno przebiegaç dalsze leczenie. 

Kiedy us∏ysza∏em od rówieÊnika to obraêliwe s∏owo “czarownica”, to chocia˝ dzieci bojà si´ ró˝nych sza-
manów, ja nawet odrobink´ nic zaczà∏em si´ gorzej odnosiç do mojej dobrej babci, wr´cz odwrotnie, jej czyny
coraz bardziej wzbudza∏y we mnie ciekawoÊç. 

Pewnego dnia przyprowadzono do babci rasowego wierzchowca, kupionego niedawno dla kierownika ko∏-
chozu. My, miejscowe dzieciaki, zawsze podziwialiÊmy tego konia, kiedy galopowa∏ obok nas. Wysoko trzy-
ma∏ ∏eb i cwa∏owa∏ pi´kniej i ˝wawiej od innych koni we wsi. Tym razem jednak koƒ nie by∏ zaprz´˝ony do
bryczki ani osiod∏any. Ponury, powoli stawia∏ nogi, mia∏ tylko jednà uzd´. Dla mnie to by∏o niebywale wydarze-
nie, ˝e koƒ kierownika jest na naszym podwórzu, wi´c z ciekawoÊcià Êledzi∏em, co si´ dzieje. 

Babcia podesz∏a do konia, g∏aska∏a go po pysku, to za uchem, i coÊ pieszczotliwie i spokojnie do niego
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szepta∏a. Nast´pnie zdj´∏a uzd´ (wyciàgn´∏a z pyska konia metalowe w´dzid∏o), wynios∏a z domu ∏awk´, po∏o-
˝y∏a na niej p´czki zió∏, podprowadzi∏a do nich konia i zacz´∏a mu podsuwaç po kolei ró˝ne suszone zió∏ka.
Na niektóre nie reagowa∏ lub si´ od nich odwraca∏, a niektóre wàcha∏ i nawet ich próbowa∏. Te p´czki, na któ-
re koƒ zwróci∏ uwag´, babcia rzuci∏a do ˝eliwnego sagana stojàcego na w´glach i tam cisn´∏a te˝ swój czepe-
czek. 

Ludziom, którzy przyprowadzili konia, powiedzia∏a: “Przyjdêcie rano, pojutrze”. Kiedy odeszli, zrozumia∏em,
˝e babcia znowu zamierza gdzieÊ zniknàç z konikiem i zaczà∏em prosiç, aby zabra∏a mnie ze sobà. Babcia,
zawsze spe∏niajàca moje zachcianki, i tym razem nie odmówi∏a, ale postawi∏a jeden warunek: ˝ebym poszed∏
spaç wczeÊniej ni˝ zwykle – wi´c si´ podporzàdkowa∏em. 

Obudzia mnie o Êwicie. Przed domem sta∏ koƒ przykryty niewielkim kawakiem pótna. Babcia obmy∏a mojà
twarz naparem zaczerpni´tym z ˝eliwnego sagana, poda∏a mi niewielki tobo∏ek z jedzeniem, wzi´∏a do r´ki
powróz i poszliÊmy dzielàcà ogrody miedzà ku lasowi, który zaczyna si´ tu˝ za ogrodem. Skrajem lasu szli-
Êmy bardzo powoli. Dok∏adniej mówiàc, babcia sz∏a obok konia i za ka˝dym razem, gdy tylko on schyla do zie-
mi ∏eb i próbowa∏ jakiejÊ trawy, natychmiast si´ zatrzymywa∏a. Babcia trzyma∏a powróz tak lekko, ˝e prawie
si´ jej wyÊlizgiwa∏ z ràk, kiedy koƒ, ujrzawszy nagle coÊ w trawie, odchyla∏ g∏ow´ na bok. 

Czasami babcia pociàga∏a konia za sobà, ale gdy przychodziliÊmy na nowe miejsce, dawa∏a mu zupe∏nà
swobod´. SzliÊmy skrajem lasu albo z lekka si´ weƒ zag∏´bialiÊmy. Po po∏udniu dotarliÊmy do bagnistego
miejsca poÊród pola. 

