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Tworzaca myÊl

˚ycie cz∏owieka! Od czego lub od kogo ono zale˝y? Dlaczego jedni stajà si´ imperatorami, wodza-
mi, a inni zbierajà odpadki na Êmietniku? 

Istnieje przekonanie, ˝e ka˝demu od narodzin przeznaczony jest jego los. JeÊli tak, to cz∏owiek jest
tylko ma∏à Êrubkà w jakimÊ mechanizmie, a nie wysoko rozwini´tym stworzeniem Boga. 

Jest i inne przekonanie: cz∏owiek to samowystarczalne stworzenie, w którym zawarte sà absolutnie
wszystkie energie WszechÊwiata. 

Ale istnieje w cz∏owieku jedna energia w∏aÊciwa tylko jemu – nazywa si´ ona "energià myÊli". I je-
˝eli cz∏owiek zrozumie, czym dysponuje, je˝eli nauczy si´ jà wykorzystywaç w pe∏nym zakresie, to sta-
nie si´ w∏adcà ca∏ego WszechÊwiata. 

Który wi´c z tych wzajemnie wykluczajàcych si´ poglàdów mo˝na uznaç za prawdziwy? Aby to zro-
zumieç, przypomnijmy pewnà historyjk´, która sta∏a si´ ju˝ anegdotà. 
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Roz˝alony na swoje ˝ycie cz∏owiek wbieg∏ do lasku na skraju miasta, wzniós∏ do góry r´ce z zaci-
Êni´tymi pi´Êciami i, krzyczàc, zwróci∏ si´ do Boga: 

– Nie mog´ tak dalej ˝yç! NiesprawiedliwoÊç i chaos na Twojej Ziemi panujà. Jedni je˝d˝à po mie-
Êcie drogimi samochodami, ob˝erajà si´ w restauracjach, a inni zbierajà odpadki na Êmietniku. Mnie na
przyk∏ad nie starcza pieni´dzy nawet na to, ˝eby nowe buty kupiç. JeÊli Ty, Bóg, jesteÊ sprawiedliwy, je-
Êli Ty w ogóle istniejesz, to zrób tak, ˝eby na mój kupon totolotka pad∏a g∏ówna wygrana. 

Rozproszy∏y si´ chmury na niebie, s∏oneczny promyk ciep∏o i czule dotknà∏ krzyczàcego cz∏owieka,
a z nieba odezwa∏ si´ spokojny g∏os: 

– Uspokój si´, mój synu, jestem gotów spe∏niç twojà proÊb´. 
Ucieszy∏ si´ cz∏owiek. Idzie ulicà, uÊmiecha si´, oglàda z zadowoleniem witryny sklepów, wyobra-

˝ajàc sobie, jakie towary kupi za wygranà w totolotka. 
Minà∏ rok. Nie wygra∏ niczego cz∏owiek. Bóg mnie oszuka∏ – pomyÊla∏. Ca∏kowicie roz˝alony przy-

szed∏ na to miejsce w lasku, gdzie s∏ysza∏ g∏os Boga, i wykrzyknà∏: 
– Nie spe∏ni∏eÊ swojej obietnicy, Bo˝e! Ok∏ama∏eÊ mnie! Ca∏y rok czeka∏em. Marzy∏em, jakie zaku-

py b´d´ robi∏ za wygrane pieniàdze. Ale minà∏ rok, a wygranej wcià˝ nie ma. 
– Ach, mój synu – rozleg∏ si´ z nieba smutny g∏os. – Chcia∏eÊ wygraç du˝o pieni´dzy w totolotka,

wi´c dlaczego przez ca∏y rok nie wys∏a∏eÊ ani jednego kuponu z zak∏adami? 

* * *

Ta ma∏a przypowieÊç-anegdota ˝yje wÊród ludzi i wszyscy si´ Êmiejà z nieudacznika. 
– Jak on móg∏ nie pomyÊleç, ˝e do tego, by zrealizowaç swoje marzenie wygrania w totolotka, trze-

ba koniecznie wys∏aç chocia˝ jeden kupon! Ale cz∏owiek nie wykona∏ tej prostej czynnoÊci. 
Tutaj nie jest wa˝na sama przypowieÊç ani to, czy tak by∏o w rzeczywistoÊci, wa˝ny jest stosunek

ludzi do zaistnia∏ych zdarzeƒ. To, ˝e Êmiejà si´ z braku wyobraêni cz∏owieka, mówi w∏aÊnie o tym, ˝e in-
tuicyjnie, byç mo˝e podÊwiadomie rozumiejà, ˝e ich przysz∏e ˝ycie zale˝y nie tylko od jakichÊ tam Wy˝-
szych Si∏, Boskiego planu, ale tak˝e od nich samych.

A teraz niech ka˝dy sam spróbuje przeanalizowaç swoje ˝ycie. Czy zrobiliÊcie wszystko, co jest
niezb´dne do zrealizowania waszych marzeƒ? Âmiem twierdziç, i nie bez podstaw, ˝e ka˝de marzenie,
nawet to wyglàdajàce na nierealne i fantastyczne, b´dzie urzeczywistnione, jeÊli cz∏owiek, który chce
spe∏nienia swoich marzeƒ, podejmie proste i logiczne dzia∏ania, wychodzàce naprzeciw jego marzeniom.
Powy˝sze przekonanie mo˝na zilustrowaç wieloma przyk∏adami. Oto jeden z nich. 

Narzeczona angielskiego lorda 

Pewnego dnia na bazarku w mieÊcie W∏adymir przypadkowo by∏em Êwiadkiem awantury pomi´dzy
m∏odziutkà sprzedawczynià i podchmielonym m´˝czyznà. 

Dziewczyna sprzedawa∏a papierosy i by∏o widaç, ˝e pracuje dopiero od kilku dni i jeszcze si´ do-
brze nie orientuje w towarze. Myli∏a nazwy papierosów i dlatego wolniej obs∏ugiwa∏a. Utworzy∏a si´ ma∏a
kolejka – ze trzech ludzi. Stojàcy na jej koƒcu podchmielony m´˝czyzna g∏oÊno powiedzia∏ do dziewczy-
ny: 

– Czy mo˝esz ruszaç si´ szybciej, ty niezdaro? 
Policzki dziewczyny obla∏y si´ rumieƒcem. Kilka osób przechodzàcych obok zatrzyma∏o si´, aby po-

patrzeç na guzdrajàcà si´ sprzedawczyni´. Podchmielony m´˝czyzna dalej g∏oÊno wypowiada∏ swoje ob-
raêliwe komentarze. Chcia∏ kupiç dwie paczki papierosów "Prima", ale kiedy przysz∏a jego kolej, sprze-
dawczyni odmówi∏a obs∏u˝enia go. P∏onàc z za˝enowania i ledwo powstrzymujàc ∏zy, powiedzia∏a do nie-
go:

– Pan si´ zachowuje niestosownie, nie b´d´ pana obs∏ugiwaç. 
M´˝czyzna najpierw zaskoczony zamar∏, a póêniej odwróci∏ si´ do rosnàcej grupy gapiów i wybuch-

nà∏ jeszcze gorszymi obelgami: 
– Popatrzcie tylko na t´ straganiark´. Jak za mà˝ wyjdziesz, to mà˝ jeszcze ostrzej ci powie, je˝e-

li w kuchni b´dziesz si´ ruszaç jak mucha w smole. 
– A ja m´˝owi te˝ nie pozwol´ siebie obra˝aç – odpar∏a dziewczyna. 
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– A kim˝e ty jesteÊ?! R˝niesz wielkà dam´? – jeszcze g∏oÊniej i z wi´kszym rozdra˝nieniem krzyk-
nà∏ podchmielony m´˝czyzna. M´˝owi nie pozwoli! A mo˝e ty za angielskiego lorda zamierzasz wyjÊç za
mà˝? 

– To ju˝ moja sprawa. Mo˝e i za lorda – uci´∏a dziewczyna i odwróci∏a si´ ty∏em. 
Sytuacja nabrzmiewa∏a. ˚adna ze stron nie chcia∏a ustàpiç. Na rozwiàzanie czeka∏a ju˝ du˝a gru-

pa ludzi – sta∏ych bywalców rynku. Zebrani zacz´li rzucaç uszczypliwe uwagi pod adresem sprzedawczy-
ni z bazarku, planujàcej wyjÊç za mà˝ za angielskiego lorda. 

Od sàsiedniego straganu odesz∏a i stan´∏a razem ze swojà kole˝ankà druga dziewczyna. Po pro-
stu tylko stan´∏a. Dwie m∏ode dziewczyny, które pewnie dopiero co ukoƒczy∏y szko∏´, sta∏y milczàco
przed t∏umem ludzi podkpiwajàcych z ich zachowania i wynios∏oÊci. Najwi´cej ˝artów dotyczy∏o ewentu-
alnej mo˝liwoÊci stania si´ ˝onà angielskiego lorda oraz bezkrytycznego podejÊcia do swojego wyglàdu. 

Sytuacj´ roz∏adowa∏ m∏ody cz∏owiek – w∏aÊciciel straganów. Kiedy podszed∏, to najpierw srogim to-
nem za˝àda∏, ˝eby dziewczyna sprzeda∏a papierosy, lecz otrzymawszy odmow´, szybko znalaz∏ zado-
walajàce wszystkich rozwiàzanie. Wyjà∏ z kieszeni pieniàdze i zwróci∏ si´ do sprzedawczyni: 

– Szanowna pani, prosz´ uprzejmie dwie paczki papierosów "Prima". 
– Bardzo prosz´ – odpowiedzia∏a dziewczyna, podajàc papierosy. 
M∏ody cz∏owiek odda∏ papierosy podchmielonemu m´˝czyênie konflikt zosta∏ za˝egnany, t∏um si´

rozszed∏. Ta historia ma jednak swój dalszy ciàg, doÊç nieoczekiwany. 
Przychodzàc na bazar po zakupy, za ka˝dym razem, mimo woli, zwraca∏em uwag´ na dwie m∏ode

sprzedawczynie. Pracowa∏y tak samo wprawnie jak ich starsi koledzy, ale te˝ wyraênie si´ od nich od-
ró˝nia∏y. Smuk∏e, skromnie, ale z gustem ubrane, bez mocnego makija˝u na twarzy, ich ruchy te˝ by∏y
bardziej eleganckie ni˝ u pozosta∏ych. Dziewczyny pracowa∏y na bazarku prawie rok i raptem obie jed-
noczeÊnie znikn´∏y.

Pó∏ roku póêniej, latem, na tym samym targu zwróci∏em uwag´ na eleganckà m∏odà kobiet´, idàcà
wzd∏u˝ straganów z owocami. Odró˝nia∏a si´ od innych zarówno pi´knà postawà, jak i modnym, drogim
strojem. Za eleganckà m∏odà kobietà podà˝a∏ dystyngowany m´˝czyzna z koszykiem pe∏nym ró˝norod-
nych owoców. W tej m∏odej dziewczynie, która przyciàga∏a pe∏ne zachwytu spojrzenia m´˝czyzn i jawnie
zawistne kobiet, rozpozna∏em kole˝ank´ sprzedawczyni papierosów. Podszed∏em i wyjaÊni∏em m∏odej
parze – a w∏aÊciwie nastroszonemu towarzyszowi damy – powód mojego zainteresowania. M∏oda kobie-
ta w koƒcu mnie rozpozna∏a. UsiedliÊmy przy kawiarnianym stoliku pod go∏ym niebem i Natasza, tak jej
by∏o na imi´, opowiedzia∏a o zdarzeniach minionych osiemnastu miesi´cy.

– W dniu, kiedy na oczach wielu sta∏ych bywalców bazarku Katia mia∏a konflikt z kupujàcym, po-
stanowi∏yÊmy odejÊç z pracy, ˝eby si´ z nas nie wyÊmiewano. Pami´ta pan, Katia wtedy powiedzia∏a, ˝e
wyjdzie za mà˝ za angielskiego lorda. I ludzie si´ z tego Êmiali. A to znaczy∏o, ˝e i w przysz∏oÊci b´dà
si´ Êmiaç, pokazujàc nas palcami by∏yÊmy o tym przekonane. 

Nigdzie indziej jednak nie mog∏yÊmy znaleêç pracy. Przecie˝ wtedy by∏yÊmy dopiero po szkole, nie
dosta∏yÊmy si´ na studia z konkursu Êwiadectw. Ja uczy∏am si´ Êrednio, ale Katia mia∏a bardzo dobre
Êwiadectwo. Egzaminy zda∏a z dobrym wynikiem, ale nie posz∏a studiowaç. Zmniejszyli iloÊç bezp∏atnych
miejsc w instytucie, a na p∏atne studia nie by∏o jej staç: jej mama ma∏o zarabia, a ojca nie ma. Pracowa-
∏yÊmy wi´c jako sprzedawczynie na bazarku, bo gdzie indziej nas mnie chcieli. Pracowa∏yÊmy i jedno-
czeÊnie przygotowywa∏yÊmy si´, aby w nast´pnym roku zdawaç na uczelni´. Ale tydzieƒ po wydarzeniu
na bazarku Katia nieoczekiwanie powiedzia∏a do mnie: "Powinnam si´ przygotowaç do roli ˝ony angiel-
skiego lorda. JeÊli chcesz, to b´dziemy razem nad tym pracowaç". MyÊla∏am, ˝e ona ˝artuje. Ale nie! Ka-
tia zresztà i w szkole by∏a uparta. W bibliotece znalaz∏a program szko∏y dla panien z dobrego domu i za-
adaptowa∏a go do wspó∏czesnych warunków. Z pasjà pracowa∏yÊmy nad tym programem. Zajmowa∏yÊmy
si´ taƒcami, aerobikiem, uczy∏yÊmy si´ historii Anglii, j´zyka, dobrych manier i towarzyskich zasad. Oglà-
da∏yÊmy w telewizji dyskusje polityczne, ˝eby póêniej umiej´tnie podtrzymaç rozmow´ z màdrymi ludê-
mi. ˚eby utrwaliç nawyki, to nawet pracujàc na straganie, stara∏yÊmy si´ utrzymywaç postaw´ takà jak
na wielkim przyj´ciu.

Pieni´dzy z wyp∏aty nie wydawa∏yÊmy na w∏asne potrzeby. Nawet kosmetyków nie kupowa∏yÊmy,
˝eby zaoszcz´dziç. Zbiera∏yÊmy pieniàdze na wycieczk´ do Anglii i uszycie odpowiednich strojów. Katia
powiedzia∏a, ˝e angielscy lordowie nie chodzà po ma∏ym w∏adymirskim bazarku. To znaczy∏o, ˝e powin-
nyÊmy wyjechaç do Anglii. Wtedy szanse znaczme wzrosnà.
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Przyjecha∏yÊmy z wycieczkà do Anglii. Dwa tygodnie przelecia∏y szybko. Jak pan sam rozumie, an-
gielscy lordowie nas nie witali ani nam nie towarzyszyli. Ja na nic nie liczy∏am, tylko towarzyszy∏am Ka-
tii. Ale ona mia∏a nadziej´. Zawzi´∏a si´. Ca∏y czas wpatrywa∏a si´ w twarze Anglików, szuka∏a tego je-
dynego. Nawet dwa razy chodzi∏yÊmy do klubu tanecznego, ale nikt, nawet raz, nie poprosi∏ nas do taƒ-
ca.

W dniu odjazdu wychodzi∏yÊmy ju˝ z hotelu do autobusu, ˝eby pojechaç na lotnisko, a Katia wcià˝
wyczekiwa∏a, ca∏y czas rozglàda∏a si´ dooko∏a. Wtem zatrzyma∏a si´ na stopniach wejÊciowych, posta-
wi∏a swojà torb´ i, patrzàc w bok, powiedzia∏a: "W∏aÊnie idzie". 

Patrz´: w stron´ drzwi hotelowych idzie chodnikiem zamyÊlony m∏ody cz∏owiek, na nas nawet nie
spojrzy. Tak jak przypuszcza∏am, gdy zrówna∏ si´ z nami, nawet nie zerknà∏ na Kati´, poszed∏ dalej. I na-
gle Katia – jak mo˝na coÊ takiego zrobiç! – g∏oÊno go zawo∏a∏a.

M∏ody cz∏owiek obróci∏ si´ w naszà stron´. Katia powoli, ale zdecydowanie podesz∏a do niego i po-
wiedzia∏a po angielsku: "Mam na imi´ Katia. Jestem z Rosji. Teraz odje˝d˝am na lotnisko autobusem ze
swojà grupà. Ja podesz∏am do pana... ja poczu∏am, ˝e mog´ byç dla pana bardzo dobrà ˝onà. Jeszcze
pana nie kocham, ale b´d´ mog∏a pokochaç, i pan mnie pokocha. B´dziemy mieli pi´kne dzieci. Ch∏op-
czyka i dziewczynk´. B´dziemy szcz´Êliwi. A teraz, jeÊli pan chce, mo˝e mnie pan odprowadziç na lot-
nisko". M∏ody Anglik patrzy∏ na Kati´ bardzo uwa˝nie, nie odezwa∏ si´ jednak s∏owem, pewnie oniemia∏
z zaskoczenia. Po chwili powiedzia∏, ˝e ma wa˝ne spotkanie w interesach, ˝yczy∏ szcz´Êliwego lotu i od-
szed∏.

Przez ca∏à drog´ na lotnisko Katia w milczeniu patrzy∏a przez okno autobusu, nie odezwa∏yÊmy si´
do siebie s∏owem. I ja, i Katia czu∏yÊmy si´ niezr´cznie wobec turystów, obserwujàcych ca∏e to zdarze-
nie u wejÊcia do hotelu. Czu∏am wr´cz przez skór´, jak ludzie naÊmiewajà si´ z Katii, osàdzajà jà.

A kiedy przyjechaliÊmy na lotnisko, na wychodzàcà z autobusu Kati´ czeka∏ z ogromnym bukietem
kwiatów w∏aÊnie ten m∏ody Anglik. Katia postawi∏a torb´ na ziemi – nie, ona wr´cz jà rzuci∏a, nie wzi´∏a
kwiatów, tylko przylgn´∏a do jego piersi i zap∏aka∏a.

On wypuÊci∏ bukiet z r´ki, kwiaty si´ rozsypa∏y. Ca∏à grupà zbieramy kwiaty, a oni stojà. Anglik
g∏aszcze Kati´ po w∏osach. I jakby zupe∏nie nikogo nie by∏o dooko∏a, szybko do niej mówi, jaki to z nie-
go g∏upiec, ˝e omal nie wypuÊci∏ z ràk swojego losu, i gdyby nie zdà˝y∏, to cierpia∏by przez ca∏e ˝ycie,
i ca∏y czas dzi´kuje Katii za to, ˝e go odnalaz∏a.

Odlot samolotu zosta∏ opóêniony. Nie b´d´ opowiadaç, jak to zrobi∏am, ale to moja zas∏uga. Oka-
za∏o si´, ˝e jej Anglik pochodzi z rodziny angielskiego dyplomaty i sam zamierza pracowaç na placówce
dyplomatycznej.

Kiedy wróci∏yÊmy do Rosji, dzwoni∏ codziennie do Katii. D∏ugo ze sobà rozmawiali. Teraz Katia
mieszka w Anglii, jest w cià˝y. MyÊl´, ˝e oni naprawd´ si´ kochajà. I ja uwierzy∏am w mi∏oÊç od pierw-
szego wejrzema.

Natasza, opowiedziawszy mi t´ zadziwiajàcà histori´, uÊmiechn´∏a si´ do siedzàcego obok swoje-
go towarzysza. Zapyta∏em, jak d∏ugo si´ znajà. M∏ody cz∏owiek odpowiedzia∏:

– Ja te˝ by∏em w tej grupie turystów. Kiedy Anglikowi wypad∏y kwiaty, ja równie˝ pomaga∏em Nata-
szy je zbieraç. A teraz koszyk z owocami za nià nosz´. Gdzie nam do angielskich lordów!

Natasza czule po∏o˝y∏a r´k´ na jego ramieniu i z uÊmiechem powiedzia∏a:
– A gdzie im do was – rosyjskich m´˝czyzn.
Uszcz´Êliwiona dziewczyna, zwracajàc si´ do mnie, powiedzia∏a: 
– My z Andrzejem pobraliÊmy si´ miesiàc temu, teraz przyjechaliÊmy odwiedziç moich rodziców. 

* * *

Zapoznawszy si´ z historià tych dziewczyn, wielu pewnie pomyÊli: poszcz´Êci∏o si´ im – wyjàtkowe
okolicznoÊci. Ale ja chc´ dowieÊç, ˝e w danym przypadku okolicznoÊci by∏y jak najbardziej typowe i pod-
lega∏y typowym prawom. Co wi´cej, twierdz´, ˝e powtarzajàc kolejnoÊç dzia∏aƒ Katii i Nataszy, na taki
sam rezultat podobnej sytuacji mogà liczyç i inne dziewczyny. OczywiÊcie, ˝e b´dà mo˝liwe ró˝nice
w odniesieniu zarówno do imion i ogólnej charakterystyki wybraƒców, jak i do czasu realizacji pomys∏u,
ale to, ˝e w podobnej sytuacji mogliby si´ znaleêç równie˝ inni, z ca∏à pewnoÊciàjest przesàdzone. Kto
o tym przesàdza? Same dziewczyny, tok ich myÊli, a nast´pnie logiczny ciàg czynnoÊci.
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Osàdêcie sami. Katia mia∏a marzenie – wyjÊç za mà˝ za Anglika. Niewa˝ne, pod wp∏ywem czego
zacz´∏a o tym marzyç. Byç mo˝e najwi´kszy wp∏yw mia∏a na to nieprzyjemna atmosfera na bazarku lub
te˝ drwiàce uwagi podchmielonego m´˝czyzny. Tak wi´c pojawi∏o si´ marzenie. No i co? Ma∏o to m∏o-
dych dziewczyn marzy o ksi´ciu w bia∏ym mercedesie? Jednak za mà˝ i tak wychodzà za zwyk∏ych nie-
udaczników. Wi´kszoÊci z nich nie spe∏niajà si´ marzenia.

Zgadzam si´, nie spe∏niajà si´ w∏aÊnie dlatego, ˝e ich dzia∏aniaa w istocie brak dzia∏aƒ zmierzajà-
cych do urzeczywistnienia w∏asnych marzeƒ – sà podobne do sytuacji z anegdoty o kuponie totolotka:
kiedy cz∏owiek, który marzy∏ o wygranej i nawet zwraca∏ si´ do Boga o pomoc, nie wykona∏ elementarnej
czynnoÊci – nie wys∏a∏ chocia˝ jednego kuponu totolotka.

Dziewczyny zacz´∏y dzia∏aç i powsta∏ logiczny ciàg nast´pstw: marzenie – twórcza myÊl – dzia∏a-
nie. Prosz´ spróbowaç wyjàç z tego ∏aƒcucha chocia˝ jedno ogniwo, a los dziewczyn oka˝e si´ zupe∏nie
inny. 

Ka˝dy jest kowalem swojego losu Ka˝dy jest kowalem swojego losu 

Los cz∏owieka! Wielu ludzi uwa˝a, ˝e ich los okreÊla ktoÊ tam z góry. Ale ten "ktoÊ" daje po prostu
cz∏owiekowi we w∏adanie najwi´kszà kosmicznà energi´, która jest zdolna zarówno formowaç jego los,
jak i tworzyç nowe galaktyki. Tà energià jest myÊl cz∏owieka. 

Jednak sama wiedza o tym, ˝e tak jest, nie wystarcza: nale˝y to sobie uÊwiadomiç i odczuç. Od te-
go, jak dalece mo˝emy to sobie uÊwiadomiç, odczuç i zrozumieç, zale˝y to, w jakim stopniu b´dà si´
otwieraç przed nami tajemnice WszechÊwiata, mechanizmy cudów, a mówiàc dok∏adniej – prawa nimi
rzàdzàce. Tylko akceptacja i uÊwiadomienie sobie istnienia energii myÊli pozwoli nam stworzyç bardziej
szcz´Êliwe nasze ˝ycie i ˝ycie naszych bliskich. Bo w∏aÊnie szcz´Êliwe ˝ycie na Ziemi jest przewidziane
dla cz∏owieka. 

Nale˝y wi´c przyjàç za niepodwa˝alne nast´pujàce wnioski:
Po pierwsze, cz∏owiek – to istota myÊlàca.
Po drugie, energia myÊli jest najwi´kszà energià we WszechÊwiecie: wszystko, co widzimy, tak˝e

my sami, zosta∏o stworzone energià myÊli.
Mo˝na wyliczyç nazwy milionów przedmiotów: od prymitywnego m∏otka po statek kosmiczny, i to

w∏aÊnie myÊl poprzedza∏a pojawienie si´ ka˝dego z nich.
Nasza wyobraênia tworzy materialny przedmiot w niewidzialnej przestrzeni. My jeszcze nie widzi-

my jego materializacji, ale to wcale nie oznacza, ˝e przedmiot nie istnieje. On ju˝ jest zbudowany w prze-
strzeni myÊlowej, a to jest bardziej znaczàce ni˝ nast´pujàcy póêniej proces jego materializacji. Statek
kosmiczny jest tworzony myÊlàjednego cz∏owieka lub grupy ludzi. My go jeszcze nie widzimy, nie mo˝e-
my go dotknàç, ale on ju˝ w tym czasie istnieje. On istnieje w niewidzialnym wymiarze, a w nast´pstwie
materializuje si´, przyjmujàc form´ widocznà dla naszych oczu.

Co jest najbardziej istotne w procesie budowy statku kosmicznego? MyÊl wynalazcy, konstruktora
czy praca robotnika, wytwarzajàcego ró˝ne detale zgodnie z rysunkiem? OczywiÊcie, ˝e ka˝da czynnoÊç
w danym przypadku jest niezb´dna, ale pierwszajest zawsze myÊl– ona jest poczàtkiem ca∏ego procesu.

Realny statek kosmiczny mo˝e mieç awari´, ale jej przyczynà nie b´dzie jakiÊ wadliwy detal, tyko
nieprecyzyjnie pracujàca myÊl. W potocznej mowie te˝ istnieje zwrot: to nie by∏o do koƒca przemyÊlane.

MyÊl mo˝e przewidzieç wszystkie awarie. Dla myÊli nie istniejà nieprzewidziane sytuacje. Ale prze-
cie˝ dochodzi do awarii i ró˝nych zak∏óceƒ w pracy. Dlaczego? Pospieszono si´ z materializacjà, nie po-
zwalajàc myÊli na precyzyjne zakoƒczenie projektu. 

RozmyÊlajàc nad tym, ka˝dy mo˝e dojÊç do niepodwa˝alnego wniosku: wszystkie przedmioty kie-
dykolwiek stworzone na Ziemi sà zmaterializowanà myÊlà.

Teraz trzeba sobie uÊwiadomiç, ˝e absolutnie wszystkie sytuacje ˝yciowe, w∏àczajàc w to samo ˝y-
cie, od poczàtku sà formowane myÊlà. Widzialny ˝ywy Êwiat przyrody, w∏àczajàc w to i samego cz∏owie-
ka, od poczàtku stworzy∏a myÊl Boga. Cz∏owiek, tak jak Bóg, jest zdolny formowaç swojà myÊlà nowe
przedmioty i w∏asne sytuacje ˝yciowe.

Je˝eli wasza myÊl jest s∏abo rozwini´ta lub jakieÊ zewn´trzne czynniki nie pozwalajàjej wykorzystaç
przynale˝nych energii i szybkoÊci, to na wasze sytuacje ˝yciowe b´dzie mia∏a wp∏yw obca myÊl, byç mo-
˝e waszych bliskich, znajomych, lub ogólnie przyj´te zasady spo∏eczne. Ale i w takim przypadku wasze
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sytuacje ˝yciowe sà od poczàtku tworzone myÊlà ludzi. I sami jesteÊcie sobie winni, jeÊli skr´pujecie
i ujarzmicie swojà myÊl, a tym samym podporzàdkujecie si´ myÊli drugiego cz∏owieka, bo wtedy od nie-
go lub od jeszcze innych b´dà zale˝a∏y wasze pora˝ki lub sukcesy. 

Przekonaç si´ o powy˝szym mo˝na na wielu ˝yciowych przyk∏adach. PomyÊlmy, co robi na poczàt-
ku cz∏owiek, który chce zostaç znanym artystà? Naturalnie, ˝e najpierw o tym marzy, póêniej obmyÊla
plan zrealizowania swoich marzeƒ i zaczyna dzia∏aç: najpierw kó∏ko teatralne, póêniej akademia arty-
styczna i praca w teatrze, filmie lub filharmonii. 

Niektórzy mogà temu zaprzeczaç, mówiàc, ˝e wszyscy marzà, ˝eby zostaç bardzo popularnymi ar-
tystami, ale zostajà nimi tylko jednostki, a niektórzy to nawet zmuszeni sà szukaç pracy w innej dziedzi-
nie, nie zwiàzanej z karierà artystycznà. Nie wystarczà marzenia, konieczny jest talent. Tak, konieczny.
Ale przecie˝ talent równie˝ si´ tworzy si∏à myÊli. Fizyczne i wrodzone cechy? OczywiÊcie, ˝e one rów-
nie˝ majà znaczenie. Ale znowu myÊl nie jest tak g∏upia, ˝eby dla cz∏owieka pozbawionego nóg tworzyç
plan kariery tancerza baletu.

JeÊli tak jest rzeczywiÊcie, mo˝e pomyÊleç czytelnik, jeÊli wszystko, nawet zawód i dobrobyt, zale-
˝y od w∏asnych myÊli, to wszyscy powinni byç s∏awni i bogaci, nie powinno byç ludzi wiodàcych ˝a∏osnà
egzystencj´, ryjàcych w Êmietnikach w poszukiwaniu po˝ywienia.

No cóê, pójdêmy na Êmietnik w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu. 

MyÊl na Êmietniku MyÊl na Êmietniku 

Zrobi∏em to w nast´pujàcy sposób. ZapuÊci∏em zarost, zmierzwi∏em w∏osy na g∏owie, po˝yczy∏em
od znajomego malarza starà roboczà odzie˝, wziàwszy reklamówk´ i kij, poszed∏em do przyblokowego
Êmietnika. Pogrzeba∏em kijem w Êmieciach, znalaz∏em kilka pustych butelek, w∏o˝y∏em je do reklamówki
i poszed∏em do kontenera na Êmieci przy sàsiednim domu. Mój wysi∏ek zosta∏ uwieƒczony sukcesem.
Przy drugim contenerze, po up∏ywie dziesi´ciu, najwy˝ej pi´tnastu minut, omal nie rzuci∏ si´ na mnie
m´˝czyzna z metalowym pr´tem w r´ce:

– Nie ruszaj, co nie twoje – powiedzia∏ tonem nie znoszàcym sprzeciu.
– To znaczy, ˝e to twój teren? – zapyta∏em spokojnie, odsuwajàc si´ nieco od kontenera i oddajàc

mu reklamówk´ z butelkami.
– No a czyj? – ju˝ mniej agresywnie odpowiedzia∏ m´˝czyzna, zabra∏ reklamówk´ i nie zwracajàc

na mnie uwagi, zaczà∏ grzebaç w Êmieciach.
– Móg∏byÊ pokazaç, które kontenery sà wolne? – zapyta∏em, doiajàc: – Stawiam flaszk´.
– Czystej – odwróci∏ si´ do mnie nieoficjalny w∏aÊciciel kontenera. Poszed∏em do sklepu, kupi∏em

butelk´ wódki i troch´ zakàski. Rozpijajàc butelk´, zawarliÊmy znajomoÊç i Pawe∏ opowiedzia∏ mi
o wszystkich niuansach swojego interesu, a jest ich niema∏o. 