PrzysiedliÊmy pod ma∏ym stogiem z pierwszego pokosu, ˝eby odpoczàç i si´ po˝ywiç. Przekàsiwszy chleb
z mlekiem, zm´czony d∏ugim marszem, zapragnà∏em snu. A tu jeszcze babcia wvciàgn´∏a ze swojego tobo∏ka
niewielki ko˝uszek, rozÊcieli∏a go przy stogu i zaproponowa∏a: “PoÊpij, wnuczku. Um´czy∏eÊ si´ pewnie”. Po-
∏o˝y∏em si´ i zaczà∏em walczyç ze snem w obawie, ˝e babcia tajemniczo zniknie wraz z koniem beze mnie,
ale sen mnie zmorzy∏. 

Obudzi∏em si´ i zobaczy∏em, jak babcia zrywa jakieÊ zió∏ka obok pyska konia i uk∏ada je w swoim tobo∏ku.
Wkrótce skierowaliÊmy si´ w stron´ domu, lecz poszliÊmy innà drogà. Kiedy ju˝ zapada∏ zmierzch, znowu
mnie ogarnà∏ sen i babcia u∏o˝y∏a mnie na ko˝uszku. Obudzi∏a mnie jeszcze o zmroku i wyruszyliÊmy w drog´
powrotnà. S∏ysza∏em, jak babcia od czasu do czasu coÊ mówi∏a do konia. Nie pami´tam sensu s∏ów, ale zapa-
mi´ta∏em intonacj´ g∏osu: by∏ spokojny, pieszczotliwy i radosny. W domu babcia od razu napoi∏a konia, doda-
jàc do wody naparu przygotowanego w saganie. 

Póêniej, kiedy ludzie przyszli po konia, widzia∏em, jak da∏a im p´czki zerwanych w czasie naszego spaceru
zió∏ i coÊ im tam t∏umaczy∏a. 

Troch´ ju˝ o˝ywiony koƒ z niech´cià wychodzi∏ z naszej posiad∏oÊci, naciàga∏ powróz, wykr´cajàc g∏ow´
w stron´ babci. 

Przez kilka dni by∏em obra˝ony na babci´ za to, ˝e nie pokaza∏a mi swego czarodziejskiego znikni´cia,
a jedynie pas∏a konia i rwa∏a zió∏ka, wià˝àc je w p´czki. 

Znacznie szybciej zapomnia∏bym o tej wyprawie i czarodziejstwie, ale kiedy wygarnà∏em ch∏opcu, ˝e moja
babcia nigdy nigdzie nie znika, lecz jedynie pasie chore zwierz´, to on, troch´ starszy ode mnie, poda∏ bardzo
przekonujàcy argument, przeciwko któremu ani ja, ani dzieciaki, które by∏y po mojej stronie, nie mogliÊmy nic
powiedzieç: “A dlaczego za ka˝dym razem, kiedy kierownik ko∏chozu przeje˝d˝a obok waszego domostwa,
koƒ przestaje biec i tylko idzie spokojnym krokiem, i nawet nie reaguje na bat?”. 

Nie pami´tam, jak babcia mi to wyt∏umaczy∏a, lecz dopiero teraz zrozumia∏em przyczyn´. Teraz jest to dla
mnie zrozumia∏e i jestem pewien, ˝e leczyç zwierz´ta tak, jak to czyni∏a moja babcia, mog∏oby wielu ludzi, ma-
jàcych dobre serce i wnikliwie podchodzàcych do natury i do zwierzàt. 

Teraz zrozumia∏em: moja babcia po prostu okreÊla∏a, czego potrzebuje chore zwierz´, dajàc mu do spró-
bowania p´czki ró˝nych zió∏, i wytycza∏a marszrut´ w taki sposób, by na jej trasie przypada∏y w∏aÊnie te zio∏a,
a tak˝e inne, których akurat w danym momencie nie mia∏a. 

Odchodzi∏a na dob´, dlatego ˝e ka˝da roÊlina ma okreÊlone godziny na spo˝ywanie. Powróz trzyma∏a luê-
no, ˝eby koƒ móg∏ sam okreÊliç, jakie zio∏a ma zjeÊç i ile. Zwierz´ta wyczuwajà to jakimÊ szóstym zmys∏em.
Poniewa˝ napar przygotowywany by∏ z zió∏ wybieranych przez zwierz´, to obmycie si´ tym naparem i nasà-
czenie nim czepka mia∏o chyba na celu zwi´kszenia zaufania zwierz´cia wobec siebie. Okazuje si´, ˝e to ta-
kie proste. Niejasne jest tylko, skàd to wszystko wiedzia∏a moja niewykszta∏cona babcia. A jak my t´ prostot´
skomplikowaliÊmy! Czy nie dlatego szerzà si´ w Europie epizootie (masowe zachorowania zwierzàt), a nowo-
czesna myÊl naukowa nic lepszego nie wymyÊli∏a oprócz palenia tysi´cy chorych zwierzàt? 

Przytoczy∏em tylko jeden przyk∏ad, mówiàcy o tym, ˝e osiàgni´cia medycyny sà z∏udne, ale mog´ daç wie-
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le podobnych przyk∏adów z∏udnych osiàgni´ç wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa. Tylko po co te szczegó∏y i dro-
biazgi, jeÊli mo˝na od razu o sednie?! 

˚yç we wspania∏ej rzeczywistoÊci 

W jakim spo∏eczeƒstwie dzisiaj ˝yjemy? Do czego dà˝ymy? Co zamierzamy zbudowaç w przysz∏oÊci?
Przewa˝ajàca wi´kszoÊç odpowie bez zajàkni´cia: “˚yjemy w demokratycznym paƒstwie, staramy si´ zbudo-
waç wolne, demokratyczne spo∏eczeƒstwo, takie jak w bogatych, cywilizowanych zachodnich krajach”. 

W∏aÊnie tak odpowie wi´kszoÊç polityków i polito∏ogów. 
W∏aÊnie tak si´ mówi w telewizji i pisze w prasie. 
Tak w∏aÊnie myÊli wi´kszoÊç ludzi w naszym kraju. 
Takie zdanie wi´kszoÊci potwierdzajà s∏owa Anastazji o tym, ˝e cz´Êç dzisiejszej cywilizacji Êpi, a reszta

jest zakodowana i odgrywa rol´ biorobotów w r´kach kilku egipskich kap∏anów, uwa˝ajàcych siebie za w∏ad-
ców Êwiata. 

Wystarczy tylko przystanàç w tej goràczkowej, monotonnej krzàtaninie, samodzielnie pomyÊleç i mo˝na
zrozumieç sedno. 

Demokracja! Co to w ogóle jest? Jakie znaczenie ma to s∏owo? Wi´kszoÊç odpowie cytatem z encyk∏ope-
dii, mniej wi´cej tak: “Demokracja to forma rzàdów, w której w∏adza paƒstwowa nominalnie lub faktycznie na-
le˝y do ludu. Forma ustroju paƒstwa, w którym uznaje si´ wol´ wi´kszoÊci obywateli jako êród∏o w∏adzy i przy-
znaje si´ wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne...”. 

I wybierajà ludzie wi´kszoÊcià g∏osów parlamenty i prezydentów w paƒstwach z wysoko rozwini´tà demo-
kracjà. 

Wybierajà?! Ca∏kowita bzdura! Iluzja! Nie ma ˝adnych wyborów! Ani razu, w ˝adnym uwa˝ajàcym si´ za
najbardziej demokratyczne i cywilizowane paƒstwie naród nie stanà∏ u w∏adzy. 

A co z wyborami? Te˝ sà iluzjà! Przypomnijmy sobie, co zawsze dzieje si´ przed wyborami w ka˝dym tak
zwanym demokratycznym paƒstwie. Walczà grupy socjotechników reprezentujàcych kandydatów, korzystajàc
z ogromnych Êrodków finansowych, wykorzystujà wyrafinowane metody psychologicznego wp∏ywania na ludzi
poprzez media, telewizj´ i agitacj´. 