Koniecznie trzeba wiedzieç, w jakie dni nale˝y szczególnie uwa˝nie pilnowaç, by obcy, mojego ty-
pu, nie wtargn´li na teren i nie opró˝nili zawartoÊci kontenerów. To sà poÊwiàteczne dni, kiedy wyrzuca
si´ bardzo du˝o butelek. Trzeba te˝ wiedzieç, w jakich wyrzuconych rzeczach sà kolorowe metale i jak
je odzyskaç. W którym skupie sà najwy˝sze ceny za szk∏o i metale kolorowe. Co robiç z wyrzuconà
odzie˝à, ale jeszcze nadajàcà si´ do noszenia.

Stara∏em si´ skierowaç naszà rozmow´ tak˝e na inne tematy. Pawe∏, wypowiada∏ swoje opinie
o polityce, w∏adzy, ale ze znacznie mniejszym zainteresowaniem. Jego myÊl pracowa∏a g∏ównie w jed-
nym kierunku - kontenery na Êmieci. ˚eby definitywnie si´ o tym przekonaç, przedstawi∏em mu nast´pu-
jàcà propozycj´:

– Wiesz, Pawe∏, tutaj niedaleko jeden goÊç buduje will´, na zim´ potrzebuje stró˝a. Za pomoc przy
budowie dodatkowo p∏aci, a stró˝a w ˝ywnoÊç zaopatruje. Jego kierowca co tydzieƒ przywozi kartofle,
cebul´ i kasz´. Ty – ch∏op dobry, on ciebie zatrudni. Chcesz, pójdziemy porozmawiaç.

Podpiwszy, jak to zwykle bywa, zostaliÊmy przyjació∏mi. Tym bardziej by∏a dla mnie zaskoczeniem
nag∏a zmiana jego nastroju. Z poczàtku Pawe∏ z pó∏ minuty intensywnie myÊla∏. Póêniej nieprzyjaênie,
milczàc, jeszcze z pó∏ minuty patrzy∏ na mnie i w koƒcu wyrzuci∏ z siebie:

– MyÊlisz: wypi∏em i nic nie kumam? Co ty, Êwiƒski ryju, kombinujesz, mnie na stró˝a, a sam b´-
dziesz moje kontenery obrabia∏?!

Nawet nie zapyta∏, ile p∏acà za stró˝owanie, jakie sà warunki zamieszkania i jakie prace przy budo-
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wie trzeba wykonywaç za dodatkowà zap∏at´. Jego myÊl by∏a ca∏kowicie poch∏oni´ta Êmietnikiem, szu-
ka∏a najlepszych sposobów przeszukiwania kontenerów i ich ochrony przed konkurencjà.

Wi´c tak to jest, cz∏owiek sam ukierunkowa∏ swojà myÊl – rozwiàzaç problem w∏asnej egzystencji
za pomocà kontenerów na Êmieci – i za tà myÊlà podà˝y∏.

Mo˝na przytoczyç jeszcze mnóstwo przyk∏adów na potwierdzenie tego, ˝e tworzenie wszystkich
przedmiotów, ˝yciowych sytuacji, zjawisk spo∏ecznych jest poprzedzone energià myÊli. Za pomocà w∏a-
snych myÊli jeden cz∏owiek mo˝e wp∏ywaç na innych. Âwiadczà o tym stare bajki i przypowieÊci. A oto,
co opowiedzia∏ dziadek Anastazji o energii ludzkiej myÊli. 

˚ona-bogini ˚ona-bogini 

– Tak, W∏adimirze, myÊl cz∏owieka dysponuje nieprzeÊcignionà energià. Wiele tworów tej energii lu-
dzie uwa˝ajà za dokonane przez Si∏y Wy˝sze cuda.

Istniejà, dla przyk∏adu, cudowne ikony. Dlaczego one nagle sta∏y si´ cudowne? Dlaczego nagle sta∏
si´ cudowny kawa∏ek drewna z naniesionym na nim r´kà cz∏owieka obrazem? Dzieje si´ tak wtedy, kie-
dy cz∏owiek piszàcy ikon´ w∏o˝y w nià odpowiednià iloÊç swojej duchowej energii. Póêniej ci, którzy b´-
dà na nià patrzeç, do∏o˝à swojej. Istnieje takie poj´cie, jak "namodlona ikona", innymi s∏owy mo˝na po-
wiedzieç: "ikona, w którà w∏o˝ono du˝o energii myÊli ludzkiej".

Dawniej ci, którzy pisali ikony, posiadali wiedz´ o w∏aÊciwoÊciach wielkiej energii. Zanim mistrzo-
wie przystàpili do pracy, przeprowadzali g∏odówk´, aby oczyÊciç swój organizm i tym samym zwi´kszyç
moc swoich myÊli. Nast´pnie wprowadzali si´ w stan oderwania od rzeczywistoÊci, koncentrujàc ca∏à
swojà energi´ tylko na jednym – na pisaniu ikony. Kiedy ikona by∏a ju˝ ca∏kowicie gotowa, d∏ugo wpatry-
wali si´ w swoje dzie∏o. Wtedy czasami zdarza∏y si´ cuda. 

Niekiedy ludzie widzà niezwyk∏e zjawiska, ró˝ne anio∏y. Ale zauwa˝, ˝e ludzie zawsze widzà to,
o czym myÊlà. Zawsze widzà obrazy tych tylko, w których wierzà. ChrzeÊcijanie na przyk∏ad tylko swoich
Êwi´tych mogà zobaczyç. Muzu∏manie te˝ tylko swoich. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e oni widzà projekcje
w∏asnej lub grupowej myÊli.

Jeszcze pó∏tora tysiàca lat temu ˝yli ludzie, którzy rozumieli w∏aÊciwoÊci i si∏´ energii myÊli cz∏owie-
ka. Mówià o tym przypowieÊci. JeÊli chcesz, opowiem ci jednà z nich.

– Tak, chc´.
– Prze∏o˝´ jà ze staro˝ytnego j´zyka na wspó∏czesny, a wyst´pujàce w niej przedmioty zastàpi´

wspó∏czesnymi dla ∏atwiejszego zrozumienia jej sedna. Tylko powiedz mi, co najcz´Êciej robi dzisiaj m´˝-
czyzna od kilku ju˝ lat ˝onaty? Co robi, kiedy wróci do domu?

– No, wi´kszoÊç, jeÊli nie pije, to przesiaduje przed telewizorem, oglàda programy, czyta gazet´ lub
buszuje w internecie. Âmieci te˝ mogà wynieÊç, jeÊli ˝ona poprosi.

– A kobiety? – Kobiety – wiadomo co: w kuchni gotujà, póêniej naczynia zmywajà
– W∏aÊnie. ¸atwo b´dzie staro˝ytnà przypowieÊç do obecnych czasów dostosowaç. 

* * *

˚y∏o sobie zwyczajne ma∏˝eƒstwo. Mà˝ mia∏ na imi´ Jan, a ˝ona Helena.
Wraca∏ mà˝ po pracy do domu, siada∏ w fotelu i oglàda∏ telewizor lub czyta∏ gazet´. ˚ona jego, He-

lena, przygotowywa∏a kolacj´. Podajàc m´˝owi kolacj´, ciàgle burcza∏a, ˝e on w domu nic po˝yteczne-
go nie robi, pieni´dzy ma∏o zarabia... Jana denerwowa∏o burczenie ˝ony. Ale nie odpowiada∏ jej obraêli-
wie, tylko w myÊlach sam do siebie mówi∏: "Sama – leƒ i flejtuch, a jeszcze innych poucza. Kiedy brali-
Êmy Êlub, by∏a ca∏kiem inna – pi´kna i czu∏a".

Pewnego razu, kiedy zrz´dzàca ˝ona za˝àda∏a, ˝eby Jan wyniós∏ Êmieci, on, z niech´cià odrywa-
jàc si´ od telewizora, poszed∏ do Êmietnika. Wracajàc, zatrzyma∏ si´ pod drzwiami i w myÊlach zwrócI∏ do
Boga:

– Bo˝e mój, Bo˝e mój! Nie uk∏ada si´ to moje ˝ycie. Czy ca∏e wieki b´d´ si´ m´czy∏ z takà zrz´dli-
wà i brzydkà ˝onà? To m´czarnia, a nie ˝ycie.

I nagle us∏ysza∏ Jan cichy g∏os Boga:
– Mój synu, twojemu nieszcz´Êciu móg∏bym zaradziç: pi´knà bogini´ za ˝on´ tobie daç, lecz jeÊli
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sàsiedzi zobaczà nag∏à odmian´ twego losu, to w wielkie zdumienie wpadnà. Zróbmy tak: ja twojà ˝on´
stopniowo b´d´ zmienia∏, wcielajàc w nià ducha bogini i poprawiajàc jej wyglàd zewn´trzny. Ale zapa-
mi´taj równie˝ to, ˝e gdy zgdy z boginià chcesz ˝yç, to iboginià chcesz ˝yç, to i twoje ˝ycie godne bogini winno byç.twoje ˝ycie godne bogini winno byç.

– Dzi´kuj´ Ci, Bo˝e. Dla bogini to ka˝dy m´˝czyzna swoje ˝ycie zmieni. Powiedz mi tylko: kiedy
zmiany w mojej ˝onie zaczniesz robiç?

– Nieznacznie zmieni´ jà ju˝ teraz. I z ka˝dà chwilà b´d´ dokonywa∏ zmian na lepsze.
Jan wszed∏ do domu, usiad∏ w fotelu, gazet´ wzià∏ do r´ki, znów w∏àczy∏ telewizor. Lecz jakoÊ mu

nie idzie to czytanie ani oglàdanie. Niecierpliwi si´, by spojrzeç – czy chocia˝ ciut, ciut si´ zmienia jego
˝ona?

Wsta∏, otworzy∏ drzwi do kuchni, ramieniem opar∏ si´ o futryn´ i uwa˝nie zaczà∏ si´ przyglàdaç swo-
jej ˝onie. Sta∏a odwrócona plecami i zmywa∏a naczynia po kolacji. Helena poczu∏a wzrok na sobie i od-
wróci∏a si´ do drzwi. Ich oczy si´ spotka∏y. Jan, patrzàc na ˝on´, myÊla∏: "Nie, ˝adne zmiany w mojej ˝o-
nie nie zasz∏y". Helena, widzàc niezwyk∏e zainteresowanie m´˝a i nic nie rozumiejàc, odruchowo popra-
wi∏a swoje w∏osy. Rumieƒcem obla∏y si´ jej policzki, gdy zapyta∏a:

– Co ty, Janie, tak mi si´ przypatrujesz?
Nie wymyÊliwszy nic lepszego, Jan odrzek∏ zmieszany
– Mo˝e pomóc ci naczynia zmywaç? Tak mi jakoÊ przysz∏o do g∏owy...

– Naczynia? Pomóc mi? – cicho pytaniem na pytanie odpowiedzia∏a zdziwiona ˝ona, zdejmujàc
upaçkany fartuch. – Ju˝ je w∏aÊnie umy∏am. 

"No tak, dos∏ownie w oczach zachodzà u niej zmiany – pomyÊla∏ Jan – raptem pi´kniejsza si´ zro-
bi∏a". I sam zaczà∏ wycieraç naczynia.

Na drugi dzieƒ z niecierpliwoÊcià spieszy∏ Jan po pracy do domu. Ach, jak bardzo chcia∏ popatrzeç,
jak w bogini´ przemienia si´ stopniowo zrz´dliwa ˝ona. "Mo˝e du˝o ju˝ jest w niej z bogini? A ja wcià˝
taki sam jak dawniej. Na wszelki wypadek kupi´ kwiaty, by przed boginià nie wyjÊç na idiot´". Otworzy∏
drzwi do domu i os∏upia∏ z wra˝enia. Przed nim sta∏a Helena w wyjÊciowej sukni, tej samej, którà kupi∏ jej
rok temu. Elegancko uczesana, ze wstà˝kà w w∏osach. Zmieszany, niezdarnie poda∏ kwiaty, nie odrywa-
jàc wzroku od Heleny.

A ona wzi´∏a kwiaty, wyda∏a cichy okrzyk zaskoczenia i opuszczajàc rz´sy, obla∏a si´ rumieƒcem.
"Ach, jakie przepi´kne rz´sy majà boginie! Jakie sà wra˝liwe! Jakie niezwyk∏e jest ich wewn´trzne

pi´kno i zewn´trzny wyglàd!"
I Jan z kolei wykrzyknà∏ z zaskoczenia, widzàc na stole zastaw´ od, serwisu, dwie zapalone Êwie-

ce i dwa kielichy do wina oraz dania kuszàce boskim aromatem.
Kiedy oboje siedli za sto∏em, Helena nagle poderwa∏a si´, mówiàc:
– Przepraszam, zapomnia∏am w∏àczyç ci telewizor i podaç dzisiejsze gazety.
– Nie trzeba w∏àczaç telewizora, czytaç gazet te˝ mi si´ nie chce, nic w nich nowego – odpowie-

dzia∏ Jan szczerze. – Lepiej powiedz, jak chcia∏abyÊ sp´dziç jutrzejszy dzieƒ?
– A ty? – zapyta∏a zdumiona Helena.
– Przez przypadek kupi∏em dwa bilety do teatru. Ale w dzieƒ mo˝e zechcesz si´ przejÊç po skle-

pach. Je˝eli mamy iÊç do teatru, to trzeba najpierw pójÊç do sklepu i kupiç ci odpowiedni strój.
Jan o ma∏y w∏os ledwie nie powiedzia∏: "strój godny bogini", zmiesza∏ si´, spojrza∏ na ˝on´ i a˝

krzyknà∏ z zachwytu. Przed nim za sto∏em siedzia∏a bogini. Twarz jej szcz´Êciem promienia∏a i blask mia-
∏a w oczach. Tajemniczy uÊmiech by∏ nieco pytajàcy.

"O Bo˝e, jak˝e przepi´kne sà jednak boginie! I jeÊli pi´knieje ona ka˝dym dniem, to czy ja potrafi´
byç godny bogini? – myÊla∏ Jan i nagle jak b∏yskawica porazi∏a go myÊl: 

– Musz´ zdà˝yç! Zdà˝yç, dopóki bogini jest obok. Musz´ jà prosiç i b∏agaç, ˝eby zechcia∏a urodziç
moje dziecko. Ja b´d´ jego ojcem, a matkà przepi´kna bogini".

– O czym tak myÊlisz, Janie, skàd ten niepokój na twojej twarzy? – Helena zapyta∏a m´˝a.
A on siedzia∏ zaniepokojony, nie wiedzàc, jak wyraziç naj skrytsze Iarzenie. Czy to stosowne: pro-

siç bogini´ o dziecko?! Takiego prezenl Bóg mu nie obiecywa∏. Nie wiedzia∏, jak ma powiedzieç o swoim
pranieniu, wsta∏ wi´c z krzes∏a i, mi´dlàc w palcach obrus, wydusi∏ z siebie, blewajàc si´ rumieƒcem: 

– Nie wiem... Czy to mo˝liwe... Ale ja... powiedzieç... chcia∏em... Dawno... Tak, ja chc´ mieç z to-
bà dziecko, przepi´kna bogini.

Ona, Helena, do Jana – m´˝a podesz∏a. I z oczu przepe∏nionych mi∏oÊcià ∏za szcz´Êcia sp∏yn´∏a
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po jej policzku. Po∏o˝y∏a mu r´k´ na ramieniu, a jej oddech goràcy rozpali∏ w nim nami´tnoÊç.
"Ach, có˝ za noc to by∏a! A ten ranek! I ten dzieƒ! O, jak przepi´knie ˝yç z boginià!" – myÊla∏ Jan,

ubierajàc na spacer drugiego wnuka. 

* * *
– Co ty z tej przypowieÊci, W∏adimirze, zrozumia∏eÊ?
– Wszystko zrozumia∏em. Bóg Janowi nie pomaga∏. On po prostu myÊla∏, ˝e us∏ysza∏ g∏os Boga.

Jan si∏à swojej myÊli uczyni∏ ˝on´ boginià.
– W∏aÊnie tak: swojà myÊlà Jan stworzy∏ swoje szcz´Êcie. ˚on´ swojà uczyni∏ boginià i sam si´

zmieni∏. Ale Bóg Janowi pomóg∏.
– Kiedy?
– Jeszcze wtedy, gdy Bóg ka˝demu wszystko dawa∏, kiedy planowa∏ stworzenie cz∏owieka. I pier-

wszego ze stworzonych oÊwieca∏. Przypomnij sobie s∏owa Boga ze Stworzenia: "Synu mój, tyÊ
nieskoƒczony, tyÊ wieczny, w tobie marzenia tworzàce zawarte".

Te s∏owa i dzisiaj sà prawdziwe. Tworzàce marzenia sà w ka˝dym cz∏owieku. Pytanie tylko: na co
sà one ukierunkowane? I jak silna jest myÊl i jej energia w Jego synach i córkach, dzisiaj ˝yjàcych na
Ziemi? 

A czym jest teraz zaj´ta wasza myÊl?A czym jest teraz zaj´ta wasza myÊl?

Nie b´d´ ju˝ d∏u˝ej zajmowa∏ czytelnika innymi przyk∏adami, ka˝dy na w∏asnym przyk∏adzie mo˝e
sam okreÊliç, które etapy ˝ycia tworzy∏a jego w∏asna myÊl, a które – obca.

Aby zamknàç to zagadnienie, nale˝y przyjàç za podstaw´ t´ oczywistoÊç: MyÊl jest poczàtkiem
wszystkiego.

Jak ju˝ mówi∏em: przed tym, kto nie tylko to sobie uÊwiadomi, ale i odczuje, b´dà si´ otwiera∏y ta-
jemnice WszechÊwiata. Przede wszystkim powstanie dok∏adny obraz stworzenia.

Bóg za pomocà marzeƒ, energià swojej myÊli stworzy∏ Êwiat, w którym ˝yjemy. Stworzy∏ cz∏owieka,
da∏ mu pe∏nà swobod´ dzia∏ania i obdarowa∏ ka˝dego najsilniejszà energià, zdolnà stwarzaç Êwiaty po-
dobne lub, co te˝ jest mo˝liwe, Êwiaty doskonalsze od ziemskiego. ˚eby stworzyç nowe Êwiaty lub udo-
skonaliç ten ziemski, ju˝ istniejàcy Êwiat, niezb´dne jest, aby szybkoÊç myÊli cz∏owieka by∏a równa szyb-
koÊci myÊli Boga. Jednak je˝eli dzisiaj popatrzymy na Êwiat tworzony przez spo∏ecznoÊç ludzkà, to wi-
daç wyraênie, ˝e nie jest on doskona∏y, ma∏o tego, jego istnienie jest zagro˝eniem dla WszechÊwiata.
W nast´pstwie dokonuje si´ jawna degradacja ÊwiadomoÊci, a mówiàc dok∏adniej, spowalnia si´ myÊl
cz∏owieka.

Pierwsi ludzie, po stworzeniu, dysponowali szybkoÊcià myÊli dorówmjàcà Boskiej. Inaczej byç nie
mog∏o, bo Bóg jako kochajàcy rodzic: twórca nie móg∏by nawet dopuÊciç takiej myÊli, ˝eby w∏asne dziec-
ko stworzyç mniej wartoÊciowe od siebie.

Jakie wi´c si∏y okaza∏y si´ zdolne tak wp∏ynàç na ludzkà ÊwiadomoÊç, aby poprowadziç jà drogà
degradacji? Je˝eli ktoÊ by∏ w stanie to zrobiç, o znaczy, ˝e jego myÊl jest silniejsza od myÊli cz∏owieka
i Boga. Ale takiej istoty nie ma na Ziemi ani poza nià. Dowód na to twierdzenie jest prosty. JeÊliby istnia-
∏a istota dysponujàca szybkoÊcià myÊli wi´kszà od ludzkiej, to ona ju˝ dawno stworzy∏aby swój Êwiat wi-
dzialny dla nas. Zniewoliç i inaczej ukierunkowaç energi´ myÊli cz∏owieka mo˝e jedylie ludzka myÊl. In-
nymi s∏owy, jeden cz∏owiek, posiadajàcy wi´kszà ni˝ inni ludzie szybkoÊç myÊli i pragnàcy ich sobie pod-
porzàdkowaç, mo˝e w okreÊlonych warunkach to uczyniç.

Dzisiaj spo∏eczeƒstwo ludzkie jest podporzàdkowane potomkom egipskich kap∏anów, ukrywajàcych
wiedz´ o tworzeniu obrazów rzeczywistoÊci, którzy za pomocà odpowiednich çwiczeƒ podtrzymujà zdol-
noÊç myÊlenia z szybkoÊcià znacznie wi´kszà ni˝ pozostali ludzie ˝yjàcy na ziemi. I istniejà okolicznoÊci
potwierdzajàce taki stan rzeczy.

Istnieje cz∏owiek zdolny sam jeden przeciwstawiç si´ kap∏anom. OczywiÊcie, mówi´ tutaj o samot-
nej kobiecie z syberyjskiej tajgi - Anastazji. I prosz´ zauwa˝yç, ˝e ona osiàga widoczne rezultaty bez po-
mocy jakiejkolwiek armii czy supermechanizmu, a tylko si∏à swojej nyÊli.

To, ˝e z poczàtkiem nowego tysiàclecia ludzkoÊç zaczyna wchodziç w nowà boskà cywilizacj´ –
dla mnie osobiÊcie jest bezspornym fakem. Chc´ i z czytelnikami podzieliç si´ radosnymi wiadomoÊcia-
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mi.
Jestem w posiadaniu informacji o tym, ˝e kilka niezale˝nych od siebie zespo∏ów naukowych rozpo-

cz´∏o prace nad programem rozwoju paƒstwa którego obraz stworzy∏a Anastazja. Nad tym programem
pracujà zarówo uczeni, jak i studenci. ˚eby przygotowaç taki program, potrzeba dwóch, trzech lat wyt´-
˝onej pracy ca∏ej armii specjalistów. Ale pierwsze próbki mo˝na zobaczyç ju˝ teraz. 

Na przyk∏ad w internecie na stronie www. anastasia.ruwww. anastasia.ru opublikowano referat ukraiƒskiej student-
ki czwartego roku uniwersytetu, w którym przedstawiono program rozwoju Ukrainy. Jego podstawà jest
idea Anastazji o rodowych osadach. Projekty ustaw dotyczàce przysz∏ych osiedli ekologicznych przysy-
∏ajà ludzie z ró˝nych regionów i paƒstw by∏ego Zwiàzku Radzieckiego.

Nie mnie osàdzaç, jak dalece jest doskona∏y referat ukraiƒskiej studentki. Jest on znaczàcy cho-
cia˝by dlatego, ˝e jest pierwszym opublikowanym. Jest równie˝ wa˝ne i to, ˝e uczeni pracujà nad tymi
programami z potrzeby serca, a nie na czyjeÊ zamówienie. Minie jeszcze troch´ czasu i b´dzie mo˝na
zapoznaç si´ z owocami ich pracy, dyskutowaç nad nimi. MyÊl´, ˝e projekty te pod nazwà "Narodowa
Idea" zostanà poddane ogólnonarodowemu referendum.

Powy˝sze mog∏em ju˝ napisaç w poprzedniej ksià˝ce, po rozmowie z dziadkiem Anastazji. Ale nie
napisa∏em. PomyÊla∏em, ˝e jeszcze za wczeÊnie. I tak wielu postrzega dokonania Anastazji w katego-
riach fantastyki lub bajek.

A rozmowa z dziadkiem wyjaÊnia∏a jeszcze bardziej niezwyk∏e zjawiska ni˝ te, które wczeÊniej de-
monstrowa∏a Anastazja. To dzi´ki niemu w innym Êwietle zosta∏a ukazana Anastazja. Teraz, kiedy za-
chodzàce w spo∏eczeƒstwie wydarzenia zacz´∏y potwierdzaç to, co by∏o powiedziane w tajdze, przytocz´
poni˝ej cz´Êç rozmowy z syberyjskim staruszkiem. 

Rozmowa zRozmowa z dziadkiem Anastazji dziadkiem Anastazji 

Rozmowa mia∏a miejsce nast´pnego dnia po odejÊciu pradziadka.
Zazwyczaj, gdy odchodzà z ˝ycia nasi bliscy, rodzinie zmar∏ego sk∏adane sà kondolencje. Przez

ostatni czas dziadek Anastazji nie odst´powa∏ na krok swojego ojca. Teraz, kiedy zosta∏ sam, postano-
wi∏em odszukaç go i porozmawiaç, ˝eby zgodnie ze zwyczajem ul˝yç mu w ˝alu. Przypuszcza∏em, gdzie
on mo˝e si´ znajdowaç, i poszed∏em na sàsiednià polank´. Dziadek Anastazji sta∏ nieruchomo na skra-
ju polanki, patrzy∏ i s∏ucha∏, jak çwierkajà ptaszki siedzàce na ga∏´ziach cedru. Ubrany by∏ w d∏ugà ko-
szul´ utkanà z w∏ókien pokrzywy i przewiàzanà w pasie jakimÊ powrós∏em, by∏ boso. Wiedzia∏em, ˝e
mieszkaƒcy tajgi nie majà w zwyczaju przerywaç rozmyÊlania drugiej osobie. I zaczà∏em rozumieç, iak
wysoko stoi tu kultura wzajemnych kontaktów. Ona mówi o szacunku dla myÊli drugiego cz∏owieka.

Po jakimÊ czasie dziadek Anastazji odwróci∏ si´ i zaczà∏ iÊç w mojà stron´. Kiedy si´ do mnie zbli-
˝y∏, nie zobaczy∏em bólu na jego twarzy, ma jak zwykle by∏a pogodna. 

– CzeÊç – wyciàgnà∏ do mnie r´k´ i przywitaliÊmy si´. Rozmawiaàc, zawsze budowa∏ zdania, u˝y-
wajàc wspó∏czesnych s∏ów i wyra˝eƒ, czasem ˝artowa∏ czy kpi∏ ze mnie. Ale ja nie mam o to ˝alu. Prze-
ciwlie, wzbudza∏ wielkà sympati´, i odnosi∏em wra˝enie, jakbym rozmawia∏ z najbli˝szym krewnym. Roz-
mawia∏em z nim wprost, na wszelkie tematy, nawet o tym, o czym mówià m´˝czyêni, gdy nie ma w po-
bli˝u kobiet.

Niewàtpliwie wi´kszoÊç swoich zdolnoÊci Anastazja odziedziczy∏a po swoich rodzicach i prarodzi-
cach, i z pewnoÊcià te˝ po dziadku, który bezpoÊrednio bra∏ udzia∏ w jej wychowaniu.

Jakie˝ tajemnice ˝ycia i zdolnoÊci kryjà si´ w tym siwym staruszku, który prze˝y∏ ponad sto lat, za-
chowujàc ostroÊç umys∏u i m∏odzieƒczoÊç uchów? Ze mnà rozmawia ca∏kiem prostymi s∏owami, ale pew-
nego razu s∏ysza∏em, jak rozmawia∏ ze swoim ojcem. Wi´cej ni˝ po∏owy s∏ów nigdy wczeÊniej nie s∏ysza-
∏em. To oznacza, ˝e w kontaktach z innymi, przez szacunek do rozmówcy, u˝ywa on tylko jego leksyki
i sposobu ludowy zdaƒ. 

– No i jak tam w twoim cywilizowanym spo∏eczeƒstwie? Ju˝ si´ powoli budzi? – zapyta∏ ˝artobliwie
dziadek.

– Normalnie – odpowiedzia∏em. – Uczeni zainteresowali si´ idemi Anastazji. Ró˝ne zespo∏y pracu-
jà nad programami rozwoju paƒstwa, pierajàc si´ na jej ideach. Pracujà nie tylko w Rosji, ale i w innych
paƒtwach. Ale kiedy spe∏ni si´ to wspania∏e, które przepowiedzia∏a, na raie nie wiadomo.

– Wszystko si´ ju˝ dokona∏o, W∏adimirze. Najwa˝niejsze zosta∏o zrobione. 
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– Co nale˝y rozumieç pod s∏owem "najwa˝niejsze"?
– Anastazja stworzy∏a myÊl, obraz przysz∏ego paƒstwa, zrobi∏a to w∏aÊciwà dla siebie skrupulatno-

Êcià, uwzgl´dni∏a najdrobniejsze detale sytuacje przy materializacji myÊli w przysz∏à rzeczywistoÊç. Te-
raz ty wielu innych ludzi b´dziecie Êledziç materializacj´ pi´knej przysz∏oÊci. nergia jej myÊli ma niezwy-
k∏à si∏´ i nie ma od niej silniejszej w ca∏ej przestrzeni. Energia jej myÊli jest doskona∏a i konkretna, i co
najwa˝niejsze, wcià˝ nabiera mocy, wspomagana myÊlà innych ludzi. Teraz ona nie jest sama.

Mówisz, ˝e zespo∏y naukowców w ró˝nych krajach opracowujà programy paƒstwowe, biznesmeni
zaczynajà tworzyç rodowe osady, o których ona pomyÊla∏a, jej myÊl zaakceptowa∏o wielu starszych i m∏o-
dych ludzi. Ci ludzie, poznajàc jej myÊli, tworzà równie˝ swoje. MyÊl wielu ludzi, zlewajàc si´ w jedno, za-
pe∏nia przestrzeƒ energià o niebywa∏ej sile, ta energia materializuje pi´knà przysz∏oÊç. Ju˝ teraz widaç
pojedyncze przejawy tej materializacji.

– A jeÊli ktoÊ umyÊlnie zacznie przeszkadzaç tworzeniu si´ nowej przysz∏oÊci? Na przyk∏ad kap∏a-
ni, którzy teraz rzàdzà Êwiatem, sam kap∏an-zwierzchnik zacznie przeszkadzaç? 

– On nie b´dzie przeszkadza∏, on b´dzie pomaga∏. 
– Skàd to przekonanie? 
– Rozmow´ s∏ysza∏em i myÊli jego widzia∏em.
– Jakà rozmow´, jak pan widzia∏ myÊli? 
– W∏adimirze, ty zapewne ju˝ si´ domyÊli∏eÊ, ˝e mój ojciec by∏ jednym z tych szeÊciu kap∏anów. 
– Nawet nie przypuszcza∏em czegoÊ podobnego.
– A móg∏byÊ przypuszczaç. Chocia˝ zewn´trzna prostota – umiej´tnoÊç skrywania swoich zdolno-

Êci i mo˝liwoÊci – to jeden z najwa˝niejszych sk∏adników ich pot´gi. Oni nie majà potrzeby che∏pienia si´
pot´gà swego or´˝a, tak jak to czynià w∏adcy du˝ych paƒstw. Oni mogà swobodnie kierowaç swój or´˝
tam, gdzie zechcà, ukierunkowujàc myÊli w∏adców, tworzàc odpowiednie sytuacje.

I nigdy nie by∏o ich celem chwaliç si´ przed ludêmi. Ich g∏ównym tajnym celem w przeciàgu ostat-
nich tysiàcleci by∏o osiàgni´cie dialogu z Bogiem. Podejmujàc te dzia∏ania, nie obawiali si´ Boskiej kary,
wiedzàc, ˝e Bóg, jeÊli ju˝ obdarowa∏ ka˝dego wolnà wolà, nie zmieni swojego testamentu. Oni sterowa-
li ca∏à ludzkoÊcià, dr´czyli jà, tym samym pokazujàc Bogu, ˝e sà bardziej zdolni od innych, ˝e to od nich
zale˝y los cywilizacji ziemskiej. Liczyli na to, ˝e taka sytuacja zmusi Boga do dialogu z nimi. Ale dialogu
nie by∏o. I teraz sta∏o si´ jasne, dlaczego dialogu Boga z kap∏anami byç nie mog∏o. 