Im bardziej rozwini´ty jest kraj, tym bardziej wyrafinowane sposoby wmawiania. 
Absolutnie oczywisty jest ten fakt, ˝e zwyci´˝a zawsze ta grupa socjotechników, która potrafi∏a wywrzeç

najwi´kszy wp∏yw. I póêniej ju˝ pod wp∏ywem sugestii ludzie idà i g∏osujà. MyÊlà, ˝e g∏osujà z w∏asnej woli,
a faktycznie podporzàdkowujà si´ woli jakiejÊ grupy. 

Mo˝na powiedzieç, ˝e wspó∏czesna demokracja jest iluzjà dla ludzkich mas, jest wiarà w zbudowanie nie-
realnego spo∏eczeƒstwa, iluzorycznego Êwiata. 

Sprawa polega na tym, ˝e w przyrodzie nie istnieje podporzàdkowanie si´ wi´kszoÊci. Wszelkie spo∏eczno-
Êci owadów, roÊlin, zwierzàt podporzàdkowujà si´ instynktowi, ruchowi planet, porzàdkowi ustalonemu przez
przyrod´ i przywódcy stada. Ludzkim spo∏eczeƒstwem te˝ zawsze kierowa∏a mniejszoÊç.

To nie wi´kszoÊç rozp´tywa∏a rewolucje, wznieca∏a wojny, ale pod wp∏ywem ukierunkowanej sugestii
mniejszoÊci wi´kszoÊç bra∏a udzia∏ w tych rewolucjach i wojnach. Tak w∏aÊnie by∏o i tak jest. 

Demokracja jest najbardziej niebezpiecznà iluzjà, która opanowa∏a ogromnà liczb´ ludzi. Groêna jest dlate-
go, ˝e w demokratycznym Êwiecie mo˝na z ∏atwoÊcià kierowaç paƒstwami poprzez jednà albo kilka osób. Dla-
tego te osoby potrzebujà wiele pieni´dzy oraz za∏ogi dobrych psychologów i politologów. 

A my, dzisiejsi rodzice, pod wp∏ywem tych iluzji próbujemy wychowywaç dzieci. W rzeczywistoÊci jednak
sami wprowadzamy w ich ÊwiadomoÊç prowizoryczny Êwiat. Tak naprawd´ wk∏adamy je w ∏apy komuÊ... byle
tylko nie Bogu. Oddajemy je jakiemuÊ boskiemu przeciwieƒstwu. 

Âwiat boski to nie iluzja, jest pi´kny i rzeczywisty. Ma swoje niedoÊcig∏e kszta∏ty, aromaty, dêwi´ki. Brama
do takiego Êwiata jest zawsze otwarta. Mo˝na przez nià wejÊç, jeÊli podÊwiadomoÊç uwolni si´ od w∏adajàcej
nià iluzji. 

Ja te˝ b´d´ pisaç swojà KSI¢G¢ RODU dla potomków i dla siebie. Oprócz innych rzeczy obowiàzkowo
znajdzie si´ tam taki tekst: ,,Ja, W∏adimir Megre, ˝y∏em w czasie, kiedy ludzkoÊç znajdowa∏a si´ w nierealnym
Êwiecie. Cia∏o ludzkie by∏o karmione darami realnego Êwiata, ale umys∏ b∏àdzi∏ w Êwiecie iluzji, by∏ to bardzo
trudny okres w ˝yciu cz∏owieka. Dzisiaj próbuj´ zwróciç swojà ÊwiadomoÊç do realnego, boskiego Êwiata. Te-
go Êwiata, który tyle ucierpia∏ od ludzkiej ÊwiadomoÊci, gdy b∏àdzi∏a ona w iluzji. Bardzo ucierpia∏. Pojà∏em to
i dam z siebie wszystko, aby to naprawiç. Na tyle, na ile potrafi´ i zdà˝´. Mo˝e jedynie uda mi si´ stworzyç
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projekt mojej rodowej siedziby, a mo˝e tylko jego cz´Êç. Najwa˝niejsze, ˝eby zrozumieç i aby dzieci zrozu-
mia∏y”. 