Dzi´kuj´Dzi´kuj´

Po narodzinach Anastazji, i póêniej, kiedy by∏a jeszcze nie potrafià~ym chodziç malutkim dziec-
kiem, bez rodziców, od czasu do czasu poawia∏a si´ obok niej ognista kula. Mój ojciec, jak i inni kap∏ani,
wiedzia∏ ) wielu naturalnych zjawiskach, takich, które dzisiejszym waszym uczolym wydajà si´ tajemni-
cze i niewyjaÊnione. Ale pot´ga tej ognistej kuli )y∏a dla niego zagadkà. Niepoj´ta energia mog∏a w jed-
nej chwili rozsy)aç si´ drobniutkimi iskierkami w przestrzeni i tak samo szybko zebraç ;i´ w jednà ca∏oÊç.
Ulatujàcy z ognistej kuli delikatny promyk móg∏ N okamgnieniu rozbiç w py∏ ogromny kamieƒ lub ska∏´.
Ten sam pronyk móg∏ tkliwie dotknàç nó˝ki ˝uczka pe∏znàcego po kwiatku, nie czyliàc mu ˝adnej krzyw-
dy. Ale najwa˝niejsze i niepoj´te by∏o to, ˝e ten wór z zag´szczonej pot´˝nej energii reagowa∏ na uczu-
cia i ˝yczenia nalutkiej Anastazji. A to oznacza, ˝e sam posiada∏ i uczucia, i myÊli. v1yÊl w ca∏ej pe∏ni w∏a-
Êciwa jest tylko cz∏owiekowi. Jednak ognista kula lie by∏a cz∏owiekiem. Kim wi´c Ona jest? Dlaczego po-
siada w∏aÊciwe ylko cz∏owiekowi uczucia? Skàd w Niej wielka moc i pot´ga?

Opowiada∏em ci, a ty napisa∏eÊ o tym w swojej ksià˝ce, jak Ona lo:alnie zmienia∏a grawitacj´ Zie-
mi, kiedy Anastazja uczy∏a si´ chodziç. ;Vystrzeliwa∏a z siebie tysiàce promyków i rozczesywa∏a z∏ociste
w∏oy na g∏owie maleƒkiej dziewczynki.

Ojciec przypuszcza∏, przejawem jakich si∏ mo˝e byç ta pot´˝na i mylàca ognista kula, ale nigdy g∏o-
Êno o tym nie mówi∏. Przypuszczenie 'otrzebuje potwierdzenia.

Kiedy Anastazja podros∏a, pewnego razu us∏yszeliÊmy jej rozmow´ kulà. Mówiàc dok∏adniej, to
Anastazja zawsze mówi∏a. Kula nigdy nie vypowiada∏a s∏ów, reagowa∏a na s∏owa dziecka swoim dzia∏a-
niem.

Ojciec zapyta∏ kiedyÊ Anastazj´ o kul´, a dziewczynka odpowiedzia∏a krótko: "To dobre". Jej odpo-
wiedê nie zadowoli∏a ojca, lecz wi´cej nie rozmawia∏ z nià o kuli ani wtedy, ani po latach.
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Po tej pierwszej odpowiedzi by∏o jasne: Anastazja nie chcia∏a opisyraç ognistej kuli ani jej dzia∏aƒ.
Ale dla mojego ojca by∏o wa˝ne znaleêç okreÊlenie na to zjawisko. Od momentu pojawienia si´ ognistej
kuli rzesta∏ braç udzia∏ w poczynaniach kap∏anów, ca∏y swój wysi∏ek skonentrowa∏ na rozwiàzaniu tej za-
gadki.

Kap∏ani znajà sposoby, jak si´ utwierdziç w swoich przypuszczeniach Ib je obaliç. Trzeba szczegó-
∏owo opisaç dane zjawisko i szeroko rozpropagowaç wÊród ludzi, a nast´pnie czekaç na ich reakcje i osà-
dy. Przy czym ludzi nie nale˝y oto pytaç czy ˝àdaç ich osàdu. OkreÊlenia powinny rodziç si´ swobodnie,
na poziomie uczuç, a nie tylko rozumu, wtedy b´dà najbardziej trafne. Nast´pnie na proÊb´ mojego ojca
opowiedzia∏em ci o dzieciƒstwie Anastazji, w∏àczajàc w to jej kontakty z ognistà kulà. Napisa∏eÊ o tym
w ksià˝ce, nie zniekszta∏cajàc tego, co us∏ysza∏eÊ, ico bardzo wa˝ne – sam nie wypowiedzia∏eÊ swojego
zdania na ten temat. Z niecierpliwoÊcià oczekiwaliÊmy reakcji ludzi czytajàcych ksià˝ki. Reakcja pojawi-
∏a si´ natychmiast i wyra˝a∏a si´ nie tylko zwyk∏ymi wypowiedziami, ale i emocjonalnym przejawem
uczuç. Ludzie mówili i pisali o tym, co przez d∏ugie lata przypuszcza∏ mój ojciec, o tym, o czym on nigdy
nie mówi∏ na g∏os, skrywajàc to przed pozosta∏ymi kap∏anami.

Ty opublikowa∏eÊ wiersze czytelników, które nie na czyjeÊ tam zlecenie, ale z samej tylko potrzeby
serca by∏y napisane... Przypomn´ ci poczàtek jednego z wierszy: 

W dniu urodzin
Bóg si´ objawi∏
Ulubionej Nastce swojej... 

Ojciec uzyska∏ pewnoÊç co do swoich przypuszczeƒ. Ognista kula, kontaktujàca si´ od czasu do
czasu z Anastazjà, nie jest niczym innym jak tylko jednym z wcieleƒ Boga.

Bóg ma mnóstwo wcieleƒ, ka˝da trawka jest przejawem Jego myÊli. Ale kula przedstawia∏a sobà-
jeÊli nie g∏ówne, to jedno znajpot´˝niejszych wcieleƒ, skoncentrowany ogrom energii, w∏àcznie z ener-
già rozumu i uczuç.

I pewnego razu... Zdarzy∏o si´ to po wydaniu twojej piàtej ksià˝ki. W niej zosta∏y opublikowane jej
s∏owa, a dok∏adniej, jej emocjonalny wybuch jakby ognistym mieczem przecinajàcy przestrzeƒ, zawarty
w s∏owach: "Ca∏e z∏o Ziemi – zostaw swoje sprawy, p´dê do mnie. Zmierz si´ ze mnà, spróbuj".

W ustach Anastazji s∏owa nabierajà znacznie szerszego sensu. Ty, i nie tylko ty, nie raz mog∏eÊ si´
o tym przekonaç. I z∏o niewidzialnà energià zacz´∏o atakowaç Anastazj´. I zacz´∏y si´ pojawiaç bia∏e kr´-
gi, biela∏a trawa. By∏o i tak, ˝e na moment Anastazja traci∏a ÊwiadomoÊç. I nie wiedzieliÊmy, jak jej po-
móc. Wnusia nie prosi∏a nas o pomoc. A je˝eli nie prosi∏a, to znaczy, ˝e ona koniecznie sama musia∏a to
wszystko wytrzymaç. W ostatnim czasie zauwa˝yliÊmy, ˝e ataki przybra∏y na sile. Dos∏ownie jakby w ago-
nii, z∏o stara∏o si´ przypuÊciç ostatni atak. Ale razem z tym ros∏a wytrzyma∏oÊç naszej wnuczki. Ona
w ostatnim czasie tylko wzdryga∏a si´ pod kolejnymi ciosami i sz∏a na brzeg jeziora. Nieznanym sposo-
bem woda z jeziora szybko przywraca∏a jej si∏y. Ona pluska∏a si´ w wodzie, nurkowa∏a i wychodzi∏a pe∏-
na si∏, takjak przedtem.

Pewnego dnia zobaczyliÊmy, jak po kolejnym ataku z∏a Anastazja posz∏a w stron´ jeziora, ostro˝-
nie stawiajàc kroki. Kiedy si´ zatrzyma∏a i opar∏a o pieƒ cedru, ˝eby odpoczàç, ojciec powiedzia∏ z nie-
pokojem: "Dzisiaj wnuczka dokona∏a czegoÊ niezwyk∏ego. By∏o jej trudno, popatrz, w jej z∏otych w∏osach
pojawi∏o si´ siwe pasemko". Póêniej zobaczyliÊmy, jak Anastazja, odpychajàc si´ od pnia cedru, zrobi∏a
jeden krok, drugi w kierunku jeziora i, zachwiawszy, zatrzyma∏a si´ znowu. W tym momencie pojawi∏a si´
przed nià z przestrzeni ognista kula. Ale tym razem migoczàce w niej b∏yskawice zmienia∏y kolory, jakby
w jej wn´trzu wrza∏y wulkany. Raptem przeszy∏y niewidzialnà otoczk´ kuli ogniste strza∏y, ca∏ym poto-
kiem wyrywajàc si´ z niej i niknàc w przestrzeni. Jednak kula nie mala∏a, przeciwnie, jej Êrednica ros∏a
i zauwa˝alnie, coraz bardziej zag´szcza∏y si´ i wrza∏y energie w jej wn´trzu. A ona sama w przestrzeni
nie wisia∏a nieruchomo, ale dos∏ownie, tak jak serce, to si´ kurczy∏a, to rozszerza∏a. Nagle zamar∏a, jak-
by podejmowa∏a decyzj´ i tysiàce energii-b∏yskawic wystrzeli∏o w kierunku Anastazji.

W którym momencie ona, os∏abiona, zdà˝y∏a podnieÊç r´k´, my z ojcem tego nie zauwa˝yliÊmy,
chocia˝ staraliÊmy si´ patrzeç bez mrugni´cia. ZnaliÊmy wymow´ jej gestu, ona zatrzymywa∏a b∏yskawi-
ce p´dzàce w jej kierunku. Dlaczego? 

Wtedy nie mogliÊmy tego jeszcze zrozumieç. Dla nas jasne by∏o: kula swojà energià mog∏a odbu-
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dowaç wszystkie si∏y Anastazji, a nawet wi´cej, ona mog∏aby nape∏niç Anastazj´ nowà energià i wtedy
˝adne ataki z zewnàtrz nie by∏yby dla niej straszne. Dlaczego zatem Anastazja postanowi∏a postàpiç po
swojemu?

Zadrga∏y tysiàce skierowanych w jej stron´ promyków, ale nie dotkn´∏y stojàcej z podniesionà r´kà
Anastazji. One to gin´∏y w kipiàcej energiami kuli, to znów wystrzeliwa∏y, dà˝àc w jej kierunku, ale jej nie
dotykajàc. I wtedy Anastazja powoli i czule si´ odezwa∏a, kierujàc swoje s∏owa do ognistej kuli:

– Prosz´, powstrzymaj porywy swojej energii, nie dotykaj mnie. Ja w jeziorze twoim potrafi´ odbu-
dowaç swoje si∏y. Ja do niego musz´ dojÊç. 

Kula zabra∏a swoje promienie w okamgnieniu, ca∏a zadr˝a∏a i pulsowa∏a jak bijàce serce. Strzeli∏a
w gór´ i rozb∏ys∏a, jakby wybuch∏a, i znów przybra∏a poprzedni kszta∏t. Miriady jej promieni w kierunku
Ziemi si´ wyrwa∏y, dotykajàc wszystkiego, co by∏o na Êcie˝ce wiodàcej od nóg Anastazji do jeziora. I no-
wy widok powsta∏. Âcie˝ka milionami pulsujàcych kwiatów zajaÊnia∏a i utworzy∏ si´ nad nià jakby ∏uk
triumfalny z ró˝nokolorowej t´czy. Odcinek drogi do jeziora przedstawia∏ sobà cudowny widok. Pod tym
∏ukiem triumfalnym powinna by∏a przejÊç Anastazja. Ona zrobi∏a krok, ale w bok. I nie posz∏a drogà przy-
gotowanà przez ognistà kul´. Powoli dotar∏a do jeziora, zanurzy∏a si´ w nim, a gdy wyp∏yn´∏a, po prostu
po∏o˝y∏a si´ na wodzie, póêniej zacz´∏a si´ pluskaç – wróci∏y jej si∏y. Zachowanie Anastazji w stosunku
do ognistej kuli, a faktycznie w stosunku do Boga, by∏o poza zasi´giem naszego pojmowania. Natomiast
to, co si´ wydarzy∏o póêniej, mo˝na uznaç za przewrót w ÊwiadomoÊci ca∏ej ludzkoÊci lub zachwianie bi-
lansu kosmicznych energii. To, co si´ wydarzy∏o póêniej...

Anastazja, narzuciwszy na jeszcze wilgotne cia∏o sukienk´, dok∏adnie jà wyg∏adzi∏a, poprawi∏a w∏o-
sy, a nast´pnie, z∏o˝ywszy r´ce na piersi, przemówi∏a, zwracajàc si´ w przestrzeƒ: 

– Ojcze mój, istniejàcy wsz´dzie, ja córka Twoja wÊród stworzeƒ Twoich doskona∏ych. Musz´ po-
wstrzymaç spór mi´dzy kosmicznymi istotami o to, jak dalece doskona∏e sà stworzenia Twoje i czy nie
ma w nich ukrytej wady. Ojcze mój, istniejàcy wsz´dzie. Ty proÊb´ wype∏ni∏eÊ mojà i mnie nie dotknà∏eÊ.
Teraz nikt z nich nie powie, ˝e raj na Ziemi mo˝na przywróciç tylko wtedy, gdy Bóg naprawi niedoskona-
∏e twory swoje. Przecie˝ Ty nie musisz nic naprawiaç. Wszystko stworzone przez Ciebie jest doskona∏e
od poczàtku. Nie jestem sama, Ojcze mój, istniejàcy wsz´dzie. Sà córki i synowie Twoi w ró˝nych zakàt-
kach Ziemi. Silne sà ich dà˝enia. Oni przywrócà Ziemi jej pierwotny, kwitnàcy wyglàd. Ojcze mój, istnie-
jàcy wsz´dzie, my – córki i synowie Twoi. Przez Ciebie stworzeni – jesteÊmy doskonali. Teraz poka˝e-
my wszystkim zdolnoÊci swoje. I niech ucieszà Ciebie czyny nasze.

Kiedy Anastazja wypowiedzia∏a te s∏owa i zamilk∏a, przedtem zawieszona nieruchomo w górze
ognista kula teraz run´∏a ku Ziemi. Trzy metry od stóp Anastazji rozsypa∏a si´ na miliony drobniutkich
iskierek i w mgnieniu oka zebra∏a si´ w jednà ca∏oÊç. Ale ta ca∏oÊç nie by∏a ju˝ ognistà kulà. Przed Ana-
stazj à sta∏o dziecko lat oko∏o siedmiu. Trudno powiedzieç, ch∏opczyk to by∏ czy dziewczynka. Na ramio-
na dziecka by∏a narzucona b∏´kitna tkanina z fioletowym odcieniem, jakby utkana z mg∏y. W∏osy spada-
∏y mu a˝ na plecy. Twarz jego wyra˝a∏a màdroÊç, pewnoÊç i b∏ogostan... A bardziej dok∏adnie, wyrazu
twarzy dziecka nie sposób opisaç s∏owami, mo˝na tylko przez uczucia, a uczucia przepe∏nia∏y dusz´.

Dziecko sta∏o bosymi nó˝kami na trawie, nie przygniatajàc jej. Anastazja sk∏oni∏a si´ przed Nim,
usiad∏a na trawie i patrzy∏a, nie odrywajàc wzroku od Jego niezwyk∏ej postaci. Zdawa∏o si´, ˝e jeszcze
moment, a oboje padnà sobie w obj´cia. Jednak do tego nie dosz∏o. 

Dzieciak uÊmiechnà∏ si´ do Anastazji i, starannie wymawiajàc ka˝dy dêwi´k, powiedzia∏: "Dzi´kuj´
synom i córkom za ich dà˝enia". Potem rozp∏ynà∏ si´ w przestrzeni, a w górze znów pojawi∏a si´ kula b∏y-
skajàca niespotykanym, radosnym Êwiat∏em. Kilka razy okrà˝y∏a jezioro – i ciep∏e krople deszczu przez
pi´ç minut koi∏y roÊliny i g∏adkà tafl´ jeziora. Krople te by∏y ˝yciodajne. Kilka z nich spad∏o na mojà r´k´,
ale si´ nie stoczy∏y, tylko wnikn´∏y w cia∏o i nape∏ni∏y mnie b∏ogoÊcià.

Mój ojciec, zawsze opanowany w ka˝dej sytuacji i potrafiàcy kontrolowaç swoje emocje, by∏ wstrzà-
Êni´ty. On dos∏ownie nie odczuwajàc swojego cia∏a, szed∏ tajgà, a ja kroczy∏em w Êlad za nim. Szed∏ tak
kilka godzin, póêniej si´ zatrzyma∏ i odwróci∏ do mnie. Po jego policzkach sp∏ywa∏y ∏zy. On, jeden z ka-
p∏anów-zwierzchników, nie powinien okazywaç podobnych emocji. Ale ja widzia∏em jego ∏zy.

Ojciec powiedzia∏ spokojnie i zdecydowanie: "Jej si´ to uda∏o. Anastazja przenios∏a ludzi przez od-
cinek czasu ciemnych si∏. Po ca∏ej Ziemi b´dà rozsiane ziarna radosnych i szcz´Êliwych dà˝eƒ".

Póêniej ojciec w podnieceniu d∏ugo rozmawia∏ ze mnà. Jego nie zadziwia∏y ani dzia∏ania kuli, ani to,
˝e jedno z wcieleƒ Boga, byç mo˝e to najwa˝niejsze, ukaza∏o si´ Anastazji pod postacià dziecka. Mój oj-
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ciec – kap∏an, i to nie zwyk∏y – potrafi∏ z zachodzàcych zdarzeƒ wydobyç to, co najwa˝niejsze.
Jego w zasadzie nie interesowa∏o samo to zjawisko. Najwa˝niejsza by∏a myÊl, która pojawi∏a si´

w przestrzeni. MyÊl, którà stworzy∏a Anastazja, nie brzmia∏a od czasów stworzenia, nie by∏a te˝ wyra˝o-
na w ˝adnym traktacie. MyÊl niezmiernie prosta, a zarazem niezwykle wznios∏a sprowadzi∏a znane dotàd
traktaty do naiwnych wymys∏ów, nie majàcych nic wspólnego z istotà Boga. Anastazja wprowadzi∏a do
ludzkiej ÊwiadomoÊci brakujàce cz∏owiekowi poj´cie Boga.

– W czym si´ ono zawiera? 

Boska wiara Boska wiara 

– Ty wiesz, ˝e Ziemia i wszystko, co roÊnie i ˝yje na niej i wszystkie zachodzàce na niej procesy,
i deszcz, i Ênieg, i wiatr – stworzone by∏y przez Boga od poczàtku. Nasz stwórca – Wielki Rozum – w po-
rywie natchnienia uczyni∏ wielkie tworzenie. I na koniec stworzy∏ cz∏owieka na swoje podobieƒstwo.

Ale od czasu stworzenia wiele istot kosmicznych mia∏o wàtpliwoÊci: czy rzeczywiÊcie stworzony
przez Boga cz∏owiek jest najdoskonalszym stworzeniem we WszechÊwiecie? Czy prawdà jest twierdze-
nie Boga, ˝e cz∏owiek równy jest nie tylko wielu istotom kosmicznym, ale i samemu Bogu? Tak jak Bóg
powiedzia∏: "To jest mój obraz i podobieƒstwo, Ja wszystko jemu odda∏em i pomyÊlane w przysz∏oÊci te˝
oddaj´". Bóg pragnà∏ widzieç swoje dzie∏o – cz∏owieka – podobne do siebie.

Teraz popatrz na dzisiejszà ludzkoÊç. Wielu mówi o Bogu. Mówià o swojej mi∏oÊci do Stwórcy. Ale
wtedy sami siebie ok∏amujà, poniewa˝ nie mo˝na kogoÊ kochaç, nie widzàc Go, nie czujàc, nie rozumie-
jàc. Wielu mówi: "Wierz´ w Boga". Ale w co konkretnie oni wierzà? Wierzà w to, ˝e Bóg istnieje? Jednak
to bardzo prymitywny poziom ÊwiadomoÊci. Cz∏owiek, który mówi: "Wierz´ w to, ˝e Bóg istnieje", faktycz-
nie przyznaje si´ do tego, ˝e nie odczuwa, nie rozumie Boga, tylko wierzy w Jego istnienie. Je˝eli pod
poj´ciem wiary w Boga ludzie rozumiejà to, ˝e Bóg jest wszechmogàcy, jest dobrym i kochajàcym rodzi-
cem, to co oni, oprócz s∏ów, robià dla Boga? Niszczà Jego stworzenia, za kamiennymi Êcianami klaszto-
rów izolujà si´ od Êwiata stworzonego przez ich Ojca. PowymyÊlali i powypisywali tysiàce traktatów.
A wsz´dzie jedno i to samo. W traktatach mówià, ˝e Bogu trzeba biç pok∏ony. Bijà pok∏ony, ale nie wia-
domo komu.

A teraz, W∏adimirze, wyobraê sobie, co mo˝e odczuwaç Bóg patrzàcy na te bachanalia. Te odczu-
cia mo˝na sobie wyobraziç, jeÊli si´ bardzo postaraç. Przecie˝ Bóg posiada wszystkie uczucia cz∏owie-
ka, tylko one sà u Niego silniejsze, bardziej ostre i czyste. Nawet i dzisiaj swoimi ludzkimi, rodzicielskimi
uczuciami mo˝emy sobie wyobraziç, co odczuwa nasz Ojciec, nasz Stwórca. Otó˝ On patrzy na Swoje
dzieci, a one robià tylko tyle, ile wykrzyczà: "My kochamy Ciebie, tylko daj nam jeszcze wi´cej Twojej ∏a-
ski. My Twoi niewolnicy, my s∏abi i niemàdrzy, my g∏upi, pomó˝ nam, Panie". Czy mogà tak si´ zacho-
wywaç stworzenia podobne Bogu? Co mo˝e sprawiç wi´kszy ból rodzicowi, ni˝ bezsilne zawodzenia je-
go dzieci? Wi´c pojawi∏y si´ w istotach kosmicznych wàtpliwoÊci co do doskona∏oÊci stworzeƒ Boga.

– Ale kto, jak i kiedy móg∏ tak otumaniç cz∏owieka?
– Otumaniç cz∏owieka móg∏ tylko równy jemu si∏à myÊli – sam cz∏owiek. Kap∏ani poprowadzili ludzi

drogà degradacji. Oni mieli zamiar udowodniç Bogu, ˝e sà zdolni do kierowania ca∏à ludzkoÊcià. A b∏a-
gania i m´czarnie ludzkie, zmuszà Boga do dialogu z nimi.

Oni liczyli na to, poniewa˝ wiedzieli: Bóg nigdy z nikim nie rozmawia, nie ingeruje w losy ludzi; ka˝-
dy sam kszta∏tuje swój los. Ale jeÊli ludzkoÊç stanie w obliczu zag∏ady, to Bóg, ˝eby zapobiec katastro-
fie, mo˝e rozpoczàç dialog z tymi, którzy wp∏ywajàc na psychik´ ludzi, prowadzà ich ku przepaÊci. Zgo-
dzi si´ na to ze wzgl´du na ca∏à ludzkoÊç.

Mija∏y tysiàclecia. Ale Bóg nie rozpoczyna∏ dialogu z kap∏anami i nie stwarza∏ nowych cudów, ˝eby
oÊwieciç wszystkich ludzi. Najpierw mój ojciec, a póêniej i ja zrozumieliÊmy dlaczego. JeÊliby On to zro-
bi∏, jeÊli Bóg zaczà∏by ingerowaç w ˝ycie ludzi, to tym samym potwierdzi∏by wàtpliwoÊci istot kosmicz-
nych, ˝e cz∏owiek jest niedoskona∏y. I co najwa˝niejsze: Jego ingerencja ca∏kowicie zabi∏aby wiar´ cz∏o-
wieka w samego siebie. Cz∏owiek ostatecznie przesta∏by odkrywaç w sobie swoje boskie pochodzenie
i liczy∏by tylko na pomoc z zewnàtrz. I Bóg czeka∏, i wierzy∏ w swoje dzieci, cierpia∏, patrzàc na to, co si´
dzieje, i cierpliwie znosi∏ kpiny i obraz´, wierzy∏ w swoje stworzenie – cz∏owieka. Jego wiara to rzeczywi-
Êcie Boska Wiara.

Kap∏ani mieli nadziej´, ˝e rozwiàzanie mo˝e nastàpiç w ostatniej chwili przed kosmicznà katastro-
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fà. Mieli nadziej´, ˝e ich plan si´ urzeczywistni. I ˝aden z nich nie móg∏ przypuszczaç, ˝e tylko jeden cz∏o-
wiek, m∏oda kobieta, dos∏ownie w ciàgu kilku lat zburzy ich plany, tysiàcletnie wysi∏ki i zawróci ludzkoÊç
ku Boskim praêród∏om. 

* * *
Anastazja urzeczywistni∏a ten zwrot. Ona pokaza∏a wobec ca∏ego WszechÊwiata si∏´ Boskiego

tworzenia, Boskà màdroÊç. I byç mo˝e, po raz pierwszy... Ty tylko pomyÊl, uÊwiadom sobie, W∏adimirze,
pot´g´ tego wielkiego wydarzenia. Po raz pierwszy od chwili stworzenia Ziemi nasz Ojciec us∏ysza∏ s∏owa
uznania dla swego doskona∏ego tworzema.

Wymodelowana przez Anastazj´ przepi´kna przysz∏oÊç ju˝ istnieje w przestrzeni energetycznej, z
ka˝dà chwilà konkretyzujàjà tysiàce ludzi, którzy zaczynajà rozumieç swojà istot´ i przeznaczenie, i
nieuchronnie nastàpi jej materializacja.

– Ale kiedy ona nastàpi? Przecie˝ kap∏ani te˝ potrafià dzia∏aç i przeszkadzaç. – Ale nie kap∏ani-
zwierzchnicy. Teraz trzeba koniecznie przezwyci´˝yç program stworzony przez kap∏anów. Zanim mój
ojciec odszed∏, rozmawia∏ z jednym z nich. Kap∏ani nigdy si´ nie spotykajà. Ale chocia˝ znajdujà si´ w
ró˝nych zakàtkach Ziemi, to mogà kontaktowaç si´ ze sobà telepatycznie, odczuwajàc wzajemnie swoje
myÊli.

Mój ojciec sta∏ na niewielkim wzniesieniu. Promienie wschodzàcego s∏oƒca Êlizga∏y si´ po koronach
cedrów, oÊwietlajàc jego twarz i postaç. S∏ysza∏em, jak w przestrzeni przebiega∏ telepatyczny
bezdêwi´czny dialog.

– Ja, Moj˝esz, potomek tej dynastii, która przez tysiàclecia rzàdzi∏a losami ludzi, jestem ich
potomkiem i starszym rodu. Zwracam si´, nie proszàc, do ciebie, który sam siebie nazywasz kap∏anem-
zwierzchnikiem. Nie traç swoich wysi∏ków na przeciwdzia∏anie Anastazji. Wszystkie dà˝enia mojej wnucz-
ki sà niezgodne z naszymi planami i zamys∏ami. I w∏aÊnie te niezgodnoÊci podobajà si´ mnie i mojej
duszy. Ja Moj˝esz, ja kap∏an, jesteÊmy równi mocà, oÊwiadczam, ˝e samym sobà os∏oni´ mojà wnuczk´.

I zabrzmia∏a odpowiedê kap∏ana-zwierzchnika:
– Tak, Moj˝eszu, jesteÊmy równi mocà. Dlatego wiem: nie oczekujesz ode mnie zrezygnowania z

ataków, ale rady. Ja teraz jestem tym, który myÊli, jakjej pomóc, jak zatrzymaç potwornoÊç naszego sys-
temu. StworzyliÊmy monstrum i ono jest silniejsze od nas. W jego tworzeniu tak˝e i ty bra∏eÊ udzia∏. Ono
po˝era∏o dzieci, przez tysiàclecia szarpa∏o ludzkie cia∏a. Teraz trzeba naszych kilkusetletnich wysi∏ków,
by to monstrum zatrzymaç. Jednak myÊl twojej wnuczki jest du˝o szybsza od naszej. Ona w jeden rok
tworzy tysiàclecia. ˚aden z nas nie ma takiej si∏y, by jej pomóc czy te˝ zaszkodziç. Jedyne, o czym
jestem przekonany, to to, ˝e powinniÊmy swój obraz ˝ycia tworzyç zgodnie z obrazem nakreÊlonym przez
Anastazj´. Ca∏à swojà wiedz´ powinniÊmy do tego wykorzystaç, s∏u˝àc ludziom dobrym przyk∏adem.

W swoim dialogu kap∏ani nie u˝ywali wielu s∏ów, ale to, co powiedzieli, mia∏o ogromnà wag´.
– Sàdz´, ˝e nie dla ka˝dego b´dzie zrozumia∏y dialog kap∏anów. Ja na przyk∏ad nie rozumiem, co

to za potwór po˝erajàcy dzieci. i dlaczego pana ojciec i kap∏an-zwierzchnik, mimo ˝e chcà pomóc
Anastazji, mówià, ˝e nie sà w stanie tego zrobiç?

– Ca∏a sprawa dotyczy szybkoÊci myÊli, W∏adimirze.
– SzybkoÊci myÊli? Ale dlaczego jest ona tak wa˝na? Jaki to ma zwiàzek? 

SzybkoÊç myÊleniaSzybkoÊç myÊlenia

– Teraz ju˝ wiadomo – cechà odró˝niajàcà cz∏owieka od wszystkiego, co roÊnie i ˝yje na Ziemi, jest
zdolnoÊç myÊlenia. Jednak myÊl, chocia˝ tylko szczàtkowà, posiadajà równie˝ zwierz´ta i roÊliny. Cz∏o-
wiek przewy˝sza wszystkich pozosta∏ych szybkoÊcià myÊlenia.

Na poczàtku szybkoÊç myÊli cz∏owieka by∏a najbardziej zbli˝ona do szybkoÊci myÊli Boga, a przy
okreÊlonym sposobie ˝ycia mog∏a wzrastaç i nawet przewy˝szyç szybkoÊç myÊli Boskiej – tego mniej
wi´cej pragnà∏ nasz Ojciec.

JeÊliby szybkoÊç myÊli cz∏owieka dorówna∏a Boskiej, to cz∏owiek móg∏by tworzyç ˝ywy harmonijny
Êwiat na innych planetach.

Znaczenie szybkoÊci myÊlenia – to jedna z najwi´kszych tajemnic, chroniona przez kap∏anów. Oni
nawet poÊrednie okreÊlenia dotyczàce szybkoÊci myÊli starali si´ wycofaç z obiegu wszelkimi mo˝liwymi
sposobami. Ty, byç mo˝e, s∏ysza∏eÊ takie wyra˝enia, jak "ci´˝ko myÊlàcy", "do ciebie nic nie dociera".
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O czym one mówià? O tym, ˝e rozmowa z cz∏owiekiem, którego myÊl pracuje wolno, jest trudna lub nie-
ciekawa.

SzybkoÊç myÊli wszystkich ˝yjàcych ludzi na Ziemi jest ró˝na, jednak te ró˝nice mogà byç znaczà-
ce lub niewielkie. Cz∏owiek, którego szybkoÊç myÊli znacznie przewy˝sza pozosta∏ych, mo˝e podporzàd-
kowaç sobie ogrom ludzi, ca∏e narody.

A teraz wyobraê sobie: tysiàcowi ludzi zadaje si´ do rozwiàzania pewien matematyczny problem.
Pierwszy rozwià˝e zadanie ten cz∏owiek, którego szybkoÊç myÊli b´dzie wy˝sza ni˝ pozosta∏ych. On mo-
˝e rozwiàzaç zadanie szybciej od pozosta∏ych o dziesi´ç sekund lub o minut´ czy nawet dziesi´ç minut.
Ten prosty przyk∏ad pokazuje, ˝e jeden cz∏owiek b´dzie zna∏ odpowiedê dziesi´ç minut wczeÊniej ni˝ po-
zostali. O dziesi´ç minut wczeÊniej ni˝ dziewi´çset dziewi´çdziesi´ciu dziewi´ciu pozosta∏ych ludzi. Do-
wie si´ o czymÊ nowym, szybciej zdob´dzie wiedz´. Ten prosty przyk∏ad z matematycznym zadaniem
wyglàda niewinnie, ale...