Anastazja cicho siedzia∏a obok, s∏uchajàc moich g∏oÊnych myÊli. Kiedy umilk∏em, podnios∏a si´ i podesz∏a
do okna:  

– W wi´kszoÊci masz racj´, ale bacz, aby twoje wizje owej rzeczywistoÊci nie zrodzi∏y w tobie ˝àdzy kiero-
wania ludêmi. Pokonaj pokus´ i nie wst´puj do ˝adnej organizacji. Sà ju˝ ludzie, którzy widzà realnoÊç. To oni
uczynià na Ziemi coÊ znaczàcego, a ty zrozumiesz swoje przeznaczenie w ˝yciu. W niebie zaczynajà Êwieciç
gwiazdy, ju˝ czas mi iÊç. 

– Nie dà˝´ do tego, aby gdzieÊ wstàpiç i kimkolwiek kierowaç, Anastazjo. Ale powiedz, o jakim mówisz
przeznaczeniu? 

– Przyjdzie czas, sam to poczujesz. A teraz po∏ó˝ si´ do ∏ó˝ka, zaÊnij i odpocznij. JesteÊ bardzo poruszony.
Twoje niewytrenowane serce mo˝e nie wytrzymaç takiego napi´cia. 

– Tak, wiem. Jednak jeÊli zasn´, ty odejdziesz, zawsze tak si´ dzieje. A ja czasami bardzo nie chc´, abyÊ
odchodzi∏a. Pragn´, byÊ zawsze by∏a blisko. 

– Jestem. Zawsze jestem z tobà, gdy mnie wspominasz. Nied∏ugo ju˝ b´dziesz to czu∏ i rozumia∏. A teraz
umyj si´ i Êpij. 

– Nie mog´ zasnàç. W ogóle w ostatnich czasach mam problemy z zaÊni´ciem. MyÊli nie dajà zasnàç. 
– Pomog´ ci, W∏adimirze. Chcesz? Poczytam ci wiersze, które przysy∏àjà czytelnicy, zaÊpiewam ko∏ysan-

k´. 
– No to spróbuj, mo˝e si´ uda. 
Umy∏em si´, ∏ó˝ko poÊcielone, Anastazja przysiad∏a obok i po∏o˝y∏a mi r´k´ na czole. Nast´pnie, g∏adzàc

moje w∏osy, cicho zaÊpiewa∏a pieÊƒ napisanà przez pewnà czytelniczk´ z Ukrainy. Bardzo cicho Êpiewa∏a,
a wydawa∏o si´, ˝e jej g∏os s∏yszy wielu ludzi, a nawet gwiazdy. S∏ysz´ czysto Êpiewane s∏owa: 

Przytul si´ policzkiem 
do mej ciep∏ej d∏oni. 
Nowy dzieƒ nadejdzie... 
W t´ gwiaêdzistà noc 
trwaç przy tobie b´d´. 

Zmartwienia z twoich w∏osów 
pozbieram czule, 
aksamitnym niebem 
ciebie ja otul´. 

Nieustannie poprzez wieki 
b´d´ ciebie chroniç, 
bo mi∏oÊcià ka˝dy ból 
potrafi´ ja spaliç. 

Gdy na drodze kamieƒ spotkasz, 
∏atwo go ominiesz, 
bo ja zawsze naprzód wiem, 
którà drogà ruszysz. 

Póki we mnie wierzysz, 
domem moim – Ziemia. 
Tak d∏ugo tu b´d´, 
˝eby w twoim sercu 
nie goÊci∏a zima. 

W czarno-bia∏ym Êwiecie 
tak˝e b´d´ ˝y∏a, 
by miecz ani strza∏y 
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niepotrzebne by∏y. 

JesteÊ s∏awnym bohaterem, 
pi´knoÊci ci´ wielbià. 
Wszystkie wdzi´ki ich po∏àcz´ 
i przedstawi´ sobà. 

Ach, gdybyÊ móg∏, gdybyÊ móg∏ 
w koƒcu mnie pokochaç... 

Wszystko jednak mówi, 
˝e mam si´ nie ∏udziç, 
wi´c nadzieja rankiem 
odlatuje mgie∏kà. 

Zbyt mocno ci´ kocham, 
by ci´ w snach nachodziç... 

Zanim pogrà˝y∏em si´ w g∏´boki, spokojny sen, zdà˝y∏em jeszcze pomyÊlcç: ,,Jutro na pewno b´dzie inny
dzieƒ. B´dzie lepszy, a ja opisz´ Êwit tego nowego dnia. Wielu ludzi b´dzie pisaç w swoich nowych Ksi´gach
Rodu o tym, jak rozpoczyna si´ nowy, pi´kny Êwit ludzkoÊci. To b´dà na tysiàclecia najwspanialsze historycz-
ne ksi´gi dla potomnych. WÊród nich jedna b´dzie moja. Jutro rozpoczn´ t´ ksi´g´. Ju˝ nie tak chaotycznie.
l b´dzie ona o owym historycznym powrocie ludzi Ziemi do wspania∏ej boskiej realnoÊci”. 

Do zobaczenia, Szanowni Czytelnicy, w nowej, wspania∏ej rzeczywistoÊci! 
W.Megre

Z W¸ADIMIREM MEGRE ROZMAWIA ANNA KREUSCHNER 

W∏adimirze Niko∏ajewiczu, zaprosi∏ Pan do Egiptu wszystkich wydawców ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry
Rosji. Przyjecha∏a nas tu ponad czterdzieÊci osób. Dlaczego wybra∏ Pan w∏aÊnie Egipt? 

Pisz´ dziewiàtà ksià˝k´ i nie mog´ znaleêç do niej klucza. Ale myÊl´, ˝e znajd´ go w Egipcie. 
By∏em na górze Moj˝esza i przy piramidach. Na temat piramid mo˝na du˝o powiedzieç. ˚eby ukryç przed

ludêmi prawd´, wmawiano im, ˝e piramidy to jedynie grobowec. Kiedy brak istotnej wiedzy, ∏atwo jest narzuciç
swojà teori´. Przecie˝ Egipcjanie nie byli g∏upcami, ˝eby budowaç takie olbrzymy tylko dla pochówku jednego
faraona, i to jeszcze tak blisko wejÊcia. Nawet dziecko rozumie, ˝e piramida nie jest zwyk∏ym grobowcem.
Mo˝na w niej wszystko tak schowaç, ˝e nikt nie znajdzie. Krótko mówiàc, piramidy przekazujà superenergi´
powstajàcà z ludzkiej myÊli. 

Staro˝ytni Egipcjanie posiadali niesamowità wiedz´, mówili na przyk∏ad: “Nic przyjmuj jedzenia z ràk
swojego niewolnika”. Religie, które wspó∏czeÊnie istniejà, pochodzà w∏aÊnie z Egiptu – to te˝ jest
potwierdzenie poziomu wiedzy staro˝ytnych Egipcjan. Obecnie ludzkoÊç nie posiada nawet dzicsi´ciu procent
ich wiedzy, chocia˝ ju˝ ponad szeÊç tysi´cy lat ˝yjemy zgodnie z programem, który oni nam ustalili. 

To w staro˝ytnym Egipcie by∏y ziemskie osady, i w∏aÊnie ojcowie tych osad, a nie faraonowie, posiadali
prawdziwà w∏adz´. Sytuacja si´ zmieni∏a, kiedy kap∏ani zrozumieli, ˝e nie ma lepszego ustroju paƒstwa i
postanowili zachowaç t´ wiedz´ tylko dla siebie, ukrywajàc jà przed potomnymi. Ale kie∏ki tej wiedzy próbujà
si´ przebiç do Êwiat∏a, dotrzeç do nas, nowoczesnych ludzi, i pchajà nas do piramid, byÊmy przy tych
kana∏ach energii poj´li jak najwi´cej z wiedzy WszechÊwiata. 

A co Pan myÊli o pogaƒskich obrz´dach?
KiedyÊ mieliÊmy wspólnà kultur´, i Polacy, i Rosjanie, i Rzymianie. Obchodzimy na przyk∏ad Nowy Rok, ale

tak naprawd´ jest to Êwi´to pogaƒskie, liczàce ponad dziesi´ç tysi´cy lat albo Noc Âwi´tojaƒskà. I nikomu to
nie przeszkadza. 