Z kolei wyobraê sobie: przed ludêmi ca∏ej planety stawia si´ zadanie, na rozwiàzanie którego po-
trzeba tysiàca lat. Oni zaczyna jà je rozwiàzywaç. U jednego cz∏owieka szybkoÊç myÊli jest trzykrotnie
wi´ksza ni˝ u pozosta∏ych. W konsekwencji wszystkie poÊrednie dzia∏ania ludzkoÊci b´dzie zna∏ wcze-
Êniej ni˝ pozostali.

To, co ludzkoÊç b´dzie rozwiàzywa∏a przez dziewi´çset lat, on rozwià˝e w trzysta. W nast´pstwie
on przez szeÊçset lat mo˝e kontrolowaç i ukierunkowywaç dzia∏ania wszystkich ludzi. Jednym mo˝e da-
waç prawdziwe podpowiedzi przybli˝ajàce ich do rozwiàzania, innym fa∏szywe, poÊrednie, tym samym
odrzucajàc ich do ty∏u. Albo, co dla niego b´dzie naj∏atwiejsze, mo˝e daç wszystkim fa∏szywe podpowie-
dzi i zaprowadziç ich w Êlepy zau∏ek, a póêniej wobec wszystkich dokonaç odkrycia, innymi s∏owy – rzà-
dziç ca∏à ludzkoÊcià.

Ju˝ siedem tysi´cy lat temu kap∏ani zrozumieli, jakie mo˝liwoÊci otwierajà si´ przed cz∏owiekiem po-
siadajàcym wi´kszà ni˝ inni szybkoÊç myÊli. Postawili sobie za cel: wielokrotnie zwi´kszyç dystans. Wy-
konujàc specjalne çwiczenia, starali si´ podwy˝szyç szybkoÊç w∏asnych myÊli, ale w tym czasie nie osià-
gn´li znaczàcej przewagi. I wtedy wymyÊlili system, który spowalnia∏ szybkoÊç myÊli ka˝dego nowo na-
rodzonego cz∏owieka. Ten system by∏ doskonalony przez tysiàclecia i funkcjonuje równie˝ dzisiaj.

Przyjrzyj si´ uwa˝nie obrazowi ˝ycia wspó∏czesnych ludzi, przeanalizuj go, a wtedy zobaczysz, ˝e
wi´kszoÊç wysi∏ków jest ukierunkowana na to, ˝eby spowolniç ruch twoich myÊli. Anastazja zacz´∏a od-
krywaç przed ludêmi tajemnice kap∏anów. Opowiedzia∏a o tym, ˝e nawet ma∏ego dziecka nie nale˝y od-
rywaç od  jego zaj´ç, a w konsekwencji przerywaç jego procesu myÊlowego, zatrzymywaç jego myÊli.
Póêniej pokaza∏a szereg çwiczeƒ pomagajàcych zwi´kszaç szybkoÊci myÊlenia dziecka. Ona powiedzia-
∏a ci o tym, ˝e u nas poczàtek nauczania sprowadza si´ do w∏aÊciwego zadawania dziecku pytaƒ. Kiedy
dziecku zadaje si´ pytanie, to jego myÊl zaczyna szukaç odpowiedzi i tym samym coraz bardziej si´ roz-
p´dza. SzybkoÊç myÊli zwi´ksza si´ z ka˝dà minutà i ju˝ jedenastoletnie dziecko szybkoÊcià myÊli b´-
dzie wielokrotnie przewy˝sza∏o cz∏owieka, który zosta∏ poddany obróbce przez system hamujàcy myÊl.
Popatrz na to, co si´ teraz dzieje. Ju˝ od urodzenia dziecko otaczajà sztuczne przedmioty. Dowolny
przedmiot – to odzwierciedlenie czyichÊ myÊli. Tak wi´c dziecku przedstawia si´ czyjàÊ myÊl, i do tego
prymitywnà, na przyk∏ad – grzechotk´. Starsze dziecko dostanie lalk´ lub mechanicznà zabawk´. Dzie-
ci lubià si´ bawiç, sà zale˝ne, poniewa˝ bawià si´ tym, co im zostanie podane... 

W∏adimirze, zauwa˝ istotnà ró˝nic´. Twoja córka, b´dàc ma∏a, bawi∏a si´ grzechotkà, póêniej lalkà.
Twój syn, urodzony przez Anastazj´, równie˝ lubi si´ bawiç tak jak wszystkie dzieci. Ale dla niego za-
bawkà by∏a wiewiórka, wilczyca, niedêwiedzica, wà˝ i wiele innych stworzonych przez Niego... 

Teraz porównaj, tylko koniecznie wyobraê sobie wielkà ró˝nic´ szybkoÊci myÊli pomi´dzy tym, któ-
ry zrobi∏ grzechotk´ czy lalk´, a Tym, który stworzy∏ wiewiórk´. Tak wi´c jedno dziecko obcuje z przed-
miotami, w których zawarta jest prymitywna myÊl, a drugie z "przedmiotami" stworzonymi przez Boga.
Ró˝nica w szybkoÊci myÊlenia tej dwójki dzieci, które obcujà z tak ró˝nymi przedmiotami, b´dzie pora-
˝ajàca. U którego z dzieci szybkoÊç myÊli b´dzie wi´ksza, sam si´ domyÊlisz.

Kiedy dzieci zaczynajà mówiç, to wy decydujecie, co one mogà, a czego nie mogà robiç. Faktycz-
nie wi´c dziecku si´ wpaja, ˝e nie powinno myÊleç samodzielnie, ˝e za nie ju˝ decyzje zosta∏y podj´te.
W nast´pstwie ono ju˝ nie b´dzie myÊleç, tylko podà˝aç za cudzymi myÊlami. B´dàc ju˝ w szkole, dziec-
ko spotyka si´ z nauczycielami, którzy objaÊniajà mu sedno rzeczy, zasady zachowania i prawa przyro-
dy. Nie tylko objaÊniajà, ale ˝àdajà, ˝eby mówi∏o i myÊla∏o tak, jak ktoÊ pomyÊla∏. l znowu w ten sposób
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hamujà rozwój pr´dkoÊci jego myÊli. Czyli, mówiàc dok∏adniej, zabraniajà dziecku myÊleç samodzielnie.
Wasza szko∏a jest pozbawiona g∏ównego przedmiotu, którego zadaniem jest zwi´kszenie szybkoÊci my-
Êlenia. Ten g∏ówny przedmiot zosta∏ zamieniony na mnóstwo innych, których celem jest zmniejszanie ju˝
osiàgni´tej szybkoÊci myÊli. 

Trening myÊli Trening myÊli 
S∏uchajàc opowiadania dziadka, zrozumia∏em, ˝e Anastazja podczas codziennych kontaktów z sy-

nem organizuje dla niego takie zaj´cia, które çwiczà sprawnoÊç myÊlenia. Z zewnàtrz wyglàda to na za-
baw´, ale myÊl trenuje si´ równie˝ wtedy, kiedy wydawa∏oby si´, ˝e bawiàce si´ dziecko rozwija tylko fi-
zyczne zdolnoÊci.

Opowiada∏em ju˝ wczeÊniej, jak rankiem, bawiàc si´ z wilczycà w wyÊcigi, Anastazja zrobi∏a nast´-
pujàcy trik. Przywo∏a∏a do siebie wilczyc´ i zacz´∏a od niej szybko uciekaç. Wilczyca rzuci∏a si´ w pogoƒ.
Ale kiedy ju˝ prawie jà dogania∏a, Anastazja nagle w biegu skoczy∏a na pieƒ najbli˝szego cedru, odbi∏a
si´ od niego nogami, zrobi∏a salto i pobieg∏a w przeciwnym kierunku. A wilczyca si∏à inercji pobieg∏a da-
lej prosto.

Widzia∏em, jak mój syn równie˝ biega∏ na wyÊcigi z wilczkiem. M∏ody wilk zawsze dogania∏ ch∏op-
ca, niezale˝nie od tego, jak szybko stara∏ si´ on biec. Wybiegajàc troch´ do przodu, wilk odwraca∏ si´ i,
nabrawszy wprawy, zawsze zdà˝y∏ liznàç biegnàcego ch∏opca w r´k´ lub nog´. Wo∏odia od razu si´ za-
trzymywa∏, odpoczywa∏ chwil´, póêniej od nowa stara∏ si´ uciec wilkowi, ale zwierzak znowu go dogania∏.

Kiedy Anastazja pokaza∏a synowi trik z saltem i nag∏à zmianà kierunku biegu, on próbowa∏ te˝ tak
zrobiç. Z rozbiegu skoczy∏ nogami na pieƒ cedru, jednak zrobiç salta i pobiec w odwrotnym kierunku nie
udawa∏o mu si´ w ˝aden sposób. Przy pierwszej próbie, odbiwszy si´ od pnia drzewa, wylàdowa∏ na
czworakach. Kiedy upad∏ równie˝ przy kolejnej próbie, pytajàco popatrzy∏ na mam´. Anastazja powie-
dzia∏a do niego:

– Wo∏odia, zanim skoczysz na drzewo, powinieneÊ w myÊlach wyobraziç sobie dalsze czynnoÊci.
– Mamo, ja ju˝ sobie wyobrazi∏em. Przecie˝ widzia∏em, jak ty to robisz.
– Widzia∏eÊ, jak zrobi∏o to moje cia∏o, ale nie wyobrazi∏eÊ sobie i nie poczu∏eÊ, jak powinno postà-

piç twoje, czemu ma si´ ono podporzàdkowaç. Na poczàtku poçwicz to swojà myÊlà.
W jaki sposób mo˝na w myÊlach wykonywaç çwiczenia fizyczne, ca∏kowicie by∏o niezrozumia∏e.

Jednak ch∏opczyk podszed∏ do pnia drzewa, jakiÊ czas sta∏ obok niego, to zamyka∏ oczy, to robi∏ nogami
i r´koma ró˝ne ruchy. Potem odszed∏ do ty∏u i b∏yskawicznie pobieg∏ w stron´ cedru. Bieg∏ szybciej ni˝
zwykle. Nawet zaczà∏em si´ baç – a jak coÊ mu nie wyjdzie: uderzy o pieƒ cedru, skaleczy si´. Ale tym
razem wysz∏o. On odbi∏ si´ od cedru, zrobi∏ salto i z lekkim zachwianiem wylàdowa∏ na ziemi, nast´pnie
pobieg∏ szybko w odwrotnym kierunku. Jeszcze kilka razy Wo∏odia powtarza∏ to çwiczenie i za ka˝dym
razem wychodzi∏o mu coraz lepiej.

"Dobre çwiczenie" – pomyÊla∏em sobie. "Rozwija wszystkie mi´Ênie" – powiedzia∏em do Anastazji.
– Tak – odpowiedzia∏a – rozwija mi´Ênie, ale g∏ównie zwi´ksza szybkoÊç myÊli.
Wi´cej ju˝ nie pyta∏em, jak typowo fizyczne çwiczenie mo˝e zwi´kszaç szybkoÊç myÊli, ale wkrót-

ce zrozumia∏em, ˝e to w∏aÊnie by∏o g∏ównym celem triku z saltem, który Anastazja pokaza∏a synowi. 
Wydarzenia by∏y nast´pujàce. Wo∏odia przywo∏a∏ swojego partnera do zabawy – wilka, i pobiegli na

wyÊcigi. Wilk ju˝ prawie dogania∏ Wo∏odi´, gdy ten zrobi∏ swój skok z saltem i pobieg∏ w odwrotnym kie-
runku. Nie spodziewajàc si´ takiego obrotu zdarzeƒ, zwierzak przemknà∏ obok cedru. Zanim wilk si´ za-
trzyma∏ i zrozumia∏, co si´ sta∏o, Wo∏odia ju˝ szybko bieg∏ w odwrotnym kierunku i triumfowa∏. On Êmia∏
si´, macha∏ r´kami, podskakiwa∏, czu∏ si´ zwyci´zcà. Jednak m∏ody wilk okaza∏ si´ màdrym i przebieg∏ym
przeciwnikiem. Kiedy za piàtym razem Wo∏odia chcia∏ powtórzyç ten sam trik, wilk przy zbli˝aniu si´ do
drzewa spowolni∏ swój bieg i zatrzyma∏ si´, nie dobiegajàc do pnia. Kiedy Wo∏odia po zrobieniu salta
chcia∏ pobiec w odwrotnym kierunku, wilk zr´cznie liznà∏ jego r´k´, zaczà∏ podskakiwaç w miejscu i mer-
daç ogonem. Teraz wilk triumfowa∏, a Wo∏odia zdziwiony i roztargniony patrzy∏ na niego.

Razem z Anastazjà siedzieliÊmy nieopodal i obserwowaliÊmy t´ scen´. Wo∏odia jeszcze raz próbo-
wa∏ w ten sam sposób przechytrzyç zwierzaka, ale znów mu si´ nie uda∏o. Màdry wilk zawsze zatrzymy-
wa∏ si´ przed drzewem i spokojnie czeka∏, kiedy ch∏opiec wylàduje na ziemi po zrobieniu salta, nast´p-
nie liza∏ go po r´ce, i to wielokrotnie. Wo∏odia si´ zamyÊli∏. Twarz jego zrobi∏a si´ powa˝na. Nawet brwi
si´ unios∏y. Ale, widaç, nic nie móg∏ wymyÊliç. ZamyÊlony podszed∏ do nas z pytaniem w oczach. Ana-
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stazja od razu powiedzia∏a:
– Teraz, Wo∏odia, powinieneÊ braç pod uwag´ nie tylko swojà myÊl, ale i myÊl wilka.
I syn znowu poszed∏ rozmyÊlaç. Ja równie˝ zaczà∏em si´ zastanawiaç nad sytuacjà. Doszed∏em do

g∏´bokiego przekonania – skoro wilk zrozumia∏ manewr syna, to ju˝ nic nie mo˝na zrobiç. Wilk przewidu-
je przebieg kolejnych czynnoÊci dziecka i za ka˝dym razem, gdy syn je wykonuje, zwierz´ po prostu na
niego czeka, i nawet gdyby Wo∏odia robi∏ swój trik dwa razy szybciej, wilk i tak zdà˝y go liznàç w r´k´,
i ˝adna myÊl tu nie pomo˝e. Kiedy wyczyta∏em z twarzy podchodzàcego do nas syna, ˝e i on doszed∏ do
takiego samego wniosku, zwróci∏em si´ do Anastazji:

– No i po co m´czysz dziecko? Przecie˝ to jasne, ˝e teraz ju˝ nie ucieknie wilkowi. Ty te˝ nie uciek-
niesz. Twoja wilczyca nijak nie mog∏a przewidzieç twoich ruchów, gdy od niej ucieka∏aÊ, a ten m∏ody wilk
okaza∏ si´ màdrzejszy od swojej matki. 

– Tak, on jest màdrzejszy od wilczycy, ale to cz∏owiek powinien zawsze byç màdrzejszy. Ja nie m´-
cz´ dziecka, proponowa∏am tylko, ˝eby pomyÊla∏ nad rozwiàzaniem, uwzgl´dniajàc myÊli wilka

– Przecie˝ to jasne: nie ma tu ˝adnego rozwiàzania. JeÊli jest, to je poka˝. Nie mog´ patrzeç na
zmartwionà twarzyczk´ dziecka.

Anastazja wsta∏a i przywo∏a∏a gestem m∏odego wilka. On szybko, zadowolony, podbieg∏ do niej, za-
macha∏ ogonem. Anastazja poklepa∏a go po karku i, robiàc zach´cajàcy gest, pobieg∏a. PatrzyliÊmy ra-
zem z synem, jak szybko i lekko bieg∏a Anastazja. Zadziwiajàco lekkie i zwinne ruchy doros∏ej kobiety-
matki pora˝a∏y swoim pi´knem i szybkoÊcià. Mimo wszystko m∏ody wilk bieg∏ troszeczk´ szybciej. Ana-
stazja par´ razy uwolni∏a si´ od niego, ostro zmieniajàc kierunek biegu, wilk troszeczk´ zostawa∏ z ty∏u,
ale szybko prawie dogania∏ biegnàcà. By∏o jasne, ˝e w koƒcu jà doÊcignie. Raptem Anastazja pobieg∏a
prosto na ten cedr, od którego odbija∏ si´ Wo∏odia. Kilka metrów przed cedrem wilk spowolni∏ swój bieg
i kiedy Anastazja podskoczy∏a, on przysiad∏, przygotowujàc si´ do liêni´cia jej nogi lub r´ki w momencie
zeskoku, ale...

Podskoczyç to ona podskoczy∏a, ale od cedru si´ nie odbi∏a. Jej cia∏o przelecia∏o w odleg∏oÊci kil-
ku centymetrów od pnia. Anastazja pobieg∏a dalej, oddalajàc si´ od cedru, a og∏upia∏y wilk wcià˝ siedzia∏
w gotowoÊci, nie rozumiejàc, co zasz∏o. Wo∏odia podskoczy∏ w miejscu, zaklaska∏ w d∏onie i radoÊnie po-
wiedzia∏:

– Zrozumia∏em, tatusiu, zrozumia∏em. Trzeba szybko myÊleç i za siebie, i za wilka. Szybko myÊleç
za siebie i myÊleç szybciej ni˝ myÊli wilk, i ca∏y czas wyprzedzaç jego myÊl. Zrozumia∏em, jak trzeba to
robiç.

Kiedy podesz∏a Anastazja, on do niej powiedzia∏:
– Dzi´kuj´ mamo. On mnie ju˝ nigdy nie dogoni.
Wo∏odia ucieka∏ od wilka, z poczàtku kluczàc, tak jak Anastazja, ale póêniej wykorzysta∏ ca∏y wa-

chlarz trików: To w biegu chwyta∏ za pieƒ niewielkiego drzewa i z jego pomocà szybciej zmienia∏ kieru-
nek ni˝ doganiajàcy go zwierzak, to przeskakiwa∏ przez le˝àcà grubà ga∏àê i podbiegajàc do niej drugi
raz, tylko wyskakiwa∏ do góry, gdy tymczasem wilk w pe∏nym biegu przeskakiwa∏ przez nià. To tylko je-
den z przyk∏adów, a by∏o ich wiele, ale naj wa˝niejsza jest nie iloÊç przyk∏adów, lecz zrozumienie sedna
zadania. 

Najwi´ksze tabuNajwi´ksze tabu

Nie tylko do dzieci, ale równie˝ do doros∏ych system kieruje potoki informacji o jakoby wielkim zna-
czeniu. W istocie jednak celem wszystkich wiadomoÊci jest pozbawienie cz∏owieka dost´pu do informa-
cji.

Dla przyk∏adu Ty, Czytelniku, oglàdasz telewizj´ i w ka˝dym programie mówi si´ o tym, jak jeden
urz´dnik spotka∏ si´ z drugim urz´dnikiem lub jeden prezydent spotka∏ si´ z innym prezydentem. Ich spo-
tkania podawane sà jako news. Ale pomyÊl sam, a wtedy zrozumiesz, ˝e absolutnie nie ma w tym nic no-
wego. Urz´dnicy spotykali si´ ju˝ i spotykajà nadal od tysi´cy lat. Spotykajà si´ stale. Od tysiàcleci w∏ad-
cy ró˝nych paƒstw prowadzà rozmowy. Ale od tych rozmów nic, absolutnie nic si´ nie zmienia w tym, co
jest najwa˝niejsze. Nie zmienia si´ dlatego, ˝e oni nigdy o tym najwa˝niejszym nie mówià. Nigdy nie roz-
mawiajà o rzeczywistej przyczynie wojny. Oni rozmawiajà tylko o skutkach. Ale ciebie wprowadzajà
w b∏àd, pokazujàc ka˝de takie spotkanie jako news. Zwróç uwag´ na to, ˝e najbardziej zabronionym te-
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matem w dziennikach na ca∏ym Êwiecie jest temat dotyczàcy drogi rozwoju ludzkoÊci. Czy mo˝esz wy-
obraziç sobie pasa˝erów lecàcego samolotu, którym jest absolutnie oboj´tne, dokàd leci samolot i czy
w ogóle wylàduje? Pewnie pomyÊla∏eÊ, ˝e takich pasa˝erów nie ma. Ka˝dy ju˝ wczeÊniej wie, jak d∏ugo
b´dzie trwa∏ lot i gdzie nastàpi làdowanie. Ale zapytaj jednego czy drugiego cz∏owieka lub tysiàca ludzi
˝yjàcych na planecie Ziemia, zapytaj choçby miliona, nikt ci nie powie, do czego dà˝y ludzkoÊç.

Stworzony przez egipskich kap∏anów system zablokowa∏ ludzkà myÊl. Wspó∏czesny cz∏owiek swo-
jà spowolnionà myÊlà nie jest w stanie nie tylko okreÊliç praw rzàdzàcych rozwojem ludzkoÊci czy paƒ-
stwa, nie jest te˝ w stanie wymodelowaç w∏asnej drogi ˝ycia. Wszyscy znani w∏adcy w rzeczywistoÊci ni-
czym, absolutnie niczym znaczàcym nie zarzàdzajà. W ˝adnym paƒstwie na Ziemi nie dostrze˝esz zro-
zumiale skonstruowanego planu rozwoju kraju. Nie mo˝na go stworzyç bez jasnego i wyraênego okre-
Êlenia kierunku rozwoju ca∏ej ludzkoÊci planety Ziemia.

W rezultacie nieskomplikowanej kombinacji egipskich kap∏anów przy tworzeniu ich systemu wszy-
scy w∏adcy paƒstw sà tylko nadzorcami prawid∏owego funkcjonowania tego systemu. Wszyscy w∏adcy
przepe∏nieni sà troskà o tak zwany post´p naukowo-techniczny, militarnà pot´g´ i ochron´ w∏asnej w∏a-
dzy. Skutkiem czego lekcewa˝à czystoÊç powietrza, wody – ka˝dy w swoim paƒstwie. I wszyscy razem
na ca∏ej Ziemi. W∏adcy, podobnie jak wi´kszoÊç ˝yjàcych na Ziemi ludzi, pozostajà aktywnym mechani-
zmem tego systemu. Ich myÊl jest spowolniona.

SzybkoÊç myÊlenia! O, jak ja bardzo chc´, ˝ebyÊ ty – lub któryÊ z czytelników twoich ksià˝ek – nie
tylko uÊwiadomi∏ sobie ch∏odnym umys∏em, ale i poczu∏ ka˝dà komórkà swojego cia∏a, jak wa˝na jest dla
ca∏ego WszechÊwiata szybkoÊç myÊlenia. Nie jest ∏atwo dobraç odpowiednie s∏owa, przytoczyç niezb´d-
ne do zrozumienia przyk∏ady. 

Przyk∏ady! Anastazja porównywa∏a wspó∏czesny komputer do protezy mózgu, a wi´c i do protezy
myÊli. Byç mo˝e szybciej od innych zrozumiejà i poczujà znaczenie szybkoÊci myÊli ci ludzie, którzy do-
brze znajà w∏aÊciwoÊci komputera. Ty, W∏adimirze, równie˝ pracujesz na komputerze. I byç mo˝e na
przyk∏adzie jego pracy szybciej uÊwiadomisz sobie katastroficznoÊç nast´pstw spowolnienia ludzkiej my-
Êli. Ka˝dy cz∏owiek zapoznany z komputerem wie, ˝e du˝e znaczenie w pracy komputera ma wielkoÊç
pami´ci i szybkoÊç pracy. Zauwa˝ – szybkoÊç pracy! Teraz wyobraê sobie, co si´ mo˝e zdarzyç, je˝eli
spowolnimy tempo pracy komputera kierujàcego lotem samolotu lub sterujàcego systemem jàdrowym.
Komputer nie zareaguje na czas i dojdzie do katastrofy.

˚ywy biologiczny komputer, którym w∏ada ka˝dy cz∏owiek urodzony na Ziemi, bez porównania jest
doskonalszy od skonstruowanego przez cz∏owieka. On ma s∏u˝yç cz∏owiekowi pomocà w zarzàdzaniu
bardziej skomplikowanym i pot´˝niejszym mechanizmem – ca∏ym WszechÊwiatem. Zarzàdzanie to b´-
dzie mo˝liwe tylko wtedy, gdy jego szybkoÊç b´dzie równa pierwotnej lub od niej wi´ksza. Ale ona jest
mniejsza. I nadal si´ zmniejsza. Ka˝dy mo˝e sam to dostrzec, przyglàdajàc si´ uwa˝niej obecnej sytu-
acji.

JeÊli naj nowszy wspó∏czesny komputer b´dziemy z ka˝dà godzinà, z ka˝dym dniem prze∏adowy-
waç najró˝niejszymi informacjami, niewa˝ne, jakimi informacjami, tylko ˝eby zape∏niç pami´ç, to zacznie
on w koƒcu wolniej pracowaç lub w ogóle przestanie przyjmowaç nap∏ywajàce dane. Tak si´ stanie wte-
dy, gdy przepe∏niona pami´ç komputera nie b´dzie w stanie ju˝ nic wi´cej przyjàç. Z wi´kszoÊcià ludzi
zdarzy∏o si´ coÊ podobnego. I system stworzony przez kap∏anów wymknà∏ si´ spod kontroli. Zaczà∏ pra-
cowaç sam sobie.

Kiedy us∏ysza∏eÊ o monstrum po˝erajàcym dzieci, to w∏aÊnie chodzi∏o o system, który wymknà∏ si´
spod kontroli. Popatrz uwa˝nie: kto bierze od razu w swoje szpony dziecko urodzone przez ziemskà ko-
biet´-matk´? – System. 

Kto okreÊla, jakie ma przyjmowaç po˝ywienie? – System.
Kto okreÊla, jakim ma oddychaç powietrzem, jakà piç wod´? – System.
Kto okreÊla wybór drogi ˝yciowej? – System.
Kap∏ani tracà kontrol´ nad sterowaniem systemem polityczno-ekonomicznym ziemskiej spo∏eczno-

Êci, ale oni znajà prawa nim rzàdzàce i jeszcze nadal mogà wp∏ywaç na ˝ycie planety. Mogà jeszcze i dzi-
siaj zahamowaç lub zaktywizowaç rozwój poszczególnych sytuacji lub zdarzeƒ.

Po ukazaniu si´ pierwszej ksià˝ki z wypowiedziami Anastazji kap∏ani wykazali swoje zainteresowa-
nie jej treÊcià. To oczywiste! Przecie˝ te wypowiedzi wysz∏y z ust wnuczki kap∏ana, zaznajomionej z taj-
nymi mechanizmami w∏adzy, a do tego m∏odej kobiety, której obraz ˝ycia pozwala zwi´kszaç szybkoÊç
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pracy myÊli. Oni zrozumieli, ˝e Anastazja postawi∏a sobie zadanie – przenieÊç ludzi przez odcinek cza-
su ciemnych si∏. Teoretycznie jest to mo˝liwe. Przeniesienie w czasie – to zmiana ÊwiadomoÊci. CoÊ po-
dobnego mo˝na zrobiç z jednym cz∏owiekiem. Znaczàca zmiana ÊwiadomoÊci ca∏ej ludzkoÊci – to pro-
ces roz∏o˝ony na tysiàclecia, i uczestniczy w nim wiele pokoleƒ. A proces roz∏o˝ony na tysiàclecia nie
mo˝e nazywaç si´ przeniesieniem przez odcinek czasu. Przeniesienie przez odcinek czasu oznacza
zmian´ ÊwiadomoÊci ludzi, którzy ˝yjà dzisiaj, na takà ÊwiadomoÊç, która by∏a w nich lub b´dzie w wa-
runkach ˝ycia w Boskim raju.

Kap∏ani postarali si´ oceniç plan, wed∏ug którego b´dzie dzia∏aç Anastazja. Zrobili to i uznali go za
naiwny, zawierajàcy du˝o nieprawid∏owych rozwiàzaƒ. Sposób rozpowszechnienia informacji tylko za po-
mocà ksià˝ki uwa˝ali za ma∏o skuteczny. Do przyswojenia informacji przez wspó∏czesnego cz∏owieka po-
trzeba wielokrotnego jej powtórzenia. Uznali równie˝, ˝e autorem ksià˝ki jest przedsi´biorca, który nie
posiada nawet minimalnego autorytetu wÊród g∏´boko uduchowionych ludzi i w ogóle jest nieznany
w tych kr´gach. Kap∏ani doszli do wniosku, ˝e w ostatecznym rozrachunku nic znaczàcego tà drogà nie
uda si´ osiàgnàç syberyjskiej pustelnicy. Podobnego zdania by∏ równie˝ mój ojciec.

Pierwsze zdziwienie i czujnoÊç kap∏anów wywo∏a∏ fakt, ˝e zacz´∏y si´ spe∏niaç zdarzenia przepo-
wiedziane w pierwszej ksià˝ce. Anastazja mówi∏a: "Przyprowadz´ do ciebie mnóstwo ludzi, którzy wyja-
Ênià to, co jest niezrozumia∏e". I do ciebie zacz´li przychodziç ludzie, którzy nie tylko mogli coÊ wyjaÊniç.
Oni zacz´li dzia∏aç. Anastazja mówi∏a: 

Malarze b´dà malowaç obrazy, a poeci uk∏adaç wiersze". I powsta∏o mnóstwo obrazów i wierszy
o pi´knej rzeczywistoÊci ˝ycia ludzkiego. Ona mówi∏a: "Napisane przez ciebie ksià˝ki b´dà wydawane
w ró˝nych krajach". I ksià˝ka ukaza∏a si´ na Êwiecie w wielu j´zykach.

Kap∏ani nie wiedzieli, z pomocà jakich si∏, jakich mechanizmów spe∏niajà si´ przepowiednie Anasta-
zji. Spe∏niajà si´ na oczach wszystkich. Kap∏ani rozumieli, ˝e ona zaczyna materializowaç w rzeczywisto-
Êci swoje myÊlowe plany, ale nie mogli okreÊliç, w jaki sposób osiàga swoje cele. To mog∏o oznaczaç tyl-
ko jedno – szybkoÊç myÊlenia Anastazji znaczàco przewy˝sza szybkoÊç myÊlenia kap∏anów. Modelowa-
ne w jej myÊlach wielowariantowe kombinacje sà niedoÊcignione, a to oznacza, ˝e kap∏ani mogà defini-
tywnie utraciç mo˝liwoÊç wp∏ywania na ludzkoÊç. Do takiej sytuacji kap∏ani nie mogli dopuÊciç.

W czasie gdy oni planowali ró˝ne warianty przeciwdzia∏ania, objawi∏o si´ coÊ jeszcze bardziej nie-
prawdopodobnego. Zosta∏y rozpowszechnione jej nowe wypowiedzi. Du˝o ludzi zacz´∏o dà˝yç do two-
rzenia rodowych osad, o których ona mówi∏a. I wtedy na Anastazj´ skierowano wszystkie znane metody
przeciwdzia∏ania. Jednà z najbardziej efektywnych by∏a dezinformacja za pomocà magicznego s∏owa
symbolu "sekta". W waszej prasie pojawi∏y si´ publikacje, w których pisano o ró˝nych potwornych sek-
tach i od razu dodawano, ˝e wÊród nich jest sekta "Anastazja", u˝ywajàc przy tym takich okreÊleƒ, jak
"totalitarna", "destrukcyjna". Ten sposób przeciwdzia∏ania kap∏ani wykorzystywali od zarania. I na Rusi za
jego pomocà te˝ zmieniono religi´.

Ten sposób zawsze by∏ skuteczny. I tym razem, tak jak na to liczyli kap∏ani, te˝ zadzia∏a∏. Ty
i wielu czytelników ksià˝ek, którzy kontaktowali si´ ze sobà lub te˝ nic o sobie nie wiedzieli, odkryliÊcie
ze zdziwieniem, ˝e sà cz∏onkami sekty. K∏amliwe pog∏oski by∏y rozpowszechniane intensywnie i umie-
j´tnie. Z tego te˝ powodu w∏adze administracyjne nie zajmowa∏y si´ problemem ziemi pod rodowe osa-
dy. Inicjatywa ta by∏a otwarcie i skrycie atakowana. System zadzia∏a∏.