W artyku∏ach ostatnio cz´sto si´ pojawia informacja o koƒcu Êwiata, który ma podobno nastàpiç w 2012
roku. Czy Pana zdaniem te zapowiedzi majà okrÊlone êród∏o? I komu sà one na r´k´.?

Kiedy ludzi´ lecà samolotcm, dostajà koniak, wódk´. Jak myÊlisz, dlaczego? 
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˚eby si´ rozluênili i zapomnieli o strachu.
W∏aÊnie, bo istnieje energia strachu, która jest jak udowodnili naukowcy, bardzo silna. Gdy wszyscy

pasa˝erowie pomyÊlà ze strachem, ˝e samolot spadnie, to na pewno tak si´ stanie. Tak samo, jeÊli wi´kszoÊç
ludzi b´dzie myÊla∏a o koƒcu Êwiata, to on nastàpi. To ludzie stworzà obraz katastrofy, a na dodatek zacznà
inaczej ˝yç. 

JeÊli cz∏owiek b´dzie przekonany, ˝e jest wieczny, to zacznie budowaç dom, który przetrwa pi´çsct lat,
posadzi drzewa, które b´dà ros∏y tysiàc lat. Ale myÊlàc, ˝e ˝yje ostatnie dni, nic takiego nie b´dzie robi∏. 

Anastazja powiedzia∏a tak: “Ej, wy, prorocy! Od tysiàcleci g∏oszàcy przemijalnoÊç, nieuchronny koniec
ziemskicgo bytu, straszàcy ludzi piek∏em, sàdcm ostatecznym. 

[...] Wy, zwàcy siebie nauczycielami ludzkich Dusz! Nauczyciele próbujàcy wmówiç cz∏owiekowi, ˝e jest
s∏aby Duchem. 

[...] Jasnowidze wszystkich wieków, mrok cz∏owiekowi przepowiadajàcy, tym samym stworzyliÊcie mrok i
piek∏o. 

[...] Chodêcie. oto ja. Chodêcie wszyscy. Spal´ promieniem w jednym momencie mrok wiekowych
postulatów. 

[...] To b´dzie bój bez bitwy, pomogà mi w tym duchowni wszystkich wiar”. A kiedy mówi∏a mi o piekle,
powiedzia∏a: “W∏adimirze, przyjrzyj si´ wnikliwiej, co si´ dzieje na ZiemI. Ja, Anastazja, odwo∏uj´ piek∏o, na
które czekajà”. 

Twierdzi Pan, ˝e ona to uczyni∏a jako Bogini? 
Nie, ona to uczyni∏a z ca∏à mocà swojej energii myÊli. Stworzy∏a nowy obraz, którego treÊç niesie pozytyw-

ne rozwiàzanie i zniszczenie energii strachu. Si∏a tego obrazu nic ma sobie równej. Z obrazem nie mo˝na wal-
czyç bronià. Obraz mo˝na pokonaç jedynie innym obrazem. Co do piek∏a, to w∏aÊnie teraz mieszkamy w pie-
kle przez siebie stworzonym. 

By∏am atakowana telefonicznie przez ludzi, którzy sprawdzali ksiq˝ki wahade∏kiem. Megre podobno jest
ca∏y op´tany ciemnymi si∏ami, a ksiq˝ki nie sà wa˝ne ani aktualne. 

Tak zazwyczaj twierdzà ci, którzy uwa˝ajà si´ za poÊredników mi´dzy Bogiem a ludêmi i nadgorliwie
próbujà utrzymaç swojà w∏adz´. 

Ile Jest w Pana ksià˝kach informacji od Anastazji’? W jaki sposób przelewaje Pan na papier? 
Nie mog´ wyt∏umaczyç s∏owami, jak si´ to odbywa. Z Anastazjà sp´dzam na przyk∏ad tylko pó∏ dnia, a

informacje od niej opisuj´ nast´pnie przez pó∏ roku. 
Pojawi∏a si´ informacja, ˝e Jeêdzi! Pan z pielgrzymkà do Matki Lasany w Czechach. JeÊli to prawda, to w

jakim celu’? 
Nie jeêdzi∏em. 
Czytelnicy pytajà, czy zamierza Pan przyjechaç na spotkanie do Polski. 
Tak, pragn´ przyjechaç. Polscy czytelnicy sà jak rodzina, czuj´ ich ciep∏o. Prosz´ im podzi´kowaç za

zrozumienie g∏ównej idei, która przenika wszystkie ksià˝ki. Wiem, ˝e przyidzie taki czas, kiedy i Polacy, i
Rosjanie b´dà mieszkali we wspania∏ych osadach, b´dà szcz´Êliwi i zdrowi duszà i cia∏em. 