Kap∏ani ni˝si rangà myÊleli, ˝e skoƒczyli z Anastazjà. ˚e tak nie jest, pierwszy zorientowa∏ si´ ka-
p∏an-zwierzchnik... On zrozumia∏, ˝e myÊl Anastazji, modelujàc przysz∏oÊç, nie tylko uwzgl´dni∏a przeciw-
dzia∏ania systemu, ale tak˝e obróci∏a je dla dobra sprawy.

Wydarzenia by∏y nast´pujàce. Rodowych osad realizowanych wed∏ug zasad podanych przez Ana-
stazj´ nie mo˝na stworzyç tradycyjnym sposobem. Konieczny jest dok∏adny projekt nasadzeƒ i zagospo-
darowania. Trzeba stworzyç perspektywiczny program, którego opracowanie zajmie rok lub d∏u˝ej. Nie-
przemyÊlane dzia∏ania mogà doprowadziç do dyskredytacji idei. Kap∏ani poprzez zahamowanie procesu
nabywania ziemi zapobiegli poÊpiesznym i nieprzemyÊlanym dzia∏aniom. Hamujàc proces nabywania
ziemi, oni nie potrafili zniszczyç marzeƒ o przysz∏oÊci, zahamowaç myÊli mnóstwa ludzi formujàcych ob-
raz swojego przysz∏ego siedliska, pi´knej przysz∏oÊci swojej Ojczyzny i ca∏ej ludzkoÊci. Anastazja, mó-
wiàc o przewodnictwie Rosji w tworzeniu pi´knej przysz∏oÊci, dobrze rozumia∏a: nie jest mo˝liwe zbudo-
wanie raju w jednej wsi, czy nawet w jednym paƒstwie. I jej marzenie coraz bardziej by∏o przyjmowane
sercem ludzi z innych paƒstw. Ty mo˝esz, W∏adimirze, to stwierdziç na podstawie popularnoÊci swoich

21



ksià˝ek wydanych w tych krajach. PopularnoÊç jest wielka, ale to prawie nic w porównaniu z przysz∏à po-
pularnoÊcià. Kiedy ludzie zacznà sobie uÊwiadamiaç...

Teraz uÊwiadomili to sobie kap∏ani. Anastazja zaczyna odkrywaç tajemnice, nad których rozszyfro-
waniem oni m´czyli si´ niejedno tysiàclecie. Oto jedna z nich. 

Pokarm bogówPokarm bogów

Podczas rozmowy z moim ojcem g∏ówny kap∏an powiedzia∏:
– Twoja prawnuczka, Moj˝eszu, wie o tajemnicach ˝ycia, o których my nie wiedzieliÊmy. Ona zna

tajemnice od˝ywiania cia∏a i duszy. Ty sam pewnie domyÊli∏eÊ si´ tego z jej s∏ów: "Od˝ywiaç si´ nale˝y
tak, jak oddychaç". S∏owa te nasi przodkowie przeczytali na Êcianach swoich tajnych Êwiàtyƒ. Przywià-
zywaliÊmy do tych s∏ów wielkà wag´, ale tajemnicy ich sensu do tej pory nikt nie odkry∏. WyjaÊnienie zna-
czenia tych s∏ów ludziom, którzy zacznà tworzyç swoje rodowe osady, stworzy warunki do tego, by ich
szybkoÊç myÊli by∏a wi´ksza od naszej. My w porównaniu z dzieçmi urodzonymi w tych osadach b´dzie-
my wyglàdaç jak g∏upie maluchy. Budujàc swojà kombinacj´. Anastazja pokaza∏a nam jedyne wyjÊcie –
ka˝dy z nas powinien tworzyç rodowà osad´. My b´dziemy je tworzyç, b´dziemy si´ staraç, aby by∏y lep-
sze i doskonalsze od innych, bo posiadamy ku temu wi´ksze mo˝liwoÊci. Anastazja odkrywa tajemnice
˝ycia wszystkim ludziom, i my dowiemy si´ o nich, posiadajàc ju˝ swoje rodowe osady, podczas gdy in-
ni dopiero przystàpià do ich tworzenia. 

I znów, ró˝nica w szybkoÊci myÊlenia pozwoli nam wczeÊniej przewidywaç, a tym samym kontrolo-
waç ˝ycie planety. Ja tak pomyÊla∏em, i chc´ znaç twoje zdanie, Moj˝eszu.

Mój ojciec odpowiedzia∏:
– Chcesz us∏yszeç moje zdanie dlatego, ˝e masz wàtpliwoÊci. Ty chcesz przewidzieç, jakà sytuacj´

wymodeluje Anastazja w przypadku, gdy kap∏ani i ty, który siebie nazywasz kap∏anem-zwierzchnikiem,
zaczniecie jako pierwsi tworzyç siedliska przybli˝ajàce was do warunków Boskiego bytu. Ty chcesz wie-
dzieç, czy jej myÊl uwzgl´dni∏a podobnà sytuacj´.

– Jestem przekonany, ˝e uwzgl´dni∏a – odpowiedzia∏ ojcu kap∏an-zwierzchnik – ona nawet tego
nie ukrywa, ˝e uwzgl´dni∏a. Ale chc´ us∏yszeç twojà odpowiedê na pytanie: dlaczego ona otwarcie nas
prowokuje, ponownie otwierajàc przed nami mo˝liwoÊç odbudowania w∏adzy nad Êwiatem?

– Wszystko dlatego – odpowiedzia∏ ojciec – ˝e nie zamierza z wami walczyç moja wnuczka Ana-
stazja. Kiedy zacznà tworzyç swoje siedliska kap∏ani – w∏adcy Ziemi, zmienià si´ ich zamys∏y. Ich dusze
rozb∏ysnà Êwiat∏em. 

* * *

– Dzi´kuj´, Moj˝eszu! JesteÊmy zgodnej myÊli. I cieszy mnie ÊwiadomoÊç, ˝e w innej rzeczywisto-
Êci b´dziemy mogli ˝yç. Byç mo˝e w takiej, gdzie ka˝dy z Bogiem b´dzie móg∏ rozmawiaç. Przed myÊlà
twojej prawnuczki chyl´ czo∏a. Niech Anastazja odnajdzie w sobie si∏´, ˝eby stworzony przez nas system
pokonaç, tak jak si´ pokonuje potwora. Ty, Moj˝eszu, pomó˝ jej, jeÊli potrafisz.

– Ty sam postaraj si´ jej pomóc. Ja nie mog´ nadà˝yç za m∏odà myÊlà. Jej dzia∏ania uwa˝a∏em za
nielogiczne.

– I ja nie nadà˝am, Moj˝eszu. Ona od˝ywia si´ tak, jak oddycha. My zanieczyszczamy swoje cia-
∏a. Nie jestem w stanie swojego ducha od˝ywiaç tak, jak ona od˝ywia. Ja mog´ jedynie podejrzewaç, co
jej pomaga. 

* * *
Obraz ˝ycia pierwszych ludzi ró˝ni∏ si´ od obecnego. Oni nie tylko znali przyrod´, ale potrafili nià

tak˝e zarzàdzaç. Poprzez dêwi´ki przyrody, si∏´ Êwiat∏a cia∏ niebieskich mogli korzystaç z bazy informa-
cyjnej WszechÊwiata. Uzyskiwali informacje nie tylko za pomocà rozumu, ale i uczuç. Ich szybkoÊç my-
Êlenia wielokrotnie przewy˝sza∏a obecnà.

Wczesne kap∏aƒstwo rozumia∏o: ich w∏adza absolutna nad ludzkoÊcià jest mo˝liwa tylko wtedy, gdy
osiàgnà znaczàcà przewag´ nad pozosta∏ymi ludêmi w szybkoÊci myÊlenia, ale jak to urzeczywistniç? Je-
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den ze staro˝ytnych kap∏anów w tajnym dialogu z kap∏anem-zwierzchnikiem powiedzia∏:
– Nie potrafimy zwi´kszyç szybkoÊci naszych myÊli, aby zdobyç znaczàcà przewag´ nad pozosta-

∏ymi ludêmi. Ale mo˝emy specjalnymi metodami zahamowaç myÊl ca∏ej ludzkoÊci.
– Powiedzia∏eÊ: ca∏ej ludzkoÊci, a to oznacza, ˝e równie˝ i w∏asnà? – odpowiedzia∏ kap∏an-

zwierzchnik.
– Tak, w ostatecznym rozrachunku – i w∏asnà, ale w znacznie mniejszym stopniu. Ró˝nica i tak b´-

dzie ogromna. Przewaga b´dzie po naszej stronie.
– JeÊli ty o tym mówisz, to znaczy, ˝e znalaz∏eÊ sposób pozwalajàcy zahamowaç myÊl ca∏ej ludz-

koÊci. Wyjaw go.
– To proste. Trzeba ukryç przed ludêmi istniejàcy Boski sposób od˝ywiania si´. Zmusiç ich do przyj-

mowania po˝ywienia nie zwi´kszajàcego, lecz hamujàcego szybkoÊç myÊli. To podstawowy warunek.
Dalej nastàpi reakcja ∏aƒcuchowa. Degradacja myÊlenia pociàgnie za sobà wiele czynników majàcych
wp∏yw na szybkoÊç myÊli. Wszyscy ludzie w porównaniu z nami b´dà niepe∏nowartoÊciowi.

– Jak mo˝na zataiç to, co ka˝demu da∏ Bóg?
– Og∏osiç koniecznoÊç dzi´kowania Bogu za jego dary.
– Zrozumia∏em. Ty wymyÊli∏eÊ niedoÊcignionà potwornoÊç. Ludzie zaakceptujà koniecznoÊç dzi´-

kowania Bogu za jego dary i nie dostrzegà w tym nic z∏ego. My wymyÊlimy rytua∏y, które odciàgnà ludzi
od bezpoÊrednich dzie∏ Boga... Oni b´dà uwa˝aç, ˝e dzi´kujà Bogu. Im wi´cej czasu b´dà traciç na dzi´-
kowanie Bogu, gromadzàc si´ wokó∏ wymyÊlonych przez nas posàgów, tym mniej czasu b´dà poÊwi´-
caç na bezpoÊredni kontakt z ˝ywà przyrodà stworzonà przez Boga. B´dà otrzymywaç informacje wy-
chodzàce od nas, ale pomyÊlà, ˝e tak chce Bóg. Ich myÊli pójdà fa∏szywà drogà. My je poprowadzimy
fa∏szywà drogà. 

* * *

Mija∏y wieki i ludzie coraz wi´cej czasu tracili na wymyÊlone przez kap∏anów rytua∏y, uwa˝ajàc przy
tym, ˝e w ten sposób oddajà szacunek i czeÊç Bogu. Tym samym coraz mniej stykali si´ z bezpoÊred-
nim dzia∏aniem Stwórcy, a w konsekwencji nie mogli w pe∏nym zakresie przyjmowaç kosmicznej informa-
cji. Jego informacji. Oni byli przekonani, ˝e przynoszà Bogu radoÊç, a w rzeczywistoÊci sprawiali Mu ból
i cierpienie.

W tym czasie kap∏ani zacz´li ludziom mówiç, jaki rodzaj po˝ywienia jest dla nich najbardziej ko-
rzystny. JednoczeÊnie utajnili prawdziwà wiedz´ o od˝ywianiu. Ona by∏a potrzebna kap∏anom do tego,
˝eby podtrzymaç swój mózg, swojego ducha, swój stan fizyczny, a w konsekwencji wi´kszà od pozosta-
∏ych ludzi sprawnoÊç myÊli. Proponowali ludziom uprawiaç okreÊlone roÊliny, a sami spo˝ywali zupe∏nie
inne. A mówiàc dok∏adniej, wi´kszà ich ró˝norodnoÊç. Nast´powa∏a potworna degradacja ludzkiej Êwia-
domoÊci. Cz∏owiek zaczà∏ doÊwiadczaç chorób ducha i cia∏a. Ludzie intuicyjnie odczuwali znaczenie w∏a-
Êciwego sposobu od˝ywiania i w przeciàgu tysiàcleci starali si´ rozwiàzaç ten problem. Pojawili si´ m´-
drcy, którzy starali si´ dawaç rady, jakie produkty sà najbardziej korzystne. Powsta∏y nauki dotyczàce od-
˝ywiania. Równie˝ w znanych ci ksi´gach – Biblii, Koranie – to zagadnienie nie jest pomini´te. Oto na
przyk∏ad, co mówi o od˝ywianiu si´ Stary Testament:

Nie b´dziecie jedli nic obrzydliwego. Oto zwierz´ta, które mo˝ecie jeÊç: wó∏, baran, koza, jeleƒ, ga-
zela, daniel, kozioro˝ec, antylopa, bawó∏ i kozica.

Mo˝ecie jeÊç wszelkie zwierz´ o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto roz∏o˝onej racicy, i które
prze˝uwa. Nie b´dziecie jeÊç spoÊród tych, które prze˝uwajà albo majà kopyto, to jest rozdzielonà raci-
c´, jak wielb∏àd, zajàc i królik. Te prze˝uwajà, lecz nie majà podzielonych kopyt – uwa˝aç je b´dziecie
za nieczyste. Wieprz, który ma racic´ rozdzielonà, lecz nie prze˝uwa, jest nieczysty, mi´sa jego jeÊç nie
b´dziecie i padliny jego si´ nie dotkniecie.

Z tego, co jest w wodzie, b´dziecie spo˝ywali wszystko, co ma p∏etwy i ∏uski. A nie b´dziecie spo-
˝ywali nic z tego, co nie ma p∏etw i ∏usek. Uwa˝aç to b´dziecie za nieczyste. Wszelkie ptactwo czyste
jeÊç mo˝ecie; tych zaÊ spoÊród ptaków jeÊç nie b´dziecie: or∏a, s´pa czarnego, or∏a morskiego, wszel-
kich odmian kani, s´pa i soko∏a, ˝adnego gatunku kruka, strusia, sowy, mewy, ˝adnej odmiany jastrz´-
bia, puszczyka, ibisa, ∏ab´dzia, pelikana, nurka, Êcierwika, bociana, ˝adnej odmiany czapli, dudka i nie-
toperza. Ka˝dy owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie b´dziecie go spo˝ywaç. Wszelkie ptactwo
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czyste mo˝ecie spo˝ywaç. Nie b´dziecie spo˝ywaç ˝adnej padliny. Dasz to do spy˝ycia przychodniowi
w twej miejscowoÊci albo sprzedasz obcemu, bo ty jesteÊ narodem Êwi´tym dla Pana, Boga twego. [...]
(l4,3-2l) 

* * *

Przez tysiàclecia pisane by∏y ró˝ne ksià˝ki z poradami, co i jak nale˝y spo˝ywaç, aby byç zdrowym.
Ale w ˝adnej ksià˝ce, ˝adnemu m´drcowi i wszystkim uczonym nigdy nie uda∏o si´ w ca∏ej pe∏ni wyja-
Êniç tego zagadnienia. Dowodem na to jest ciàgle rosnàca liczba chorób ludzkiego ducha i cia∏a. Zacz´-
∏o si´ pojawiaç mnóstwo ksià˝ek mówiàcych o tym, jak leczyç choroby. I dzisiaj istnieje nauka nazywa-
na medycynà. Mówià tobie: ona ciàgle si´ doskonali. Ale jednoczeÊnie mo˝esz obserwowaç zwi´kszajà-
cà si´ liczb´ chorych ludzi. Tak wi´c co doskonali nauka medyczna? Podsumowujàc: ona doskonali cho-
roby.

Widz´, ˝e taki wniosek wydaje ci si´ dziwny. Ale pomyÊl sam, dlaczego ca∏a masa zwierzàt ˝yjà-
cych w naturalnych warunkach nie choruje, a cz∏owiek, który uwa˝a siebie za wysoko rozwini´tà istot´,
nijak nie mo˝e sobie poradziç z w∏asnymi chorobami? Wasza nauka zosta∏a powo∏ana do leczenia, ale
przez ca∏y okres swojego istnienia ani razu nie dotkn´∏a pierwotnej przyczyny wszystkich chorób. Zawsze
koncentrowa∏a si´ tylko na skutkach choroby. OczywiÊcie, choremu potrzebny jest lekarz. Ale w nie
mniejszym stopniu, w warunkach wspó∏czesnych, lekarzom potrzebni sà chorzy ludzie...

Jednak równie˝ u kap∏anów zmniejszy∏a si´ szybkoÊç myÊlenia. Chocia˝ nie w takim stopniu, jak
u pozosta∏ych, ale mala∏a. Zjawisko to najbardziej ich niepokoi∏o. PoÊwi´cali coraz wi´cej uwagi tajemni-
cy Boskiego ˝ywienia, ale nie mogli jej odkryç. Jeden z kap∏anów, któremu polecono zajmowaç si´ na-
ukà o ˝ywieniu, przypuszczalnie coÊ sobie uÊwiadomi∏ i na Êcianie tajnego podziemia, do którego nie
móg∏ wchodziç nikt z wyjàtkiem najwy˝szych kap∏anów, napisa∏: "Od˝ywiaç si´ trzeba tak, jak oddychaç".
Nie dopisawszy do koƒca ostatniej litery, stary kap∏an zmar∏. Nie zdà˝y∏ objaÊniç znaczenia tych s∏ów
swojemu nast´pcy i ˝adnemu innemu kap∏anowi.

W∏aÊciwego znaczenia tych tajemniczych s∏ów "Od˝ywiaç si´ trzeba tak, jak oddychaç" kap∏ani usil-
nie poszukiwali przez nast´pne tysiàclecia. Oni si´ bali, ˝e ktoÊ postronny mo˝e poznaç te s∏owa i zna-
leêç rozwiàzanie wczeÊniej od nich. Starli ten napis, wyd∏ubujàc go ze Êciany swojej Êwiàtyni. Ale ustnie
przekazywali te s∏owa swoim nast´pcom, majàc nadziej´, ˝e ktoÊ w przysz∏oÊci wyjaÊni ich tajemnicze
znaczenie. Daremnie. 

Problemem od˝ywiania zajmowali si´ przez tysiàce lat astrologowie, znachorzy i m´drcy. Ale nikt
nie móg∏ wyjaÊniç zagadki: Gdyby któremuÊ z królewskIch m´drcow uda∏o si´ zrozumieç, Jak powinien
od˝ywiaç si´ cz∏owiek, to królowie, uwa˝ajàcy siebie za najsilniejszych w Êwiecie, przestaliby chorowaç,
zwi´kszy∏aby si´ ich d∏ugoÊç ˝ycia. Gdyby któryÊ w∏adca na Êwiecie wiedzia∏, jakie spo˝ywaç jedzenie,
to zosta∏by w∏adcà absolutnym ca∏ej Ziemi. Móg∏by szybkoÊcià myÊlenia przewy˝szaç kap∏anów. Ale
wszyscy w∏adcy na Ziemi chorujà i umierajà. Ich d∏ugoÊç ˝ycia nie jest wi´ksza ni˝ zwyk∏ych ludzi, cho-
cia˝ sà przy nich najlepsi lekarze i m´drcy. Degradacja spo∏ecznoÊci ludzkiej trwa nadal.

Anastazja jakby mimochodem powiedzia∏a do ciebie te s∏owa: "Od˝ywiaç si´ trzeba tak, jak oddy-
chaç". Ty opublikowa∏eÊ je w swojej ksià˝ce. Opublikowa∏eÊ je w kontekÊcie opisywanych zdarzeƒ i nie
nada∏eÊ im specjalnego znaczenia. Jednak˝e dla kap∏anów, którzy ˝yjà i dzisiaj, og∏oszenie tych s∏ów,
startych ze Êciany ich Êwiàtyni ponad pi´ç tysi´cy lat temu, by∏o wielkim szokiem. Wielokrotnie przeczy-
tali ksià˝ki z wypowiedziami Anastazji i zrozumieli: ona nie tylko zna te s∏owa, ale tak˝e posiada ca∏à wie-
dz´ o Boskim od˝ywianiu si´.

Cz∏owiek posiadajàcy takà wiedz´ w rzeczywistoÊci b´dzie przewy˝sza∏ szybkoÊcià myÊli wszyst-
kich kap∏anów razem wzi´tych, a w konsekwencji b´dzie zdolny sterowaç ca∏à ludzkoÊcià, w∏àcznie z ka-
p∏anami. Ale ˝eby sterowaç, nale˝y ukryç informacj´. Anastazja zaÊ zrobi∏a na odwrót: odkry∏a jà przed
wszystkimi. To znaczy, ˝e Anastazja uwalnia ludzi spod wp∏ywu kap∏anów i w nast´pstwie przybli˝a ich
do bezpoÊredniego kontaktu z myÊlami Boga.

Kap∏ani to zrozumieli, zobaczywszy, jak Anastazja rozsiewa w swoich wypowiedziach informacj´
o od˝ywianiu si´ Adama. Ty w swojej ksià˝ce Stworzenie zamieÊci∏eÊ opis Anastazji o sposobie od˝y-
wiania si´ pierwszego cz∏owieka:

– Naoko∏o by∏o mnóstwo p∏odów ziemi o ró˝nych smakach, jagód i nadajàcych si´ do spo˝ycia zió∏.
Jednak w dni pierwsze Adam nie odczuwa∏ g∏odu. Syty by∏ powietrzem samym.
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* * *
Tym powietrzem, którym dzisiaj oddycha cz∏owiek, faktycznie si´ nie da, a co wi´cej, nawet nie wol-

no si´ od˝ywiaç. DziÊ powietrze jest na wpó∏ martwe i cz´sto szkodliwe dla cia∏a i duszy. Wspomnia∏eÊ
przys∏owie: "Nie samym powietrzem ˝yje cz∏owiek", jest jednak inne przys∏owie: "Ja samym powietrzem
˝yj´". W∏aÊnie ono odpowia temu, co by∏o dane cz∏owiekowi na samym poczàtku. Adam urodzi∏ si´ w naj-
pi´kniejszym ogrodzie i w otaczajàcym go powietrzu nie znajdowa∏ si´ ani jeden szkodliwy py∏ek. W po-
wietrzu tym by∏y rozproszone py∏ki i najczystsze kropelki rosy.

– Py∏ek? Jaki py∏ek?
– Eteryczny kwiatowy py∏ek by∏ wydzielany z zió∏, z drzew, z p∏odów. Z tych, co by∏y tu˝ obok,

i z dalszych miejsc wiatrem przynoszony. W ˝aden sposób od dzie∏ wielkich nie odciàga∏a cz∏owieka po-
trzeba zdobywania po˝ywienia. Ca∏e otocznie ˝ywi∏o cz∏owieka poprzez powietrze. Stwórca tak wszyst-
ko pomyÊla∏ od poczàtku, ˝e wszystko, co ˝ywe na Ziemi, natchnione mi∏oÊcià stara∏o si´ s∏u˝yç cz∏owie-
kowi: i powietrze, i woda, i wiatr by∏y jego ˝ywicielami. 

To oczywiste, ˝e ludzie Boskich praêróde∏ od˝ywiali si´ nie tylko powietrzem, oni spo˝ywali wiele
innych naturalnych produktów, ale powietrze i woda w znacznej mierze od˝ywia∏y ich dusz´ i cia∏o.

Ty napisa∏eÊ s∏owa Anastazji o od˝ywianiu, a kap∏ani zdr´twieli ze zdziwienia: jak tak oczywista
prawda nie przysz∏a im do g∏owy. I rozumieli, dlaczego izolujàc si´ w swoich Êwiàtyniach, nie mogli od-
dychaç powietrzem nasyconym py∏kiem. Gromadzàc ludzi na rytua∏y, gdzie t∏um podnosi∏ tylko kurz, od-
dychali tylko py∏em swoich wymys∏ów. Kap∏ani rozumieli, jakie znaczenie ma od˝ywianie: w sk∏ad ich die-
ty wchodzi∏y nalewki z wielu leczniczych zió∏, ró˝ne owoce i warzywa. Mi´dzy innymi przywiàzywali du-
˝e znaczenie do oleju z cedru, który ich s∏udzy sprowadzali z dalekich stron. W sk∏ad ich diety zawsze
wchodzi∏ miód i py∏ek zebrany przez pszczo∏y. Ale Anastazja wykaza∏a, ˝e to by∏o dalece niewystarcza-
jàce. To by∏ zupe∏nie inny py∏ek. Py∏ek zebrany przez pszczo∏y i zasklepiony w woszczynie oczywiÊcie
przynosi∏ du˝o korzyÊci, ale znaczàco odbiega∏ od tej ró˝norodnoÊci, która znajdowa∏a si´ w powietrzu
rodowej osady. Przecie˝ pszczo∏y zbierajà py∏ek z ograniczonej liczby roÊlin. Natomiast w powietrzu znaj-
duje si´ ca∏a jego ró˝norodnoÊç, i od py∏ku pszczelego odró˝nia si´ wi´kszà mi´kkoÊcià i szybkoÊcià
przyswajania przez organizm. Py∏ek zawarty w powietrzu jest ˝ywy, zdolny do zapylania roÊlin. Z ka˝dym
wdechem cz∏owieka on wchodzi∏ w niego, a b´dàc wch∏aniany przez organizm, od˝ywia∏ cia∏o i pobudza∏
mózg. Kiedy kap∏ani zobaczyli, ˝e Anastazja mówi o rodowych osadach, o hektarze w∏asnej ziemi dla
ka˝dej rodziny, to zrozumieli: ona przywraca ludziom mo˝liwoÊç ˝ycia w raju. Od razu zrozumieli: rodo-
we siedliska mogà zapewniç ludziom nie tylko dobrobyt, wa˝ne jest co innego. Dzi´ki wypowiedziom
Anastazji ludzie mogà uformowaç przestrzeƒ zdolnà od˝ywiaç ich cia∏o, dusz´ i ducha. Ukazaç realnie
wszystkim ludziom Boskie prawa rzàdzàce WszechÊwiatem.

Dojrzewa ju˝ taka sytuacja, ˝e ludzkoÊç mo˝e jednoczeÊnie znaleêç si´ w dwóch Êwiatach. B´dzie
ona mog∏a zarówno korzystaç z osiàgni´ç sztucznego technokratycznego Êwiata, jak i z Boskich praêró-
de∏. Porównujàc te dwa Êwiaty nie na podstawie opisu, lecz na postawie w∏asnego doÊwiadczenia i osà-
du, ludzie b´dà mogli dokonaç wyboru i stworzyç nowy Êwiat. Stworzyç swojà wspania∏à Boskà przy-
sz∏oÊç. Anastazja pokaza∏a ludziom nie tylko znaczenie i istot´ Boskiego od˝ywiania, ale i sposób przej-
Êcia na ten sposób od˝ywiania si´. Jej rodowe siedliska...

Teraz, W∏adimirze, wyobraê sobie poranek. Cz∏owiek budzi si´ o wschodzie s∏oƒca i wychodzi z do-
mu do ogrodu swojego siedliska, w którym roÊnie ponad trzysta odmian potrzebnych mu roÊlin. Powsta-
je w nim nawyk obchodzenia ka˝dego ranka swojej posiad∏oÊci. Cz∏owiek idzie Êcie˝kà i cieszy go du˝a
ró˝norodnoÊç zió∏, drzew i kwiatów. Cieszy ca∏y czas i wyzwala pozytywne emocje. Nic nie jest w stanie
wyzwoliç wi´kszych emocji, wi´kszej energii ni˝ ojczysta ˝ywa przestrzeƒ. Min´∏o wiele stuleci. W ka˝-
dym stuleciu starano si´, aby ludzie zachwycali si´ wszelkimi sztucznymi wartoÊciami. Cz∏owiek cieszy∏
si´ z du˝ego domu, nowego samochodu lub jeszcze innej rzeczy. Ale ta radoÊç jest wzgl´dna i krótko-
trwa∏a. One przynoszà zadowolenie i radoÊç tylko z poczàtku, po up∏ywie krótkiego czasu powszedniejà,
stajàc si´ êród∏em k∏opotów i rozdra˝nienia. Z ka˝dà minutà starzejàcy si´ dom niszczeje, zaczyna wy-
magaç remontu. Samochód te˝ si´ psuje. Niszczy si´ ubranie.

Cz∏owiek zawsze intuicyjnie odczuwa∏ naturalne pi´kno i doskona∏oÊç tego, co wieczne, i dlatego
nawet królowie, otoczeni rozkoszà w pa∏acach, zawsze potrzebowali ogrodu. Oto prawda, która pozosta-
∏a niewzruszona w cz∏owieku przez miliony lat jego ˝ycia na Ziemi. Prawdziwego ukojenia i rozkoszy
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mo˝na doznaç tylko w swoim rodowym siedlisku. Cz∏owiek idzie rankiem po swojej posiad∏oÊci i ka˝da
roÊlinka cieszy si´ jego obecnoÊcià, reaguje na cz∏owieka. I nie niszczeje, lecz wzrasta jego ogród z ka˝-
dà minutà rajskiego ˝ycia. Cz∏owiek rozumie, ˝e uruchomiony przez niego program, wybrane i posadzo-
ne jego r´kà drzewa, krzaki, kwiaty nie b´dà niszczeç, lecz ˝yç ca∏e wieki. One mogà ˝yç wiecznie, jeÊli
cz∏owiek nie postanowi inaczej.

Cz∏owiek idzie rankiem po swoim rodowym siedlisku, oddycha jego powietrzem, i z ka˝dym wde-
chem wnikajà w niego ma∏e niewidoczne czàsteczki – roÊlinny py∏ek. Powietrze jest nim nasycone, on
jest ˝ywy, wchodzi w cz∏owieka i jest wch∏aniany bez reszty przez organizm, od˝ywiajàc cia∏o wszystkim,
co niezb´dne. Powietrze rodowego siedliska od˝ywia nie tylko cia∏o. Ono od˝ywia ducha eterami i przy-
spiesza myÊl.

Cz∏owiek idzie rankiem po swoim rodowym siedlisku i raptem, przystajàc, zrywa z krzaka trzy owo-
ce porzeczki i je zjada. Dlaczego zatrzyma∏ si´ w∏aÊnie obok krzaka porzeczki? Dlaczego zerwa∏ w∏aÊnie
trzy owoce? W jakiej màdrej ksià˝ce cz∏owiek przeczyta∏, ˝e w∏aÊnie dzisiejszego poranka sà one dla nie-
go niezb´dne? A one rzeczywiÊcie by∏y dla niego niezb´dne. Niezb´dne w∏aÊnie w tym dniu, w tej minu-
cie i w takiej iloÊci. Potem cz∏owiek zrobi∏ jeszcze kilka kroków, nachyli∏ si´ i powàcha∏ kwiatek. Dlacze-
go on to zrobi∏? Kto mu podpowiedzia∏, ˝e nale˝y wciàgnàç w siebie aromatyczny eter w∏aÊnie tego kwiat-
ka? On poszed∏ dalej i jeszcze zerwa∏...

Cz∏owiek szed∏ rankiem po swoim rodowym siedlisku uÊmiechni´ty, poch∏oni´ty swoimi myÊlami,
i w tym samym czasie nasyca∏ si´ p∏odami, nie myÊlàc o nich, lecz je odczuwajàc. Cz∏owiek od˝ywia∏od˝ywia∏
si´ tak, jak oddycha∏.si´ tak, jak oddycha∏.

Kto wi´c z niesamowità dok∏adnoÊcià okreÊli∏ diet´ dla cz∏owieka? Gdzie zapisa∏ ca∏à informacj´ dla
ka˝dego urodzonego na Ziemi cz∏owieka? A ta informacja, uwierz, W∏adimirze, i zrozum, znajduje si´
w ka˝dym cz∏owieku urodzonym na Ziemi. Popatrz. W ka˝dym cz∏owieku jest mechanizm, innego s∏owa
nie potrafi∏em znaleêç.