Rozmowa z W∏adimirem Megre zosta∏a przeprowadzona 10 marca 2006 roku w Egipcie 
na spotkaniu wydawców ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. 

SPRZEDA˝ HURTOWA I DETALCZNA: 
ADRESY DO KORESPONDENCJI: 

Anna Kreuschner 
ul. Ofiar Katynia 5/5 

64-l00 Leszno 
tel. 503 09 l 425    e–mail: cedr-dolmcny@wp.pl 

Ksi´garnia Galeria “Nieznany Âwiat” 
ul. Kredytowa l, 00-056 Warszawa 

tel.: (0-22) 827 O 827 www. ksiegarnia.nieznany. pl 

Beata Misiarz, Marek Koper 
e–mail: batamisiarz@poczta.onet.pl 
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Drodzy Czytelnicy,
Pragn´ poinformowaç Paƒstwa, ˝e jest mo˝liwoÊç zamówienia oleju cedrowego, wyprodukowanego ÊciÊle

wed∏ug technologii przekazanej przez Anastazj´. 
Stosowanie tego oleju pozwala na osiàgni´cie rewelacyjnych rezultatów w terapii: 
– wrzodów ˝o∏àdka, 
– chorób onkologicznych dróg pokarmowych, 
– chorób wàtroby, 
– cukrzycy, 
– nerwic i bezsennoÊci, 
– stanów po wylewach mózgu, 
– mia˝d˝ycy naczyƒ, 
– chorób krwi, 
– chorób skóry. 
– utrwalania odpornoÊci u dzieci i doros∏ych. 
Zamówienia prosz´ sk∏adaç drogà elektronicznà: 
e-mail cedr-dolmeny@wp.pl lub telefonicznie: 503 09] 425  Anna Kreuschner 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GGrrooêênnee  sszzcczzeeppiieenniiaa  ––  uukkrryywwaannee  ffaakkttyy  
Rodzice –przeczytajcie koniecznie – w trosce o zdrowie i ˝ycie swoich dzieci!!!

* Tego, co zawiera ta ksià˝ka nie powie wam ˝aden lekarz, chocia˝ wielu z nich ne szczepi swoich dzieci
ani siebie. Dlaczego – znajdziecie odpowiedê w tej ksià˝ce. 

* Ukrywane, pora˝ajàce fakty, o skutkach szczepieƒ takich jak: autyzm, zapalenie mózgu, rak, bia∏aczka,
zapalenie stawów, alergie, astma, zapalenie mi´Ênia sercowego, padaczka, niedow∏ady i pora˝enia i wiele in-
nych powodujàcych zgon to tylko cz´Êç treÊci tej ksià˝ki. 

“Nasze dzieci stojà przed niebezpieczeƒstwem Êmieni lub powa˝nycb ubocznych efektów w wyniku obo-
wiàzkowych szczepieƒ, które sà wcale niepotrzebne”, Dr Jane M. Orient 

Zdrowie jest zbyt cenne, aby oddaç je w r´ce tych, którzy na tym robià interes! 

Przeczytaj tà ksià˝k´ koniecznie i dopiero potem zdecyduj!!! 

Dystrybycja i sprzeda˝ wysy∏kowa

Centrum Terapii Naturalnych „Twój Talizman” 
Rynek 32, 63-400 Ostrów Wlkp. 
Tel./Fax. 062 738 00 38 
Email: talizman.osw@wp.pl. www.twojtalizman.pl 

Tutaj otrzymasz tak˝e szersze informacje na temat szczepieƒ i zdrowia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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