W ka˝dym cz∏owieku jest mechanizm zdolny wyzwoliç uczucie g∏odu, które sygnalizuje, ˝e dla cia-
∏a i ducha niezb´dne jest coÊ z substancji WszechÊwiata. Nie b´dziemy mówiç, co konkretnie, w jakiej
iloÊci i jakim zestawie – nikt tego rozumem nie ogarnie. I tylko w∏aÊnie twój organizm wie o tym i wybie-
ra z ca∏ej ró˝norodnoÊci tylko trzy owoce porzeczki. Ale ˝eby daç mu mo˝liwoÊç prawid∏owego wyboru,
twój organizm musi znaç ca∏à informacj´ o nich. I tylko rodowe siedlisko mo˝e mu s∏u˝yç takà informa-
cjà.

Wyobraê sobie, wchodzisz do sklepu, gdzie jest mnóstwo owoców. Ty chcesz jab∏ko. Widzisz du-
˝o odmian jab∏ek. Które z nich wybierzesz? Dok∏adny wybór jest niemo˝liwy. Przecie˝ twój organizm,
zdolny dokonaç w∏aÊciwego wyboru, nie posiada informacji o jab∏kach le˝àcych w sklepie. On ich nie pró-
bowa∏. Nie zna smaku ani zawartych w nich sk∏adników. I nie wie, kiedy by∏y zrywane, a to bardzo wa˝-
ne. W rezultacie jab∏ka, które kupisz, byç mo˝e b´dà dla ciebie korzystne, ale nie na tyle, na ile mog∏y-
by byç, gdyby twój organizm zna∏ pe∏nà informacj´ o nich. W wi´kszoÊci przypadków zmuszamy nasz or-
ganizm do trawienia produktow, o których on nie posiada mformacji. A przecie˝ mo˝e si´ nawet okazaç
szkodliwy ten produkt, do przyj´cia którego zmusiliÊmy nasz organizm. W nast´pstwie pojawia si´ cho-
roba. Podobna sytuacja nie jest mo˝liwa w naszym rodowym siedlisku. Przecie˝ wiesz dok∏adnie, która
z jab∏oni rosnàcych w sadzie ma s∏odkie lub kwaÊne owoce, kiedy sà one gotowe dla ciebie. O wszyst-
kich p∏odach twojego rodowego siedliska twój organizm otrzymuje informacj´. On otrzyma∏ pe∏nà infor-
macj´ ju˝ wtedy, gdy ty znajdowa∏eÊ si´ w ∏onie matki. Potem, gdy pi∏eÊ mleko z jej piersi. Przecie˝ two-
ja mama tymi p∏odami si´ rozkoszowa∏a. I one uformowa∏y jej mleko.

Teraz ju˝ doros∏y cz∏owiek.... 
Szed∏ cz∏owiek w przestrzeni rodowego siedliska, jad∏ owoce i jagody – wszystko to, co wchodzi∏o

w sk∏ad mleka jego matki. Macie takie okreÊlenie, ˝e korzystnie jest spo˝ywaç Êwie˝e produkty. Ale co
to takiego Êwie˝e produkty? Nie mro˝one, nie suszone, nie w puszkach czy beczkach, tak jak pomyÊla-
∏eÊ, ale takie, które sà w naturalnym stanie.

I wyhodowaliÊcie du˝o ró˝nych odmian-hybryd, które przez wiele dni tylko z wyglàdu przypomina-
jà Êwie˝y owoc. Uwierz, ˝e one szkodzà pomimo swojego wyglàdu. Teraz wiesz, ˝e na sobie mo˝esz to
sprawdziç. Prawie wszystkie jagody mogà byç uwa˝ane za Êwie˝e tylko przez kilka minut. CzereÊnie, wi-
Ênie, jab∏ka – nie wi´cej ni˝ przez godzin´. Z ka˝dà minutà one si´ zmieniajà, przeobra˝ajàc w coÊ inne-
go. Dla przyk∏adu, mo˝esz zerwaç jednà wiÊni´ i zostawiç, ˝eby pole˝a∏a tylko przez jednà noc, póêniej
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podejdê z nià do drzewa wiÊni i zjedz, a nast´pnie spróbuj drugiej, zerwanej prosto z ga∏´zi. Poczujesz
ró˝nic´ nawet z zamkni´tymi oczami, stwierdzisz, która wiÊnia jest smaczniejsza i bardziej Êwie˝a. Ró˝-
nic´ w wypadku malin mo˝na odczuç po godzinie, a w wypadku innych owoców – nawet po up∏ywie do-
by. Wtedy zobaczysz i zrozumiesz: ten, kto nie posiada swojego siedliska, niezale˝nie jak wielkà ma w∏a-
dz´ i bogactwa, nie mo˝e od˝ywiaç si´ Êwie˝ymi produktami, a w konsekwencji – nie mo˝e szybko my-
Êleç.

Ju˝ w staro˝ytnych traktatach m´drcy starali si´ przekazaç swojà wiedz´ o tym, jaki produkt, w ja-
kim okresie jest najkorzystniejszy dla cz∏owieka. I to jest bardzo wa˝ne. Ale spoÊród mnóstwa ró˝nych
traktatów tylko jeden jest niezmienny. To ten, który Bóg u∏o˝y∏ dla ka˝dego cz∏owieka. Popatrz sam, jak
stopniowo, zaczynajàc od wiosny, roÊliny rodzà wczesne owoce. Póêniej nast´pne na poczàtku i na koƒ-
cu lata, a jesienià na inne przychodzi kolej. I co tu pisaç, kiedy go∏ym okiem widaç, co i kiedy nale˝y spo-
˝ywaç. Widaç to nie w skali miesiàca czy pory roku. Z ka˝dà minutà dawana jest podpowiedê. Ty si´ tyl-
ko zastanów, W∏adimirze, zrozum: nasz Stwórca swojà r´kà, tak jak ∏y˝eczkà, jest gotów karmiç ka˝de-
go cz∏owieka. Ty tylko pomyÊl, jak doskona∏y i precyzyjny jest Jego program. Przychodzi odpowiednia po-
ra, gdy owoc dojrzewa. Planety w tym czasie mia∏y odpowiedni uk∏ad. I w∏aÊnie to jest najkorzystniejsza
pora, ˝eby cz∏owiek wzià∏ ten owoc. I w∏aÊnie w tej minucie, okreÊlonej przez Boga, bra∏ cz∏owiek owoc
– tak chcia∏ jego organizm. ˚adnych obliczeƒ nie musia∏ przy tym robiç. Nie zaprzàta∏ sobie g∏owy pro-
blemem, kiedy i czym si´ od˝ywiaç. On po prostu jad∏. Jad∏, bo poczu∏ g∏ód. I w tym czasie jego myÊl za-
fascynowana by∏a tworzeniem. Ona wyrywa∏a si´ do przodu, nie zajmujàc si´ ju˝ tym, co Bóg wymyÊli∏,
ale sama chcia∏a tworzyç wi´ksze dzie∏a, dajàc wszystkim radoÊç z ich oglàdania. I triumfowa∏ Ojciec:
"Mój syn – stwórca", i karmi∏ swoje dziecko swoim tworzeniem. 

Spo∏eczeƒstwo schizofreników? Spo∏eczeƒstwo schizofreników? 

S∏uchajàc opowiadania dziadka Anastazji o tym, jak i czym powinien od˝ywiaç si´ cz∏owiek, mimo-
wolnie porównywa∏em z tym sposób od˝ywiania si´ wspó∏czesnego cz∏owieka, nawet tego bogatego, ˝y-
jàcego w tak zwanym cywilizowanym kraju. Wy∏ania∏a si´ bardzo zagadkowa sytuacja. Spróbujmy na ko-
niec wspólnie si´ w niej zorientowaç.

Tak wi´c, wszyscy wiemy, ˝e dla cz∏owieka jest korzystnie od˝ywiaç si´ Êwie˝ymi, czystymi ekolo-
gicznie produktami. Wszyscy wiemy, ˝e w przyrodzie istniejà roÊliny zdolne wyleczyç dowolne choroby
cia∏a cz∏owieka. Stop, trzeba to powiedzieç dok∏adniej: w przyrodzie istniejà roÊliny zdolne nie dopuprzyrodzie istniejà roÊliny zdolne nie dopu--
Êciç do chorób cia∏a ludzkiego.Êciç do chorób cia∏a ludzkiego. Dlaczego wi´c nie mamy ich pod r´kà, dlaczego z nich nie korzysta-
my? Dlaczego pod czyimÊ wp∏ywem wybieramy obraz ˝ycia prowadzàcy do zniszczenia naszego rozu-
mu i cia∏a? Wyglàda na to, ˝e ktoÊ z nas kpi, zmuszajàc jeszcze do tego, ˝eby taki obraz ˝ycia nazywaç
cywilizowanym. 

Je˝eli pos∏ugujemy si´ takimi terminami, jak "cywilizowany kraj", cywilizowane paƒstwo", to mamy
na myÊli spo∏eczeƒstwo ludzi, które osiàgn´∏o okreÊlony i oczywiÊcie prawid∏owy poziom rozwoju, i ten
poziom rozwoju powinien mieç swoje odzwierciedlenie równie˝ w zagadnieniach dotyczàcych, w∏aÊciwe-
go ˝ywienia. Nawet nie "równie˝", lecz w pierwszej kolejnoÊci.

Teraz wspólnie odwiedêmy supermarket – sklep wspó∏czesnego, tak zwanego cywilizowanego spo-
∏eczeƒstwa. Zobaczymy, ˝e wi´kszoÊç produktów jest ∏adnie zapakowana i ma d∏ugi termin wa˝noÊci. Zo-
baczymy mnóstwo produktów suszonych, mro˝onych i koncentratów. Ca∏ego tego asortymentu nie mo˝-
na nazwaç Êwie˝à ˝ywnoÊcià. I jeszcze w supermarkecie mo˝emy zobaczyç tak zwane Êwie˝e owoce
i warzywa – pi´kne z wyglàdu jab∏ka, pomidory, ogórki... Jednak teraz ju˝ wiadomo, ˝e sà to hybrydy –
modyfikowane genetycznie odmiany, które przez d∏ugi okres zachowujà tylko ∏adny zewn´trzny wyglàd,
ale znaczàco odbiegajà jakoÊcià od tych normalnych, naturalnie wyhodowanych. 

W paƒstwach zachodniej Europy wie o tym prawie ka˝dy doros∏y cz∏owiek. Tam ju˝ powsta∏a sieç
sklepów, których reklamy mówià, ˝e sprzedawany w nich towar jest czysty ekologicznie, a jego cena jest
przyk∏adowo pi´ç razy wy˝sza ni˝ produktów w zwyk∏ych sklepach. W nast´pstwie tego ludzie uznali, ˝e
w zwyk∏ych sklepach, których jest znacznie wi´cej, produkty nie sà czyste ekologicznie. Ale zacznijmy
nazywaç rzeczy po imieniu. To oznacza, ˝e wi´kszoÊç ludzi spo˝ywa szkodliwe dla zdrowia produkty.
Stop! 

Jak wi´c w takim wypadku mo˝na u˝ywaç okreÊlenia "cywilizowane paƒstwo"? Czy mogà ludzie
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"cywilizowanego paƒstwa" spo˝ywaç produkty z∏ej jakoÊci, szkodliwe dla zdrowia? Bardziej w∏aÊciwa by-
∏aby nazwa – "paƒstwo szaleƒców" lub "paƒstwo z og∏upionym spo∏eczeƒstwem". W "paƒstwie g∏upców",
do którego tak usilnie stara si´ upodobniç Rosja, powstaje okreÊlony system og∏upiania spo∏eczeƒstwa.

Popatrzmy, jak to si´ dokonuje. Cz∏owiek spo˝ywa z∏ej jakoÊci produkty i zaczyna chorowaç. Cho-
ry trafia w r´ce systemu pod nazwà s∏u˝ba zdrowia. Ten system dysponuje ogromnà iloÊcià leczniczych
preparatów, szpitali, instytutów naukowych. On jest p∏atny. Tam obraca si´ ogromnymi sumami pieni´-
dzy. Nam si´ mówi, ˝e system lecznictwa ciàgle si´ doskonali. Ale zwróçcie uwag´: wed∏ug statystyk co
roku zwi´ksza si´ liczba ludzi chorych. Przy tym pojawiajà si´ nowe choroby, o których ludzkoÊç dotych-
czas nie wiedzia∏a. Pojawi∏o si´ du˝o chorób psychicznych. Pojawi∏ si´ te˝ tak modny teraz zawód, jak
psychoterapeuta. Nasuwa si´ wi´c logiczne pytanie: jaka jest przyczyna pogarszania si´ stanu zdrowia
spo∏eczeƒstwa "cywilizowanych paƒstw"? Czy nie ma w tym swojego udzia∏u s∏u˝ba zdrowia? To, ˝e po-
garsza si´ stan zdrowia ludnoÊci, jest faktem i ka˝dy sam si´ mo˝e o tym przekonaç, zestawiajàc dane
z ró˝nych êróde∏. Mówimy tutaj o stanie fizycznym, ale bardziej niebezpiecznym czynnikiem jest psychi-
ka. Wystarczy tylko odwróciç uwag´ od nachalnej jednostajnej informacji, która nie pozwala zastanowiç
si´ nad sednem zachodzàcych wydarzeƒ, i mo˝na, mówiàc delikatnie, zwàtpiç w normalnoÊç wi´kszoÊci
spo∏eczeƒstwa tak zwanych cywilizowanych paƒstw i oceniç wybrany przez spo∏eczeƒstwo obraz ˝ycia
jako nast´pstwo schizofrenii. Osàdêcie sami.

Cz∏owiekowi ˝yjàcemu w swoim rodowym siedlisku zachcia∏o si´ zjeÊç, na przyk∏ad, jab∏ko. Co ro-
bi? Idzie do sadu, zrywa Êwie˝y owoc i zjada. Teraz przeÊledêmy czynnoÊci drugiego cz∏owieka, ˝yjàce-
go w blokach. Jemu te˝ si´ zachcia∏o zjeÊç jab∏ko. Bierze pieniàdze, idzie do sklepu i kupuje jab∏ko, ale
ju˝ nieÊwie˝e. Kupuje jab∏ko, które ktoÊ zerwa∏ i zapakowa∏ do skrzynki. KtoÊ inny przetransportowa∏ to
jab∏ko samochodem lub samolotem. Póêniej ktoÊ, kto posiada sklep, wy∏o˝y∏ to jab∏ko na lad´. Wszyst-
kie te operacje, od wyhodowania po sprzeda˝, dokonywane sà przez okreÊlonych ludzi, w∏àczajàc w to
wszystkie operacje ekonomiczne zwiàzane z naliczeniem ceny, podatków i mar˝y. W ten sposób zapo-
czàtkowany zosta∏ ca∏y ∏aƒcuch czynnoÊci, w którym ludzie zajmujà si´ z pozoru czymÊ wa˝nym: dajà so-
bie i innym mo˝liwoÊç zjedzenia p∏odu jab∏oni. Równie˝ ten ktoÊ, zanim b´dzie móg∏ zaspokoiç swojà po-
trzeb´ zjedzenia jab∏ka, powinien gdzieÊ pracowaç, ˝eby zarobiç pieniàdze i op∏aciç ca∏y ten wymyÊlony
przez kogoÊ ∏aƒcuch czynnoÊci, rozciàgni´ty pomi´dzy cz∏owiekiem a ga∏´zià jab∏oni. I spo∏eczeƒstwo
uwa˝a to zjawisko za normalne. Og∏upione spo∏eczeƒstwo nawet nie podejrzewa, ˝e komuÊ bardzo za-
le˝a∏o na tym, ˝eby odwieÊç ludzi od ich prawdziwego przeznaczenia i zmusiç do zajmowania si´ czymÊ
bezsensownym. Do takiego absurdu prowadzano ludzi stopniowo. Szybko nie mo˝na. JeÊli by∏oby szyb-
ko, to nawet ma∏o rozgarni´ty cz∏owiek móg∏by dostrzec absurdalnoÊç takiej sytuacji.

Prosz´ sobie wyobraziç paradoksalnoÊç takiej sytuacji: pewnego pi´knego dnia, tak jak zwykle,
mieliÊcie ochot´ podejÊç do jab∏oni i zerwaç jab∏ko. ZrobiliÊcie jeden krok od drzwi domu w kierunku ja-
b∏oni i zobaczyliÊcie sznur ludzi.

– Kim ty jesteÊ? – pytacie pierwszego, stojàcego najbli˝ej was. 
– Jestem sprzedawcà jab∏ek – odpowiada zagadni´ty.
– A kim sà pozostali? – pytaci ze zdziwieniem, i s∏yszycie w odpowIedzi:
– Za mnà jest cz∏owiek, który przywozi jab∏ka do mojego sklepu, za nim ten, który zrywa je z drze-

wa, a wokó∏ ka˝dego z nas widzisz ludzi w czyÊciutkich fartuchach – to sà ci, którzy notujà, ile jab∏ek
przejdzie przez ka˝dego z nas.

– Odbi∏o wam, ch∏opy, czy co? – pytacie ze wzburzeniem. – Po co zajmowaç si´ g∏upimi sprawa-
mi? Kto wam podzi´kuje za takà g∏upot´?

W odpowiedzi s∏yszycie:
– Ty nam b´dziesz dzi´kowa∏, b´dziesz p∏aciç pieniàdze dla nas wszystkich, a za te pieniàdze my

równie˝ b´dziemy kupowaç sobie jab∏ka.
– A skàd ja wezm´ tyle pieni´dzy?
– Idê do sàsiada, co ma grusz´ – tam jest wolne miejsce brygadzisty. Zostaniesz brygadzistà, za-

robisz pieniàdze i b´dziesz nam p∏aciç, i jeÊç jab∏ka, kiedy zechcesz.
Kompletny absurd, powiecie, schizofrenia. OczywiÊcie, ˝e absurd, oczywiÊcie, ˝e schizofrenia. Ale

w∏aÊnie coÊ takiego z nami si´ dzieje.
Wyglàda wi´c na to, ˝e oczywiste warunki potrzebne do osiàgni´cia zdrowego ˝ycia nale˝y poda-

waç w formie traktatu. Oto on – malutki traktat.
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Po pierwsze.Po pierwsze.
Ka˝dy ˝yjàcy na Ziemi cz∏owiek w celu zabezpieczenia siebie w dobrà jakoÊciowo ˝ywnoÊç powi-

nien posiadaç w∏asne siedlisko, w∏asnà przestrzeƒ.
Po drugie.Po drugie.
W swoim siedlisku cz∏owiek w∏asnà r´kà powinien posadziç roÊliny przynoszàce p∏ody. Takie roÊli-

ny, które wed∏ug niego b´dà korzystne i smaczne. Je˝eli na przyk∏ad cz∏owiek ju˝ wczeÊniej wie, ˝e nie
smakuje mu czerwona porzeczka, to nie nale˝y jej sadziç w wi´kszych iloÊciach. W swoim siedlisku na-
le˝y posadziç nie mniej ni˝ trzysta odmian roÊlin wieloletnich, stosujàc podczas sadzenia procedury zwià-
zane z przekazywaniem roÊlinom informacji o w∏asnym organizmie. OczywiÊcie, ˝e tego nie zrobimy
w ciàgu jednego roku, lecz powiedzmy przez dwa lub trzy lata. Jednak jest to zupe∏nie mo˝liwe, choç fak-
tycznie to dopiero nasze dzieci otrzymajà idealne êród∏o po˝ywienia. 

Po trzecie.Po trzecie.
Cz∏owiek powinien ka˝dego ranka po obudzeniu si´, pospacerowaç po swoim siedlisku i, jeÊli od-

czuje takà potrzeb´, zjeÊç dojrza∏y owoc, warzywo lub zio∏o. Robiç to trzeba, tylko odczuwajàc takà po-
trzeb´, a nie wed∏ug zaleceƒ jakiegoÊ tam dietetyka, chocia˝by posiadajàcego tytu∏ naukowy. Wasz or-
ganizm, zapoznajàc si´ ze wszystkimi walorami smakowymi wyhodowanych przez was p∏odów, sam do-
bierze w∏aÊciwà diet´ co do iloÊci, rodzaju i czasu przyjmowania produktów. Spacerowaç po w∏asnym sie-
dlisku trzeba nie tylko rankiem lub o okreÊlonej przez kogoÊ godzinie przyjmowania posi∏ku, ale zawsze,
gdy zachce si´ wam jeÊç.

W obecnych warunkach wielu ludzi nie mo˝e przebywaç ca∏y czas w swoim rodowym siedlisku. Ale
koniecznie trzeba pojechaç tam chocia˝ raz w tygodniu. A w przypadku choroby, zanim zaczniemy przyj-
mowaç lekarstwa, najlepiej pojechaç na par´ dni do w∏asnego siedliska. Je˝eli posiadacie ju˝ uformowa-
nà w∏asnà przestrzeƒ, je˝eli wasz organizm dysponuje informacjà o rosnàcych tam roÊlinach, to sam
z absolutnà dok∏adnoÊcià wybierze to, co jest potrzebne do wyzdrowienia. Anastazja twierdzi, ˝e nie ist-
niejà choroby, których nie zdo∏a∏aby pokonaç stworzona przez was Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Oczywiste jest, ˝e
nie mamy tu na myÊli przestrzeni w miejskim mieszkaniu, lecz przestrzeƒ rodowego siedliska, stworzo-
nego wed∏ug podanych przez Anastazj´ zasad. 

* * *
Napisa∏em te zasady w swoim notatniku i po ich przeczytaniu dziadkowi Anastazji zapyta∏em:
– Nie pominà∏em czegoÊ?
On odpowiedzia∏:
– Krótko mówiàc, mo˝na i tak na poczàtek. Trzeba jednak koniecznie powiedzieç o sàsiadach.
– A co do tego majà sàsiedzi? – nie rozumia∏em z poczàtku.

– Jak to: co majà? – dziadek by∏ zdziwiony pytaniem. – PomyÊl sam: je˝eli zaraz za p∏otem twojej
posiad∏oÊci znajduje si´ zak∏ad smrodzàcy trujàcymi gazami i wiatr b´dzie to wszystko przynosi∏ w twojà
przestrzeƒ, to czym ty b´dziesz oddychaç?

– Przecie˝ nikt nie b´dzie zak∏adaç siedliska w pobli˝u fabryki zaprzeczy∏em i zamilk∏em.
Przypomnia∏em sobie. W Nowosybirsku, w odleg∏oÊci tylko pi´ciuset metrów od huty aluminium po-

∏o˝one sà ogródki dzia∏kowe, a w Niemczech pola z uprawami warzyw – przy oÊmiopasmowej autostra-
dzie. PomyÊla∏em: no tak, powszechny proces uprawy warzyw przeznaczonych do od˝ywiania ludzi jest
mo˝liwy tylko w strefie czystej ekologicznie, w znacznym oddaleniu od miasta. T´ prostà zasad´ ludzie
powinni sobie uÊwiadomiç. RzeczywiÊcie, nale˝y dopisaç jeszcze jeden punkt!

Po czwarte.Po czwarte.
Wasza rodowa osada powinna si´ znajdowaç w czystej ekologicznie strefie. Powinny jà otaczaç po-

siad∏oÊci ludzi, którzy tak jak wy dà˝à do stworzenia rodowych rajskich oaz. Od˝ywcze py∏ki roÊlin z wa-
szej osady wiaterek uniesie sàsiadom, a inny wiaterek przyniesie je od sàsiadów do was. 

Przeciwdzia∏aniaPrzeciwdzia∏ania

Wielu czytelników ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry Rosji mog∏o si´ przekonaç o tym, ˝e prowadzo-
ne sà dzia∏ania majàce na celu niedopuszczenie do powstania harmonijnego, zdrowego fizycznie i du-
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chowo obrazu ˝ycia ludzi. 
* * *

Wielokrotnie pisa∏em o tym, ˝e otrzymywa∏em informacje, jakoby rosyjska prawos∏awna Cerkiew
wyst´powa∏a przeciwko Anastazji. I jakoby to z inicjatywy prawos∏awnych duchownych by∏y rozprzestrze-
niane w organach administracyjnych paƒstwa pog∏oski o tym, ˝e wszyscy czytelnicy ksià˝ek z serii Dzwo-
niàce Cedry Rosji to sekciarze. 

Z poczàtku trudno by∏o mi uwierzyç w prawdziwoÊç tych doniesieƒ, lecz wkrótce cz∏onkowie klubu
czytelniczego z Nowosybirska zacz´li opowiadaç, ˝e do dyrekcji centrum domu kultury przyszli z wizytà
przedstawiciele cerkwi i poprosili, by zapobiec zorganizowaniu konferencji czytelników. 

Póêniej pokazali jeden z prawos∏awnych adresów w internecie, gdzie cz∏owiek nazywajàcy siebie
doktorem teologii na wszelkie sposoby oczernia Anastazj´, wykorzystujàc do tego celu dalece nieteolo-
giczne okreÊlenia. Czytelnicy przystàpili z nim do polemiki, próbujàc wyt∏umaczyç, ˝e idee Anastazji sà
pozytywne. Ale doktor teologii chyba nie by∏ w stanie dyskutowaç na ten temat, znacznie wi´cej ni˝ dys-
kusja interesowa∏o go, czy moje nazwisko jest prawdziwe, czy te˝ to literacki pseudonim. 

Nast´pnie z ró˝nych województw przysy∏ali do mnie artyku∏y z gazet, napisane tak, jakby by∏y skàdÊ
kopiowane: sposób wys∏awiania si´, standardowe frazy, z∏oÊliwe wymys∏y – mo˝na by∏o z tego ∏atwo
wywnioskowaç, ˝e autorzy majà jedno êród∏o. 

I na dodatek ten nie mieszczàcy si´ w g∏owie fakt teatr Wstriecza (Spotkanie) z Sankt Petersburga
wystawi∏ spektakl na motywach ksià˝ki Anastazja z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. 23 lipca trupa teatralna
przyjecha∏a do miasta W∏adymir i wystawi∏a sztuk´ w sali koncertowej. Premiera tego spektaklu mia∏a si´
odbyç 25 lipca w mieÊcie Tu∏a. A 24 lipca w tulskiej gazecie na pierwszej stronie ukaza∏ si´ podpisany
przez misjonarski wydzia∏ tulskiego biskupstwa apel, w którym proszono ludzi, aby nie szli na t´ premie-
r´, poniewa˝ i ksià˝ki, i ta sztuka nawo∏ujà ludzi do powrotu do pogaƒstwa... 

Ogólnie mówiàc, próbowano ludzi zastraszyç czymÊ okropnym. Ale spektakl i tak si´ odby∏, a wi-
downia by∏a wype∏niona po brzegi. I kiedy dyrektor teatru Wstriecza przywióz∏ mi t´ publikacj´, we mnie
i w moich wspó∏pracownikach natychmiast zrodzi∏y si´ takie same pytania do misjonarskiego wydzia∏u
tulskiego biskupstwa. 

Jak mo˝na krytykowaç spektakl, którego nikt nie widzia∏? Jedyny bowiem wyst´p odby∏ si´ we W∏a-
dymirze dwa dni wczeÊniej, a dopiero w Tule faktycznie odby∏a si´ jego premiera. 

Ale ju˝ na przyk∏ad w Sankt Petersburgu kap∏ani przyszli na spektakl, a póêniej dzi´kowali aktorom
za tak wysoce duchowà gr´, mówiàc: "Oby jak najwi´cej takich by∏o". 

Wniosek nasuwa si´ sam: zjawisko takie jak Anastazja wnikliwie obserwuje przeciwna mu si∏a. Si-
∏a ta mo˝e si´ znajdowaç zarówno na terytorium Rosji, jak i poza jej granicami. Posiada ona pewnà roz-
ga∏´zionà sieç, zdolnà do reagowania na procesy zachodzàce w ludzkich masach, zdolnà wzmagaç lub
hamowaç ich rozwój wed∏ug swojego uznania. 

OpowieÊci Anastazji i jej dziadków o kap∏anach nabierajà coraz bardziej realnych i wyraênych za-
rysów, które przejawiajà si´ dziÊ w konkretnych czynach. 

Dziadek mówi∏ o tym, ˝e kap∏an-zwierzchnik, kszta∏tujàcy ideologi´ ca∏ych narodów, zrezygnowa∏
z przeciwstawiania si´ Anastazji, ale b´dzie si´ jej przeciwstawia∏ przez wieki stanowiony przez kap∏a-
nów system. I to te˝ ma swoje potwierdzenie. 

Gorliwi wyznawcy przeciwdzia∏ania okazali si´ niezdolni, by przeniknàç do sedna tego, co si´ dzie-
je. Dzia∏ajà oni jakby zgodnie z wczÊniejszym zaprogramowaniem, obwiniajàc Anastazj´ o czyny, których
si´ absolutnie nie dopuÊci∏a. I tak na przyk∏ad na pytanie: "Czy wszyscy majà iÊç do lasu?" 

– Anastazja odpowiada: "Nie musisz odchodziç do lasu. Tam, gdzie naÊmieci∏eÊ, najpierw posprzà-
taj". Jednak ˝e w prasie stale pojawiajà si´ stwierdzenia, ˝e niby Anastazja nawo∏uje ludzi do porzuce-
nia mieszkaƒ i odejÊcia do lasu. 

Mo˝na wi´c z tego wywnioskowaç, ˝e okreÊlone struktury aktywnie próbujà hamowaç wdra˝anie
w ˝ycie idei Anastazji, a szczególnie nabywanie przez ka˝dà rodzin´ hektara ziemi w celu wybudowania
na niej swojego rodowego dworu. 

OczywiÊcie, ˝e oponenci Anastazji starajà si´ nie wspominaç o tej g∏ównej idei, zamiast tego pró-
bujà zastraszaç ludzi k∏amliwymi wymys∏ami. 

Ach, jak˝e pragnà∏em ochroniç czytelników i ide´ ksià˝ek przed oszczerstwami i innymi przeszko-
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dami nie pozwalajàcymi na osiàgni´cie celu. Uchroniç, ale jak? I przed kim konkretnie? Przecie˝ ci oszcz-
ercy majà konkretne imiona i nazwiska, i okreÊlonych szefów, w∏asne mteresy. Ale istnieje równie˝ cen-
trum analityczne zwolenników Anastazji. OczywiÊcie nie wszystkich wchodzàcych w jego sk∏ad znam
osobiÊcie. Ich wnioski i przemyÊlenia sà jednak dosyç interesujàce. 

"Przeciwdzia∏a si´ nie bezpoÊrednio Anastazji, lecz narodowej idei powsta∏ej w Rosji. Przeciwdzia-
∏anie to wychodzi z konkretnego punktu i jak po sygnale dociera do lokalnych adeptów, którzy nie kon-
taktujà si´ mi´dzy sobà. Znajdujà si´ oni w ró˝nych warstwach spo∏ecznych, tak˝e i w koÊcielnych. Spo-
sób jest bardzo prymitywny: oszczerstwo i rozpowszechnianie z gruntu fa∏szywych pog∏osek. A jeÊli za-
chodzi potrzeba, u˝ywa si´ prowokacji wobec kierownictwa tego ruchu i si´ je dyskredytuje". 

* * *

Z centrum analitycznego dowiedzia∏em si´, kto konkretnie ukrad∏ komputer z tekstem ksià˝ki i jaki
by∏ plan kradzie˝y strony internetowej, kto i jak próbowa∏ zamieniç ksià˝ki Anastazji na inne, z pozoru po-
dobne, ale tak naprawd´ p∏ynnie odwodzàce od idei. 

Opowiadano mi tak˝e o tym, ˝e te same si∏y i tym samym sposobem zorganizowa∏y ataki na Ana-
stazj´, na szko∏´ profesora Szczetinina, a tak˝e na Êpiewaka Baskowa. A co ma do tego Baskow? 

– Zdziwi si´ czytelnik. Mi∏y, m∏ody cz∏owiek z mocnym i pi´knym g∏osem. Ale w∏aÊnie to ich irytuje.
Wyobraêcie sobie, ˝e ten m∏ody S∏owianin nagle zaÊpiewa swoim przepi´knym g∏osem. 

Rozkwitajà Êwity na ga∏´ziach dzwoniàcego cedru, 
Nieskalanej Ziemi poród promieniem b∏ogos∏awià. 
Âwietliste niebiosa westchnieniem mi∏oÊci jà wspierajà. 
I jej sen pieszczà Êpiewy galaktycznych wiatrów. 
W ka˝dym ziarenku rodzi si´ si∏a, 
A w ka˝dym dziecku rodzi si´ misja. 
W promieniach Êwietlistych odrodzi si´ Ziemia. 
O, Anastazjo, Ojczyzna... 
Panie nasz, niech tak si´ stanie. 

Proszono mnie, ˝ebym si´ nie fatygowa∏, ˝ebym nie mówi∏ o tym, co si´ dzieje, zapewniano mnie,
˝e po raz pierwszy pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç przeanalizowania mechanizmu i nazwania konkretnych spraw-
ców ideologicznych dywersji wobec wszelkich pozytywnych ruchów w Rosji. 

I nie mówi∏bym. Niechby si´ tym zajmowa∏y kompetentne instytucje. Jednak bardzo prosz´ o wy-
baczenie, ale o jednej sprawie nie mog´ milczeç mimo danego s∏owa. JeÊli to przemilcz´, to strac´ do
siebie szacunek na ca∏e ˝ycie. 

Nie da si´ ju˝ d∏u˝ej milczeç o atakach na szko∏´ akademika Szczetinina, na jej pedagogów, na pe-
dagogów nowatorów w ogóle, a najwa˝niejsze – na dzieci. 

Uczniowie szko∏y Szczetinina razem z nauczycielami podj´li decyzj´ o budowie jeszcze jednej
szko∏y pod miastem Bie∏gorod. Zgodnie z pozwoleniem urz´du miejskiego rozpocz´li prace wykoƒcze-
niowe oddanego im pomieszczenia. Przyzwyczajeni do pracy, umiejàcy projektowaç i budowaç, szybko
wykonali postawione im zadanie. Oni bardzo chcieli, ˝eby inne dzieci te˝ mog∏y si´ uczyç w normalnej
szkole... Musieli jednak zostawiç to wyremontowane pomieszczenie. Dlaczego? Dlatego ˝e prowokato-
rzy nie Êpià... Z tego samego punktu, z którego zorganizowano rozpowszechnianie oszczerstw, ˝e jako-
by wszyscy czytelnicy ksià˝ek o Anastazji sà sekciarzami, rzucono podobne oskar˝enie: "Szko∏a Szcze-
tinina – totalitarna sekta". 

* * *

Tak jak i w przypadku Anastazji, niczym na dany sygna∏ jacyÊ rzekomi prawos∏awni kap∏ani zacz´-
li potwierdzaç zarzuty i znowu zabrzmia∏y standardowe frazy, ogólne, nie potwierdzone dowodami oskar-
˝enia. Pewien kap∏an Aleksiej pisze na przyk∏ad, ˝e jakoby dzieci ze szko∏y Szczetinina "...nie majà ˝ad-
nego doÊwiadczenia w obracaniu pieni´dzmi". K∏amstwo, panowie! Majà doÊwiadczenie, z tym ˝e nie sà
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na nie tak pazerni jak wy. 
"W szkole Szczetinina stosuje si´ metod´ «wezwania do ko∏a», kiedy winowajca staje przed ca∏à

grupà, która przekazuje mu swój osàd". 
Ale g∏upoty! A Kozacy to co, nie stawiali w "kole" tego, który nabroi∏? Wo∏ali, nie tylko dla samego

osàdu, ale jeszcze i batogami karali. A czy nasze partie demokratyczne nie wzywajà do swojego "ko∏a"
winnych? A czy˝ KoÊció∏ te˝ tego nie robi ze swoimi winowajcami i nie wyklucza ich ze stanu kap∏aƒskie-
go? KoÊció∏ i gorzej robi∏ – na stosach pali∏. A tu zwyk∏a nagana si´ nie podoba... 

Byç mo˝e autor, piszàc o tym jako o czymÊ negatywnym, mia∏ na myÊli, ˝e "ko∏o" mog∏oby si´ sk∏a-
daç tylko z jego jednej osoby? Ale wtedy to nie b´dzie "ko∏o", tylko faktycznie totalitaryzm. W innych ar-
tyku∏ach mówi si´ negatywnie o tym, ˝e szko∏´ Szczetinina ochraniajà Kozacy i nie zawsze jest mo˝li-
woÊç dostania si´ tam bez przeszkód. 

Nie b´d´ przytaczaç tych wszystkich bredni napisanych o wspania∏ej szkole. Osoby, które napisa-
∏y te oszczerstwa, osàdzili nawet ich koledzy. Przytocz´ tu fragment artyku∏u Aleksandra Adamskiego. 

W sobot´ l kwietnia na prywatnym kanale telewizyjnym puszczono program "Press Klub", poÊwi´-
cony ró˝norodnym publikacjom o szkole Michai∏a Szczetinina, która znajduje si´ w miejscowoÊci Tekos
Krasnodarskiego Kraju. Organizatorzy "Press Klubu" zaprosili do programu piszàcych na tematy szkolne
dziennikarzy oraz pedagogów, ˝eby wszystko omówiç. 

Owszem, system Szczetinina – jako profesjonalny i b´dàcy unikalnym zjawiskiem wspó∏czesnej
edukacji – wywo∏uje spory. Jednak argumenty "pedagogicznych kilerów " (to jest okreÊlenie Aleksandra
Radowa) ró˝nià si´ od argumentów osób dyskutujàcych ze Szczetininem o sednie sprawy. 

Kilerzy nie dyskutujà, oni starajà si´ zniszczyç. 
Tak d∏ugo, jak istnieje pedagogika, od czasów Sokratesa, wybitnych nauczycieli-filozofów – t∏um za-

wsze t∏uk∏ ich za to, ˝e màcà w g∏owach m∏odym ludziom i wyk∏adajà niezgodnie z przyj´tym standardem. 
Kolejna próba pogromu Szczetinina nie jest wi´c przypadkowa. Jak wypowiedzia∏ si´ na posiedze-

niu "Press Klubu" Aleksander Radow, jeÊli przedtem organizowaniem pogromu zajmowali si´ urz´dnicy,
to teraz czynià to ca∏kiem mili dziennikarze. Ci mili ch∏opcy i mi∏e dziewuszkl, trafiajàc na coÊ, co jest nie-
zgodne z ich wyobra˝eniami, na coÊ, co jest tak niepodobne do tego, jaka w ich mniemaniu ma byç szko-
∏a czy jaki powinien byç pedagog albo ca∏y system edukacji, okazujà si´ niezdolni do wspó∏istnienia z tym
dla nich niezrozumia∏ym i nie mieszczàcym si´ w ich ÊwiadomoÊci. To, czego ja nie rozumiem, nie ma
prawa istnieç – oto ich prosta i zabójcza logika. 

Ten stary Êwiat wyplu∏ to, co spoczywa∏o na samym dnie, ostatni g´sty osad totalitaryzmu, agre-
sywnego i zasta∏ego w swojej nienawiÊci do wszystkiego, co do niego niepodobne. Stary Êwiat, w którym
nie ma miejsca dla cierpliwoÊci i tolerancji, gdzie dzieci powinny byç jednakowe, a nauczyciele powinni
uczyç tego samego. Bardzo znaczàcy by∏ poczàtek dyskusji w "Press Klubie". Jeden z autorów publika-
cji atakujàcych Szczetinina powiedzia∏, ˝e ma podstawy do zarzutów, ale wpierw chcia∏by wys∏uchaç ar-
gumentów "za". To zadziwiajàce, jak ˝ywa jest ta stalinowska logika, zgodnie z którà ka˝dy cz∏owiek po-
winien si´ broniç, a ju˝ potem ten, kto obwinia, zadecyduje, na ile jest winien ten, który si´ broni. Co do
tego, ˝e jest winien, nie ma wàtpliwoÊci, pytanie tylko, w jakim stopniu jest winien i jaka kara mo˝e zo-
staç wymierzona. 

Z tymi dziennikarzami nie ma co wchodziç w spór, nie nale˝y wymieniaç ich imion i nazwisk, to bo-
wiem tylko wbija ich w dum´ i robi im reklam´, poniewa˝ oni dà˝à w∏aÊnie do tego, by ich zauwa˝ono.
Nale˝y ich przetrzymaç, rozumiejàc, ˝e przez ich usta przemawia stary Êwiat, a za r´k´ prowadzi osta-
tecznoÊç i z∏oÊç. Oni sami na wielkà skal´ nie sà niczemu winni, tak jak na przyk∏ad niewinne jest bawià-
ce si´ zapa∏kami dziecko, które spali∏o swój dom. Ale co b´dzie ze szko∏à, z przysz∏oÊcià naszej eduka-
cji? 

Z naszego punktu widzenia Szczetinin dokona∏ w dziedzinie edukacji wielkiego odkrycia, które na
pewno zosta∏o zauwa˝one przez jego przeciwników. On ods∏oni∏ przed nami nowe sedno edukacji. Tak
u∏o˝y∏ ˝ycie w swojej szkole, na swojej pedagogicznej wyspie, ˝e rozk∏ad ten sta∏ si´ w∏aÊnie istotà edu-
kacji. Pewnie, ˝e i program, i przedmioty nauczania sà, dzieci si´ uczà i matematyki, i biologii, lecz to tyl-
ko materia∏, a zawartoÊcià sta∏ si´ sposób ˝ycia Tekosu. Budowanie domów, zdobywanie jedzenia,
ochrona miejsca zamieszkania, sztuka obcowania ze sobà. l jeszcze jedno: wszyscy mówià o tym, ˝e
dzieci sà ró˝ne i nie tylko majà ró˝ny rytm uczenia si´, ale tak˝e ich zdolnoÊci otwierajà si´ na ró˝ne dzie-
dziny. Na razie tylko Szczetininowi uda∏o si´ doprowadziç do tego, by dzieci czyni∏y post´py w nauce w∏a-
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Ênie w swoim indywidualnym tempie. Dlatego na przyk∏ad uczeƒ ze szko∏y Szczetinina mo˝e si´ uczyç
fizyki w dziewiàtej klasie, a architektury wed∏ug programu szko∏y wy˝szej. 

I to w∏aÊnie jest ustawiczna edukacja. Jak zdo∏a∏ to uczyniç? 
To nawet trudno sobie wyobraziç, a co dopiero obmyÊliç i urzeczywistniç. Szczetinin na pewno jest

geniuszem, na pewno jest artystà, filozofem, wybitnym wspó∏czesnym dzia∏aczem kultury. 
I w∏aÊnie dlatego ani jego samego, ani jego twórczoÊci nie da si´ wt∏oczyç w okreÊlone ramy czy

klisze – czy to pozytywne, czy negatywne. Ze Szczetininem mo˝na i nale.˝Y dyskutowaç, mo˝na si´ od
niego wiele nauczyç i po prostu trzeba go chwaliç – artysta bowiem nie mo˝e ˝yç bez pochwa∏ i uzna-
nia. 

Tylko nie wolno go poni˝aç. 
W ogóle nikogo nie wolno poni˝aç. Nikogo nie wolno równie˝ niszczyç, poniewa˝ pr´dzej czy póê-

niej b´dzie nam wstyd. To tylko w bandach odnosi si´ zwyci´stwo, niszczàc koleg´, a w normalnym spo-
∏eczeƒstwie cz∏owiek spe∏nia si´ tylko poprzez szacunek i mi∏oÊç do siebie samego i do innych. 

Owszem, osàdzono ideologicznych kilerów, ale có˝ dla nich osàdzenie? To jest dla nich nagrodà.
Gospodarze ju˝ im wszystko zrekompensujà. A oni jeszcze bardziej b´dà si´ staraç. I zawsze pozosta-
nà nietykalni. Jak ich ukaraç? Ludzie po prostu wypowiedzieli swoje zdanie. Oni si´ po prostu pomylili,
a za omy∏ki kara nie jest przewidziana. Ale oni si´ nie pomylili. Nazwawszy szko∏´ totalitarnà sektà, tym
samym wytyczyli konkretny cel – odciàgnàç w∏adz´ administracyjnà od wspierania nowego wspania∏ego
zalà˝ka w kraju. Przecie˝ wszyscy urz´dnicy nie pojadà, ˝eby ustaliç prawdziwy stan rzeczy. Ale obo-
wiàzkowo postarajà si´ o utrzymanie dystansu wobec wszelkich kontaktów. Bo mo˝e faktycznie jest coÊ
niedobrego w tej szkole? W rezultacie szko∏a sta∏a si´ bezbronna, faktycznie zosta∏a wydana na rozszar-
panie i ju˝ jà kilerzy ze wszystkich si∏ starajà si´ metodycznie atakowaç. 

A my co? Przecie˝ to na naszych oczach, nie tylko pedagogów, ale i dzieci... 
Czy zdajecie sobie spraw´ z tego, ˝e ponad 300 dzieci wdeptujà w b∏oto, oczerniajà, obra˝ajà ju˝

od dwóch lat? 
Nie wierz´, ˝e to czynià Rosjanie, takie zachowanie nie le˝y w rosyjskim charakterze. Jednak my

patrzymy na t´ nagonk´. Patrzà wysoko postawieni urz´dnicy i proÊci ludzie. Patrzymy na oczywiste
chamstwo i moralne upadlanie dzieci. Przez kogo?.. 

Niech o tym powiedzà nam rosyjscy oficerowie. Ale nie daj Bo˝e, ˝ebyÊmy kiedyÊ musieli powie-
dzieç swoim wnukom: "˚yliÊmy w tych czasach, kiedy jeszcze w Tekosie istnia∏a szko∏a Szczetinina,
w której uczy∏o si´ 300 dzieci marzàcych o wspania∏ej Ojczyênie". 

Swoim wnukom, które b´dà mieszkaç w rodowych dworach, powinniÊmy móc powiedzieç: "Ta oto
szko∏a, do której teraz z przyjemnoÊcià chodzisz, powsta∏a za naszych czasów. My jà zachowaliÊmy". 

To wszystko b´dzie póêniej. 
A teraz... 
I Szczetinin, i wyk∏adowcy w Tekosie to pedagodzy-nowatorzy! Jest wam trudno, na pewno, ale wy

wiecie... Doskonale wiecie, ˝e do prawdy nie dochodzi si´, pe∏zajàc. I jeszcze dzieci! Dzieci ze szko∏y
w Tekosie. Wybaczcie mi, moi m∏odzi Rosjanie, jeÊli nie zdo∏am uczyniç wszystkiego, co powinienem...
Ale ja zdo∏am. I wielu innych ludzi te˝. Jak tam u was teraz, pewnie ciep∏o? Dobrze, jeÊli jest ciep∏o. Niech
jak najcz´Êciej Êwieci nad wami s∏oƒce, ogrzewajàc marzenia ka˝dego z was. 

* * *
W nadziei na otrzymanie rady, jak post´powaç, opowiedzia∏em o tej sytuacji dziadkowi Anastazji.

Starzec sta∏ wsparty na odziedziczonym po ojcu kosturze i uwa˝nie s∏ucha∏ mojej opowieÊci. Kiedy skoƒ-
czy∏em i poprosi∏em o rad´ w tej z∏o˝onej sytuacji, przez jakiÊ czas milcza∏, jego twarz wyra˝a∏a skupie-
nie. Potem podniós∏ g∏ow´, zmru˝y∏ oczy i, jak gdyby skanujàc przestrzeƒ, zaczà∏ mówiç: 

– Dla nikogo nie by∏o jasne – ani dla mnie, ani dla mojego ojca, ani dla zwierzchnika-kap∏ana – w ja-
ki sposób mojej wnuczce Anastazji uda si´ odkryç tajemnic´ tajemnic i odpowiedzieç na pytanie, dlacze-
go Ziemia zacz´∏a si´ przemieniaç w smród. Cierpienia cielesne i dusz ludzkich b∏àdzenie sam cz∏owiek
wytworzy∏. 

JeÊli wczeÊniejsze cywilizacje na Ziemi uwa˝ane by∏y za najmàdrzejsze, to dlaczego nie zachowa-
∏y dla swoich dzieci szcz´Êliwego obrazu ˝ycia? 

Teraz mo˝na wszystko przywróciç do pierwotnego stanu Êwiata stworzonego przez Boga. Dla ni-
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kogo jednak nie by∏o jasne, jak go zachowaç bez powtarzania wczeÊniejszych b∏´dów. A tu prosz´, ona
sama swojà myÊlà stworzy∏a niesamowità kombinacj´. Na wszystkie pytania zostanà udzielone odpowie-
dzi. 

Wszystko, co wydarzy∏o si´ w ciàgu tysiàcleci, Anastazja zamyka w jednym wieku. Teraz ka˝dy
sam w sobie odczuje histori´ Ziemi, swojego paƒstwa. Oceni, wysnuje wnioski, a nast´pnie wnioski ten
zapisze w Ksi´dze Rodu. Cz∏owiek b´dzie móg∏ poznaç zdarzenia tysiàcleci samym sobà, swoimi uczu-
ciami i duszà. 

Tak jak teraz oczerniajà Anastazj´, tak samo oczerniali twoich przodków na Rusi, kiedy t´pili ich
kultur´. 

Zarówno pogaƒstwo, jak i Wiedyzm w staro˝ytnej Rusi okreÊlili jako przera˝ajàce barbarzyƒstwo
i bezbarwnà kultur´. Jak daç poczuç i zrozumieç, co tak naprawd´ si´ wtedy dzia∏o? 

Wnuczka pokaza∏a dà˝enie prarodziców i teraz bierze na siebie ataki potomków tych, którzy ich
szkalowali przez wspó∏czesnoÊcià, przed dzieçmi i wnukami. Ona jak w spektaklu, sztuce historycznej
zaproponowa∏a wszystkim ˝yjàcym dzisiaj na Ziemi ludziom, by wybrali dla siebie role. I ˝eby nast´pnie
odegrali wybranà rol´, i popatrzyli na t´ sytuacj´ z boku. Nawet ci, którzy jako widzowie b´dà obserwo-
waç wszystko to, co si´ dzieje, b´dà w tym momencie graç rol´ widzów, prze˝ywaç i oceniaç zachodzà-
ce zdarzenia, i sami b´dà dà˝yç do odpowiednich dzia∏aƒ. 

Troch´ si´ zagalopowa∏em. Chcia∏eÊ us∏yszeç w odpowiedzi, kto tworzy te przeszkody i zniewa˝a.
No có˝, udziel´ ci odpowiedzi. Odpowiedê ta nie jest trudna dla kap∏ana. 

Ludziom, którzy zrozumieli i zap∏on´li ideami nag∏oÊnionymi przez Anastazj´, stawiajà te przeszko-
dy ludzie, ale to nie sà zwykli ludzie. To sà bioroboty kierowane przez ma∏à sekt´, powsta∏à bardzo daw-
no temu, i nie w Rosji. 

– Ale ja mam wycinki artyku∏ów z gazet, pod którymi widniejà nazwiska ich autorów. A w jednym
artykule to konkretnie si´ mówi, ˝e przeciwko Anastazji wystàpi∏ wydzia∏ misjonarski tulski ego biskup-
stwa i diecezji. Sà równie˝ doniesienia ludzi z ró˝nych regionów, mówiàce o niedobrym podejÊciu pew-
nych chrzeÊcijaƒskich parafii. To oni co? Te˝ sà biorobotami podporzàdkowanymi jakiejÊ sekcie? 

– Ludzie-bioroboty sami nie wiedzà o swoim podporzàdkowaniu. Im po prostu ju˝ dawno zosta∏
wszczepiony okreÊlony program. A ten program nie przewidywa∏ zjawiska Anastazji i dlatego powsta∏o
silne zak∏ócenie. Sam siebie skaza∏ na zniszczenie. 

– W g∏owie mi si´ nie mieÊci taka informacja. Gdzie mo˝na znaleêç jej potwierdzenie? 
– JeÊli si´ w g∏owie nie mieÊci, to spokojnie u∏ó˝ wszystko zgodnie z logikà, a dowody te˝ w swo-

jej logice odnajdzie ka˝dy, kto umie myÊleç. 
– Pouk∏adaç zgodnie z logikà? 
– Tak, te proste i znane wszystkim fakty. Popatrz, jak mo˝na myÊleç, bazujàc tylko na faktach. 
– Jak? 
– Wpierw dok∏adnie okreÊl sam sobie, co Anastazja zaproponowa∏a wszystkim uczyniç. 
– No, ona zaproponowa∏a wszystkim, aby wzi´li nie mniej ni˝ jeden hektar ziemi i zbudowali na nim

rodowy dwór dla swojej rodziny i przysz∏ego rodu. Jak sama mówi, jeÊli taki wiejski zakàtek stworzy dla
siebie ka˝da rodzina, to ca∏a Ziemia przemieni si´ w rajski ogród. Ona jeszcze mówi∏a o tym, w jaki spo-
sób nale˝y siaç roÊliny, by walczy∏y one z chorobami cz∏owieka. Mówi∏a te˝ o zdrowym ˝yciu, wychowy-
waniu dzieci, troskliwym stosunku do przyrody, twierdzàc, ˝e w przyrodzie sà rozproszone myÊli Boga.
Krótko mówiàc, stworzy∏a model, dzi´ki któremu nasza Ojczyzna mo˝e si´ staç kwitnàcym krajem, w któ-
rym b´dà ˝y∏y szcz´Êliwe rodziny.

– Anastazja, opowiadajàc o rodowych dworach, tak naprawd´ odkry∏a przed ludêmi najwi´kszà ta-
jemnic´ Boskiego bytu. Wskaza∏a drog´ powrotu cz∏owieka do raju. A staje si´ to zrozumia∏e, gdy wszyst-
kie jej wypowiedzi, rozproszone po ró˝nych ksià˝kach, po∏àczy si´ w jednoÊç. 

Ona ods∏oni∏a tajemnic´, którà przez tysiàclecia chroni∏y ciemne si∏y. W II wieku tak zwanej waszej
ery zosta∏a zniszczona ostatnia ksi´ga, napisana jeszcze runicznym pismem. Ksi´ga ta opowiada∏a o Bo-
skim obrazie ˝ycia cz∏owieka. By∏a w niej równie˝ mowa o mo˝liwoÊci oswojenia WszechÊwiata poprzez
harmonijne oswojenie dzia∏ki swojej rodowej ziemi i nast´pnie ca∏ej planety, która zwie si´ Ziemià. 

Przed cz∏owiekiem, który w doskona∏oÊci oswoi∏ Ziemi´, otwiera si´ mo˝liwoÊç oswojenia kolejnych
planet-galaktyki. Taki sposób oswajania innych planet nie jest techniczny, lecz psychotelepatyczny. 

– Nie do wiary, ˝e ˝aden z wielkich m´drców ani razu nie mówi∏ o Ziemi tak jak Anastazja. 
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– W ˝adnym istniejàcym obecnie traktacie, W∏adimirze, nie odnajdziesz tego odkrycia ujawnionego
ludziom przez Anastazj´. Co wi´cej, przez szeÊç tysi´cy lat odwodzà ludzi od zrozumienia Ziemi. Pod-
suwajà im wszelkIe mo˝lwe naukI i przekonujà, ˝e to niby w nich zawarta jest prawda. 

Sprawdê ...
Czowiek wyuczy si´ jednej nauki i szybko spostrze˝e, ˝e nie ma w niej prawdy, wtedy natych-

miast nast´pnà mu podrzucajà. Drugiej si´ uczy i trzeciej... Tak mija ˝ycie, a cz∏owiek i tak, odchodzàc,
nie zrozumia∏ sedna ˝ycia. 

Jednak intuicyjnie ciàgnie cz∏owieka ku Ziemi, ku wielkiemu jej poznaniu. Zrozumiawszy, ˝e tego
pociàgu do Ziemi nie da si´ wyrwaç z korzeniami z ludzkich dusz, si∏y ciemnoÊci postanowi∏y skompro-
mitowaç ziemskie przyciàganie. W sumie w ciàgu wieków by∏o mnóstwo ró˝nych chwytów. I tak przez
ostatnich szeÊç tysi´cy lat nikt nie zajmowa∏ si´ Ziemià Êwiadomie.

– Âwiadomie to znaczy tak, jak mówi Anastazja?
– Tak, w∏aÊnie tak, jak mówi Anastazja i tak, jak ludzie jà rozumiejà.
Anastazja nawróci∏a ca∏à ludzkà spo∏ecznoÊç na wspania∏à drog´. Ju˝ nikt nigdy nie stanie jej na

przeszkodzie. Jej marzenie wielu ludzi ju˝ niesie w swoich sercach.
Ale wcià˝ przeszkadzajà czytelnikom i oczerniajà ich i Anastazj´. Gdyby zrozumieli, ˝e nie uda si´

ich powstrzymaç, toby tak nie szkalowali.
DziÊ, W∏adimirze, bardziej wysoka hierarchia próbuje nie dopuÊciç do zapoczàtkowania nowej ery,

poczynajàc od Rosji, rozpowszechnia oszczerstwa. A troch´ póêniej w innym paƒstwie te˝ przedstawià
zniekszta∏cony obraz tej idei, znowu próbujàc jà oczerniç.

Anastazja wszystko to ju˝ wczeÊniej zdo∏a∏a przewidzieç. I ten jej wczeÊniej przemyÊlany ruch za-
dziwi∏ kap∏ana-zwierzchnika.

Anastazja rozumia∏a: po tym, jak objawi przed cz∏owiekiem sedno Ziemi, wielu ludzi nie b´dzie mo-
g∏o si´ powstrzymaç przed rozpocz´ciem natychmiastowego wspó∏dzia∏ania z Ziemià. PoÊpiech mo˝e
zaszkodziç, obowiàzkowo bowiem nale˝y najpierw w myÊlach stworzyç swojà przestrzeƒ.

DziÊ oszczercy stawiajà ludziom w Rosji przeszkody, ale ludzie nie zdradzajà swojego marzenia
i tworzà w myÊlach swojà przestrzeƒ.

To pewne, ˝e system jest silny, ale nie wolno w ca∏oÊci obwiniaç wszystkich ludzi. WÊród duszpa-
sterzy koÊcio∏ów te˝ sà ró˝ne zdania na temat Anastazji.

– Wiem, nie raz spotyka∏em si´ z kap∏anami, którzy rozumiejà Anastazj´. 
– Ty i twoi czytelnicy powinniÊcie rozumieç, dla kogo jest niewygodna informacja, która wychodzi

z Rosji. 
– Sàdz´, ˝e wiele krajów uwa˝ajàcych si´ za post´powe nie chcia∏oby nagle spostrzec, ˝e inne

paƒstwa bardziej si´ rozwin´∏y. 
– To logiczne. Ale w ka˝dym kraju ˝yje wiele ludzi i oni co, twoim zdaniem, oni wszyscy tak wnikli-

wie Êledzà zdarzenia w Rosji i je analizujà? 
– Pewnie, ˝e nie wszyscy, ale niektórzy ludzie sà tym zainteresowam. 
– Na przyk∏ad którzy? 
– Którzy? No, na przyk∏ad ci, którzy handlujà lekami i dostarczajà je do Rosji w wielkich iloÊciach –

im na pewno nie b´dzie na r´k´, jeÊli ludzie w Rosji przestanà chorowaç. 
– I kto jeszcze? 
– Jeszcze... Bardzo du˝o produktów spo˝ywczych jest dostarczanych z zagranicy, a przy urzeczy-

wistnieniu planu Anastazji to Rosja b´dzie dostarczaç produkty do wielu paƒstw. B´dzie w tym bezkon-
kurencyjna. 

– Czy to znaczy, ˝e plan Anastazji jest niewygodny nie dla mieszkaƒców ró˝nych krajów, lecz dla
odr´bnej kategorii ludzi, którzy mogà si´ znajdowaç w ka˝dym kraju, tak˝e w samej Rosji? Czy w∏aÊnie
tak jest? 

– Ogólnie rzecz bioràc, tak to wyglàda. 
– A teraz powiedz, W∏adimirze, czy ta grupa ludzi, posiadajàca wielki kapita∏, ma swoje oddzia∏y,

które Êledzà tendencje Êwiatowego rozwoju? 
– Pewnie, ˝e wszystkie wielkie koncerny majà taki wywiad, inaczej by zbankrutowa∏y. Sà nawet

uczelnie wy˝sze, które przygotowujà takich specjalistów. 
– Dobrze. Podsumujmy: wielkie firmy majà specjalistów zajmujàcych si´ rozwojem firmy w ró˝nych
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paƒstwach. Mogà wp∏ywaç na stworzenie dogodnych dla siebie warunków. Zgodzi∏eÊ si´ z tym, a teraz
dalszy logiczny ∏aƒcuszek doprowadzi ci´ do wniosku; ˝e podobne s∏u˝by mogà posiadaç równie˝ rzàdy
paƒstw. W historii jest na to du˝o przyk∏adów, a najbardziej znaczàcym z nich okazuje si´ przyk∏ad ma-
leƒkiej ˝ydowskiej grupy, przy pomocy której dziÊ kieruje si´ Amerykà, Europà i Rosjà, chocia˝ ona jest
jedynie narz´dziem w r´kach kap∏ana-zwierzchnika. 

– Jaki jest zwiàzek pomi´dzy chrzeÊcijaƒskimi diecezjami wyst´pujàcymi przeciwko idei Anastazji
a tà grupà . . . 

– Przecie˝ t∏umaczy∏em, ˝e ci, ktorzy si´ przeciwstawiajà, to bioroboty – taki typ ludzi ukszta∏owa-
ny pod wp∏ywem programu kap∏anów i rozpowszechniony przez t´ ma∏à ˝ydowskà kast´. 

– Gdzie mo˝na znaleêç na to dowody? 
– W historycznych faktach. Przyjrzyj si´ im dok∏adnie i bezstronnie. 

Do wyznawców judaizmu, chrzeÊcijan i nie tylko Do wyznawców judaizmu, chrzeÊcijan i nie tylko 

Zwracajàc si´ do judaistów i chrzeÊcijan, mam nadziej´, ˝e chocia˝ przez cz´Êç zwolenników tych
dwóch wzajemnie wykluczajàcych si´ ideologii zostan´ zrozumiany. Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e nie
wszyscy pojmujà, co mnie zmusi∏o, by dotknàç tego tematu. 

Gdy tylko w poprzedniej ksià˝ce poruszy∏em temat judaizmu i chrzeÊcijaƒstwa, natychmiast posy-
pa∏y si´ ró˝ne obelgi. 

Chocia˝, w istocie rzeczy, wypowiedzi Anastazji majà na celu jedno: wyciàgnàç na Êwiat∏o dzienne
przyczyny konfliktów mi´dzy ludêmi. Konfliktów, które nie ustajà od pi´ciu tysi´cy lat. 

Gdy pracowa∏em nad tà cz´Êcià ksià˝ki, zdrowy rozsàdek podpowiada∏ mi, abym nie porusza∏ te-
matu ˚ydów i chrzeÊcijan. Po co dra˝niç cz´Êç czytelników i nastawiaç ich przeciwko sobie? Jednak b´-
dàc w posiadaniu okreÊlonej informacji, uwa˝am, ˝e nie mam prawa jej taiç, niewa˝ne, jak bardzo nie-
przyjemna wydawa∏aby si´ ona pewnym czytelnikom. 

Przytaczajàc informacj´ o pogromach ˚ydów, majàc na myÊli ju˝ niejedno tysiàclecie, wskazywa-
∏em jedynie na fakty historyczne, stara∏em si´ na tyle, na ile mog∏em, nie komentowaç opisywanych zda-
rzeƒ i nie dawaç im subiektywnej oceny. Jedynym moim celem by∏a próba zapobie˝enia kolejnemuJedynym moim celem by∏a próba zapobie˝enia kolejnemu
pogromowi ˚ydów na wielkà skal´ wpogromowi ˚ydów na wielkà skal´ w wielu paƒstwach.wielu paƒstwach. Jego skala mo˝e byç o wiele wi´ksza ni˝ za
czasów Hitlera. On jest prawie nieunikniony. Zapobiec mo˝e mu tylko jedno: wystarczajàcy stopieƒ zro-
zumienia przyczyn poprzednich pogromów i podj´cie odpowiednich dzia∏aƒ w celu usuni´cia tych przy-
czyn. 

Postaram si´ nie przytaczaç s∏ów pustelników z syberyjskiej tajgi Anastazji i jej dziadków, chocia˝
jak dla mnie, to z roku na rok nabierajà coraz wi´kszej wagi. Innym jednak mogà si´ wydawaç zwyk∏ym
wymys∏em. Postaram si´ wi´c przytoczyç dowody, opierajàc si´ na faktach znanych nam wszystkich oraz
tych, o których istnieniu mo˝e si´ przekonaç ka˝dy, jeÊli tylko zechce. 

Ze êróde∏ historycznych wiadomo, ˝e do pogromów ˚ydów dochodzi∏o od czasów egipskich fara-
onów. W ostatnim tysiàcleciu nast´powa∏y one cyklicznie raz na sto lat w ró˝nych, ju˝ chrzeÊcijaƒskich
paƒstwach. I z ka˝dym nowym stuleciem na coraz wi´kszà skal´. Ostatniego wielkiego pogromu ˚ydów
dopuÊci∏ si´ w latach 1939-1945 nazizm niemiecki. ˚ydów palono w piecach obozów Êmierci, rozstrzeli-
wano i zagazowywano. Zgodnie z ró˝nymi êród∏ami, w okresie tym zamordowano oko∏o szeÊciu milionów
˚ydów. 

CyklicznoÊç mordowania ˚ydów w ró˝nych krajach w przeciàgu tysiàcleci jasno i wyraênie wskazu-
je, ˝e istniejà pewne przyczyny wywo∏ujàce te zdarzenia. Jednak przyczyny te ktoÊ stara si´ zakamuflo-
waç. 

˚adne media – prasa, radio ani telewizja – nie dotykajà tego dra˝liwego tematu. 
Nawet drobna wzmianka w mediach jest natychmiast uznawana za wywo∏ywanie nienawiÊci mi´-

dzy narodami. 
Ale tak naprawd´ do rozpalania wrogoÊci przyczynia si´ pomijanie milczeniem oczywiAle tak naprawd´ do rozpalania wrogoÊci przyczynia si´ pomijanie milczeniem oczywi--

stych istych i podburzajàcych spo∏eczeƒstwo faktów.podburzajàcych spo∏eczeƒstwo faktów. A na to, ˝e ludziom nie jest oboj´tny temat ˝ydowski,
jest wiele niewàtpliwych dowodów. 

Wielu pami´ta wystàpienie rosyjskiego genera∏a, pos∏a Gosdumy, który rzuci∏ z trybuny has∏o: "˚y-
dzi wynocha z Rosji!". 
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Niektórzy pos∏owie pot´pili tego genera∏a, ale prasa nie poÊwi´ci∏a mu ani s∏owa. Nikt z nim nie po-
lemizowa∏. Dlaczego? Mo˝e ten genera∏ jest jedynym, który ma takie zdanie, i nie warto marnowaç dro-
giego czas audycji na spór spo∏eczeƒstwa z jednym cz∏owiekiem? 

OÊmielam si´ twierdziç, ˝e on nie jest jedyny! Takich jest wielu, i wÊród genera∏ów, i wÊród urz´d-
ników, i wÊród m∏odzie˝y. 

IloÊç ludzi, uwa˝ajàcych, ˝e wszystkim nieszcz´Êciom sà winni ˚ydzi, roÊnie z dnia na dzieƒ. Mil-
czenie prasy doprowadzi do zgromadzenia si´ masy krytycznej. Przytocz´ paƒstwu liczby, Êwiadczàce
o tym bàrdziej ni˝ przekonujàco! 

Od 1922 roku w Rosji zosta∏o wydanych ponad 50 ksià˝ek pot´piajàcych ˚ydów. Do tej liczby nie
doda∏em setek materia∏ów wydanych w∏asnym sumptem oraz licznych artyku∏ów w gazetach i czasopi-
smach. 

Wydania te nie le˝à na sklepowych pó∏kach i nie kurzà si´ w ksi´garskich magazynach. One prze-
chodzà z ràk do ràk, a wiele z nich jest doszcz´tnie zaczytanych. Sà na topIe. LudzIe uwazajà, ˝e pra-
sa nie pisze na tak intrygujàcy temat z tego powodu, i˝ "ca∏a prasa jest w r´kach ˚ydów". Ich argumen-
ty sà takie, ˝e nieprzygotowanej osobie trudno z nimi polemIzowaç. 

* * *
Wraca∏em pociàgiem z Petersburga do Moskwy. Do mojego przedzia∏u weszli dwaj m´˝czyêni

i m∏oda kobieta. M´˝czyêni byli ubrani w ciemne koszule, mieli szerokie oficerskie pasy. Widaç by∏o, ˝e
sà zm´czeni po pe∏nym wydarzeƒ dniu, wi´c od razu po∏o˝yli si´ spaç na górnych pó∏kach. 

Z dziewczynà, te˝ ubranà oficjalnie, zaczà∏em rozmawiaç. Okaza∏o si´, ˝e wracali ze zjazdu – jak
to ona okreÊli∏a – Patriotycznych Si∏ Rosji. 

– No i jakie tematy poruszaliÊcie na tym spotkaniu? – zapyta∏em dziewczyn´. 
– Walk´ ze Êwiatowym ˝ydostwem! – dumnie odpar∏a. 
– Jak mo˝ecie walczyç z kimÊ w Europie lub, na przyk∏ad, Ameryce, znajdujàc si´ w Rosji? 
– Nasi... I w Europie, i w Ameryce! Nie ze wszystkimi nawiàzaliÊmy kontakt, znamy jednak sporo

ruchów podzielajàcych nasze poglàdy. Ju˝ nied∏ugo patrioci z ró˝nych paƒstw po∏àczà swe si∏y przeciw-
ko Êwiatowemu ˝ydostwu. 

Dziewczyna mówi∏a Êmia∏o i ch´tnie, albo na czyjeÊ polecenie, albo z w∏asnej inicjatywy odgrywa-
∏a rol´ agitatora swego, jak by∏a tego pewna, "patriotycznego ruchu". No to zapyta∏em: 

– Prosz´ powiedzieç, czy panià osobiÊcie w jakiÊ sposób skrzywdzili ˚ydzi? 
– Pewnie, ˝e tak... Przez nich by∏am zmuszona mieszkaç w biednym, brudnym kraju, poni˝ajàcym

si´ przed Zachodem i pojadajàcym jego obiadki. 
– Dlaczego uwa˝a pani ˚ydów za przyczyn´ kl´sk w paƒstwie? 
– Dlatego ˝e ich programowe dzia∏anie jest takie wyjàtkowe! Oszukaç, okraÊç najpierw jedno paƒ-

stwo, potem nast´pne i nast´pne. A kiedy to pierwsze si´ podniesie z kolan, to znowu je obrabowaç. Oni
przecie˝ nie uwa˝ajà nas za ludzi. 

– Dziewczyna poda∏a mi cienkà ksià˝eczk´. 
– Prosz´ przeczytaç, co tujest napisane. To zbiór cytatów z ich Talmudu. 
Otworzy∏em w jednym miejscu i zaczà∏em czytaç. Nie b´d´ przytacza∏ cytatów z tej ksià˝ki, ponie-

wa˝ wtedy, podczas rozmowy, trudno mi by∏o stwierdziç, na ile odpowiadajà one temu, co rzeczywiÊcie
jest w Talmudzie. Natomiast wiem, ˝e zgodnie ze Starym Testamentem ˚ydom wpajano, ˝e sà narodem
wybranym. Rzecz jednak polega na czymÊ innym. Zaskoczony agresywnoÊcià m∏odej "patriotki", pomy-
Êla∏em: "Najwy˝szy czas, by w koƒcu spojrzeç prawdzie w oczy". 

Przyczyny niekoƒczàcych si´ wewn´trznych konfliktów wielu paƒstw tkwià w istnieniu w tym samym
czasie oraz w tym samym spo∏eczeƒstwie dwóch wykluczajàcych si´ nawzajem ideologii religijnych. 

Zastanówmy si´, czym jest religia? Jest to przede wszystkim ideologia kszta∏tujàca okreZastanówmy si´, czym jest religia? Jest to przede wszystkim ideologia kszta∏tujàca okre--
Êlony typ cz∏owieka, w∏àczajàca go do okreÊlonego programu dzia∏aƒ. Êlony typ cz∏owieka, w∏àczajàca go do okreÊlonego programu dzia∏aƒ. 

Religia narodu ˝ydowskiego, w tym przypadku, wywy˝sza ten lud jako jedyny wybrany przez Boga
i nawet konkretyzuje, reguluje jego dzia∏ania wobec innych narodów. 

ChrzeÊcijaƒstwo g∏osi: cz∏owiek-chrzeÊcijanin to baranek, niewolnik i dopiero po ˝yciu na Ziemi b´-
dzie móg∏ zamieszkaç i odpoczàç w raju. Bogatym nie b´dzie ∏atwo trafiç do raju. Nale˝y kochaç bliênie-
go swego i dzieliç si´ z nim swoim majàtkiem. 
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W Talmudzie si´ mówi: "Wszystko jest twoje". W Biblii – "Wszystko rozdaj". Dobra kombinacja! Te
dwie wykluczajàce si´ nawzajem ideologie, jak nam wiadomo, wysz∏y z jednego punktu, z Izraela, ale to
nie oznacza, ˝e ich twórcà jest w∏aÊnie naród ˝ydowski. Sedno tkwi w tym, ˝e ideologie te dà˝à do nie-
uniknionego konfliktu! 

NieuniknionoÊç konfliktu mo˝na ∏atwo przeÊledziç w zachowaniu nawet ma∏ych dzieci. JeÊli jedne-
mu dziecku powiemy, ˝e wszystkie zabawki, które widzi, nale˝à tylko do niego, a drugiemu wmówimy, ˝e
powinno wszystkie swoje zabawki oddaç, kiedy komuÊ b´dà potrzebne, to co si´ zdarzy? 

Dzieciak byç mo˝e jeden czy drugi raz zgodzi si´ oddaç swoje zabawki, natomiast mi∏oÊci do tam-
tego odczuwaç nie b´dzie! Potem zapragnie wziàç chocia˝ coÊ dla siebie, wyciàgnie ràczk´, ale nic nie
dostanie! W koƒcu rozp∏acze si´ i postara u˝yç si∏y. 

Wynika z tego, ˝e dwie ró˝ne ideologie mogà si´ przyczyniç do konfliktu nawet mi´dzy nienarodzo-
nymi dzieçmi. NarodowoÊç w tym przypadku nie ma ˝adnego znaczenia. JeÊli uczyniç wszystkich ˚ydów
chrzeÊcijanami, a chrzeÊcijan – ˚ydami, to i tak dojdzie do tych samych konfliktów. 

To nie ró˝ne narodowoÊci stale walczà ze sobà, ale ró˝ne ideologie, wykorzystujàce narodowoÊci! 
Nie raz s∏yszeliÊmy od bardzo kulturalnych i wykszta∏conych osób, ˝e nale˝y ze zrozumieniem pod-

chodziç do ró˝nych wyznaƒ religijnych. Parlament Rosji przyjà∏ uchwa∏´ karzàcà wszystkich, którzy
wzniecajà nienawiÊç pomi´dzy narodami i religiami. W programach telewizyjnych pokazuje si´ przedsta-
wicieli ró˝nych wyznaƒ na przyj´ciach u w∏adz. 

Wydawa∏oby si´, ˝e wszystko jest dobrze, kulturalnie i w∏aÊciwe. Jednak ekstremizm nie maleje,
wcià˝ w transmisjach telewizyjnych widzimy transparenty z napisami "Bijcie ich!" i reporta˝e o wybuchach
bomb przy ró˝nych instytucjach publicznych. 

O co wi´c chodzi? To przecie˝ takie proste! Samymi pi´knymi s∏owami i apelami nie uda si´ zmie-
niç sytuacji. Ma∏o tego, sytuacja si´ pogarsza, sprytnie si´ ukrywajàc za tymi s∏owami. Ukrywa si´, by
w godzin´ "x" wybuchnàç i zniszczyç paƒstwo. 

* * *
Bàdêmy wyrozumiali wobec wszystkich religii. Ch´tnie. Ja, na przyk∏ad, myÊl´, ˝e wielu ludzi nie

jest przeciwnych tolerancji. 
Ale co w tej sytuacji dzieje si´ w∏aÊnie z religiami? Otó˝ ka˝da z nich stara si´ jak najszybciej na-

braç mocy, zdobyç jak najwi´cej wyznawców. W rezultacie, kiedy dojdà do wniosku, ˝e zyska∏y wystar-
czajàco mocnà pozycj´, dwie ideologie niechybnie przystàpià do walki. O tym Êwiadczy historia nie koƒ-
czàcych si´ konfliktów. LudzkoÊç jednak jak zaczarowana wcià˝ pope∏nia te same b∏´dy. 

Czy wiedzieli o tym egipscy kap∏ani – twórcy dwóch ideologii? Wiedzieli. Nie mogli nie wiedzieç ci,
którzy zdolni sà wywieraç psychicznà presj´ na miliony ludzi z ró˝nych krajów. Ci, którzy zdolni byli tak
zakodowaç ludzi. 

Czy pragn´li uczyniç szcz´Êliwym lud ˝ydowski, mówiàc, ˝e jest wybrany? Historia dowodzi, ˝e cel
by∏ zupe∏nie inny. W przeciàgu wieków naród ˝ydowski by∏ wykorzystywany jako karta przetargowa, jako
kozio∏ ofiarny, jako tarcza nie pozwalajàca ludziom, by zwrócili uwag´ na tych, którzy "grajà w swojà gr´",
wykorzystujàca i ˚ydów, i chrzeÊcijan jako pionki w nie skomplikowanej partii szachów. Tak jednym, jak
i drugim rozgrywka ta przynosi wy∏àcznie cierpienie. 

Osàdêcie sami, do czego my dà˝ymy? W Êwiecie gromadzi si´ coraz wi´cej energii agresji. Nadal
trwa konflikt mi´dzy Izraelem a Palestynà. 

Wykorzystujàc technik´ wojskowà i wsparcie USA, Izrael jest w stanie podbiç Palestyn´ i zmusiç
do podporzàdkowania si´ swoim wymogom. Tylko to nie b´dzie wcale oznaczaç narodzenia si´ wzajem-
nego szacunku dwóch narodów mieszkajàcych po sàsiedzku. B´dzie wr´cz odwrotnie, bo w Êwiecie mu-
zu∏maƒskim wzroÊnie agresywna energia skierowana przeciw ˚ydom. Energia ta z pewnoÊcià si´ prze-
jawi niekoƒczàcymi si´ aktami terroru na terytorium Izraela i USA. Lecz chodzi tu nie tylko o bezpoÊred-
ni izraelsko-palestyƒski konflikt. Coraz bardziej rzeczywisty dla wielu ludzi zamieszkujàcych planet´ sta-
je si´ kres rozwoju cywilizacji ziemskiej. 

AIDS, narkomania, przest´pczoÊç, katastrofy technologiczne po˝erajà ludzi. Wi´kszoÊç ludzi za-
mieszkujàcych Ziemi´ jest pozbawiona mo˝liwoÊci korzystania z produktów spo˝ywczych nie szkodzà-
cych zdrowiu, picia czystej wody, oddychania czystym, a nie zanieczyszczonym powietrzem. 

A co si´ stanie, gdy ci ludzie uzyskajà informacje o prawdziwej przyczynie spo∏ecznych i technolo-
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gicznych kataklizmów? Gdy pojawià si´ liderzy, którzy wska˝à im faktycznych winowajców smutnej sytu-
acji planety, rozszyfrujà gr´, jej cele i zadania? 

Tego, w∏aÊnie tego bojà si´ Êwiatowi ideolodzy. Dlatego, starajàc si´ nie dopuÊciç do siebie gnie-
wu wszystkich ludzi na Ziemi, nadal podrzucajà t´ samà wypróbowanà kart´ – ˚ydów. Ponoç to oni sà
wszystkiemu winni, przegoƒmy ich! Wtedy ludzkie masy w z∏oÊci atakujà wszystkich ˚ydów bez zastano-
wienia. Takju˝ by∏o w ciàgu wieków niejeden raz. Atakujà, uwa˝ajàc, ˝e likwidujà z∏o, a tak naprawd´ je-
dynie dajà upust swojemu gniewowi. 

WW g∏àb historii g∏àb historii 

OpowieÊç dziadka Anastazji zachwyci∏a mnie swojà niezwyk∏àjasnoÊcià i prostotà wyjaÊnieƒ. 
Porównujàc póêniej jego wnioski z innymi êród∏ami, dziwi∏em si´ podobieƒstwu faktów. Tych fak-

tów, które doprowadza∏y logik´ myÊlenia do pewnych wniosków. W dalszej mojej opowieÊci postaram si´
po∏àczyç wnioski dziadka Anastazji z innymi êród∏ami. 

Mi´dzy rokiem 30 a 100 naszej ery drobne grupy wierzàcych ˚ydów oraz niewiernych, ˝yjàcych tak
w Izraelu (Palestyna), jak i na obszarach imperium rzymskiego, zacz´∏y tworzyç samodzielny od∏am we-
wnàtrz judaizmu, powstawa∏a ma∏a chrzeÊcijaƒska spo∏ecznoÊç z∏o˝ona z ludzi, którzy Êwi´cie wierzyli
w s∏owa Jezusa i w jego rych∏e zmartwychwstanie. Fakt ten potwierdza wiele historycznych monografii,
w tym równie˝ Biblia. Krótko mówiàc, prawdziwoÊç tego, ˝e pot´˝ne chrzeÊcijaƒstwo narodzi∏o si´ ze
spotkaƒ ma∏ej ˝ydowskiej wspólnoty, zosta∏a udowodniona. A teraz spróbujmy okreÊliç, jakim sposobem
wyznanie tej ma∏ej wspólnoty nagle zosta∏o zaszczepione w imperium rzymskim, w dzisiejszej Europie
i w Rosji?

Skàd dowiedzia∏o si´ o nim wiele paƒstw? Przecie˝ w samym Izraelu niewiele ludzi o tym wiedzia-
∏o! 

Ze s∏ów dziadka Anastazji wynika∏o, ˝e kap∏ani, kierujàcy ˚ydami w tamtych czasach, dostrzegli, i˝
po pewnych przekszta∏ceniach, a dok∏adniej: przetworzeniu chrzeÊcijaƒskiej nauki mo˝na b´dzie uksz-
ta∏towaç model cz∏owieka-niewolnika, którym ∏atwo b´dzie manipulowaç. Takiej populacji cz´Êciowo lub
ca∏kowicie wy∏àczy si´ logiczne myÊlenie i cz∏owiek zacznie wierzyç w to, co mu powiedzà kap∏ani albo
jeszcze ktoÊ inny. Mówiàc ÊciÊle, powstanie cz∏owiek-biorobot, podporzàdkowujàcy si´ zadanemu pro-
gramowi. (Cz∏owiek-biorobot to taki cz∏owiek, który zgodzi∏ si´, zapewne nie ca∏kiem dobrowolnie, lecz
pod wp∏ywem okultystycznego programu, wierzyç w nierealny Êwiat. A w zwiàzku z tym, i˝ ten nierealny
Êwiat budowany jest przez kogoÊ w okreÊlonym celu, to ten "ktoÊ" twierdzi, ˝e tylko jemu sà znane pra-
wa nierealnego Êwiata, i wymaga od cz∏owieka, by zaczà∏ si´ im podporzàdkowaç. Faktycznie czyni go
podleg∏ym sobie. 

Nast´pnie kap∏ani judaizmu, posiadajàcy w tamtych czasach nie tylko wiedz´, ale równie˝ prakty-
k´ wpajania masom niezb´dnych typów nauk religijnych, przygotowali setki chrzeÊcijaƒskich misjonarzy,
zabezpieczyli im Êrodki pieni´˝ne i skierowali do ró˝nych paƒstw, by wdra˝ali nowe wyznanie. 

Dowodem na to jest nast´pujàca rzecz: 
W koƒcu drugiego stulecia naszej ery ˝ydowskie chrzeÊcijaƒskie wspólnoty rozpocz´∏y nagle na

wielkà skal´ dzia∏alnoÊç misjonarskà w ró˝nych krajach. A dzia∏ania te poprzedzi∏a wzmo˝ona ewange-
lizacja: wydanie i du˝e dodatkowe nak∏ady chrzeÊcijaƒskiej ˝ydowskiej Biblii. 

Wszyscy wiedzà, ˝e wydanie ksià˝ek i dziÊ wymaga du˝ych inwestycji. W czasach staro˝ytnych na
produkcj´ jednej ksià˝ki potrzeba by∏o nie zwyk∏ych Êrodków, lecz fortuny. Niema∏e Êrodki by∏y te˝ po-
trzebne na wyprawy do innych paƒstw. Na takie podró˝e mogli sobie pozwoliç tylko handlarze lub maj´t-
ne osoby. 

Jakim sposobem tak drogà i zakrojonà na ogromnà skal´ operacj´ zrealizowa∏a wspólnota, której
cz∏onkami byli w wi´kszoÊci mieszkaƒcy wioski? 

Z pewnoÊcià otrzymali oni dobre teoretyczne przygotowanie i niema∏e Êrodki finansowe. Opieka ka-
p∏anów, moralne i materialne wsparcie przekszta∏ca∏y zwyk∏ego wierzàcego wieÊniaka w fanatyka. 

Wyobraêcie sobie wieÊniaka, któremu nagle powiedziano: "Widzimy w tobie wielkiego misjonarza
i g∏osiciela. Troch´ si´ pouczysz, otrzymasz pieniàdze i b´dziesz nauczaç naród, ale... nie w naszym kra-
ju. B´dziesz musia∏ pójÊç do innych krajów". 

Wi´c oni si´ podszkolili, otrzymali Êrodki i poszli. Poszli do innych krajów. I co z tego wynik∏o? Czy
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osiàgn´li sukces? Wcale! Mieszkaƒcy tych paƒstw odrzucali ˝ydowskich kap∏anów! Po prostu ich ignoro-
wali: na poczàtku s∏uchali, potem prosili, aby odeszli, a najbardziej natr´tnych bili i szczuli psami. 

Âwiadczy o tym wiele faktów z historii imperium rzymskiego, dokàd by∏y skierowane najwi´ksze si-
∏y kap∏anów. 

W wyniku tej zorganizowanej na wielkà skal´ operacji powsta∏y jedynie niedu˝e chrzeÊcijaƒskie
wspólnoty rozrzucone po imperium rzymskim. Jednak one nie wywar∏y ˝adnego wp∏ywu na podstawy tra-
dycyjnych religii. Staro˝ytny Rzym tak jak by∏ paƒstwem pogaƒskim, tak nim pozosta∏. Nie uda∏o si´ wy-
wrzeç wp∏ywu ani na ˝ycie polityczne imperium, ani na kszta∏towanie nowego typu cz∏owieka, biorobota,
o którym marzyli ˝ydowscy kap∏ani. Rzymscy imperatorzy nie darzyli mi∏oÊcià pierwszej fali g∏osicieli
chrzeÊcijaƒstwa. 

Neron, imperator rzymski, pokojowo nastawiony wobec ró˝nych wyznaƒ religijnych, nie cierpia∏
chrzeÊcijan. Przeganiali ich ze swoich terytoriów imperatorzy Dionizjusz (249-251), Dioklecjan (284-285),
Galeriusz (305-311) – jeden z najwi´kszych przeÊladowców. 

Dopiero misjonarze drugiej fali osiàgn´li sukces. Oni ju˝ nie byli fanatykami. Kap∏ani tym razem tak
ich przygotowali, ˝e po pierwsze, umieli pi´knie mówiç o religii, a po drugie, posiadali wiedz´ psycholo-
gicznà, która umo˝liwia∏a im wywieranie wp∏ywu na drugiego cz∏owieka poprzez wykorzystanie jego ma-
rzeƒ. 

Zadaniem g∏osicieli drugiej fali by∏o wy∏àcznie sk∏onienie na swojà stron´ w∏adz kraju, przekonanie
ich, ˝e wprowadzenie religii chrzeÊcijaƒskiej wzmocni w∏adz´, uczyni jà wiecznà. Spo∏eczeƒstwo b´dzie
pod ca∏kowità kontrolà, a paƒstwo stanie si´ kwitnàce. 

W tym celu zosta∏y wprowadzone doktryny: "Ka˝da w∏adza pochodzi od Boga", "W∏adca jest na-
miestnikiem Boga na Ziemi". 

Spowiedê pozwala∏a kontrolowaç myÊli, marzenia i czyny ka˝dego mieszkaƒca kraju. Krótko mó-
wiàc, w∏adze przekonywano, ˝e wprowadzenie w paƒstwie chrzeÊcijaƒstwa stworzy najbardziej dogodne
warunki dla rzàdzenia. 

Pozornie w∏aÊnie tak to wyglàda∏o, lecz tylko pozornie. W∏adcy, którzy z∏apali si´ na te chwyty, nie
podejrzewali, ˝e w rzeczywistoÊci to w∏aÊnie oni sami popadali we w∏adz´ innych si∏. Pozycja chrzeÊci-
jaƒstwa znaczàco wzros∏a po 312 roku, kiedy uda∏o si´ przekonaç cesarza Konstantyna o korzyÊciach
dla paƒstwa wynikajàcych z wprowadzenia koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich. Konstantyn wyrazi∏ zgod´ na pa-
tronat nad chrzeÊcijaƒstwem, zachowa∏ jednak Êwiàtynie bogów rzymskich. 

W rezultacie znaczàco si´ wzmocni∏a pozycja chrzeÊcijaƒstwa w imperium rzymskim, powi´kszy∏o
si´ bogactwo, a nast´pne pokolenia chrzeÊcijaƒskich biskupów zyska∏y w∏adz´ równà rzymskim senato-
rom. 

To wszystko Êwiadczy o tym, ˝e wyznanie to nie mog∏o si´ rozwijaç i wywieraç powa˝nego wp∏ywu
na spo∏ecznoÊç bez sta∏ego wsparcia Êwieckich w∏adz. Przywódcy religijni równie˝ zawsze dà˝yli do w∏a-
dzy. 

Moc KoÊcio∏a rzymskiego jest wielka i dziÊ, tylko znikn´∏o imperium rzymskie! To przypadek? Czy
to tylko wyjàtek, czy logiczny fina∏? Udzieliç odpowiedzi na to pytanie mo˝e historia krajów w nast´pnych
wiekach a˝ do dnia dzisiejszego. Nikt nie zdo∏a wymieniç choçby jednego paƒstwa na naszej planecie,
które osiàgn´∏oby rozkwit z przyjÊciem chrzeÊcijaƒstwa. Natomiast mo˝na wymieniç szereg paƒstw, któ-
re podzieli∏y smutny los imperium rzymskiego. 

I jeszcze jeden ciekawy fakt historyczny. We wszystkich krajach, w których wprowadzone zosta∏o
chrzeÊcijaƒstwo, zaraz potem pojawiali si´ ˚ydzi wyznania niechrzeÊcijaƒskiego i rozpoczynali dosyç
dziwnà dzia∏alnoÊç. Przy tym niewiarygodnie b∏yskawicznie si´ wzbogacali. 

Dzia∏ania ich nabiera∏y takiego rozmachu, ˝e nie mog∏y zostaç niezauwa˝one ani przez ludnoÊç
tych paƒstw, ani przez w∏adz´. 

Gdy w jakimÊ kraju osiàgali kulminacj´ swej dzia∏alnoÊci, lud zaczyna∏ biç ˚ydów, a w∏adza – prze-
ganiaç ich z kraju. 

Poczàwszy od drugiego tysiàclecia n.e., znane sà fakty pogromów ˚ydów w ró˝nych paƒstwach
wyznajàcych chrzeÊcijaƒstwo. W 1096 roku w Nadrenii zosta∏y rozgromione i wyp´dzone dziesiàtki ˝y-
dowskich wspólnot. W 1290 roku wygnano ˚ydów z Anglii. W Hiszpanii zamordowano ponad sto tysi´cy
˚ydów pod koniec XIV wieku. Jest prawdà, ˝e po jakimÊ czasie ˚ydzi znowu powoli wracali na te teryto-
ria. 
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List´ t´ mo˝na wyd∏u˝aç, tylko po co? I tak jest jasne, ˝e stale powtarzajàce si´ w przeciàgu wielu
stuleci podobne sytuacje zosta∏y zaprogramowane. 

A poniewa˝ straty ponoszà przedstawiciele Êwiata chrzeÊcijaƒskiego razem z ˚ydami, to istnieje
z pewnoÊcià i ktoÊ trzeci, kto nie ponosi ˝adnych strat. Dla tego kogoÊ i typ cz∏owieka-chrzeÊcijanina,
i wyznawcy judaizmu to jedynie bioroboty, którymi ∏atwo manipulowaç. 

Kim jest ta trzecia si∏a? Badacze historycy, próbujàcy dotrzeç do istoty zagadnienia, do korzeni pa-
nujàcych w Êwiecie bachanaliów, które od tysiàcleci nieustannie trwajà, wskazujà tylko na ˚ydów. Oni to
rzekomo sà wszystkiemu winni. Ale jeÊli istnieje trzecia si∏a, to i ˚ydzi, i chrzeÊcijanie sà jedynie mario-
netkami-biorobotami w jej r´kach. Czy mo˝na zatem dziÊ ustaliç i udowodniç jej istnienie? Owszem, jest
to mo˝liwe! Za pomocà czego? Za pomocà historycznych faktów oraz logicznego myÊlenia! Niech Paƒ-
stwo sami osàdzà. 

* * *
WÊród stanu ˝ydowskiego istnieje jeden ród, narodowoÊç lub kasta – mo˝na to nazwaç, jak si´

chce, bo przecie˝ sedno tkwi nie w nazwie – dla uproszczenia nazwijmy ich lewitami. 
Historyczne êród∏a mówià, ˝e za∏o˝ycielami tego rodu sà egipscy kap∏ani. Opierajàc si´ na bardziej

znanych dla wielu êród∏ach, a konkretnie na Starym Testamencie, z ∏atwoÊcià zauwa˝ymy, ˝e lewici zaj-
mowali uprzywilejowanà pozycj´. Na przyk∏ad zgodnie z izraelskimi przepisami nie uczestniczyli w dzia-
∏aniach wojennych. Nie musieli p∏aciç nikomu podatków i danin. Podczas spisu ludu izraelskiego, o któ-
rym wspomina Stary Testament, lewici temu spisowi nie podlegali. Przy rozbijaniu obozów podczas w´-
drówek ˝ydowskie rody liczàce od pi´çdziesi´ciu do stu pi´çdziesi´ciu tysi´cy rozmieszcza∏y si´ w kole.
Ka˝dy ród zna∏ wczeÊniej przeznaczone mu miejsce. W skazywano, czy na po∏udniu, pó∏nocy, zachodzie
lub wschodzie obozu polowego ulokowaç tabor oraz gdzie wystawiç stra˝e. Miejscem ulokowania lewi-
tów zawsze by∏o centrum. Faktycznie do obowiàzków wszystkich izraelskich rodów nale˝a∏a ochrona le-
witów. 

I czym te˝ zajmowali si´ przedstawiciele stanu lewitów? Do ich obowiàzków nale˝a∏o nominowanie
ze swojego grona kap∏anów, pilnowanie przestrzegania nakazów ustalonych dla ˚ydów. Przy tym te prze-
pisy regulowa∏y, co nale˝y jeÊç, jak post´powaç z niewiernymi i dokàd dà˝yç. By∏y twarde, konkretne,
obejmowa∏y ca∏y dzieƒ od rana do wieczora, a tak˝e wskazywa∏y, gdzie i na jakich ziemiach kto ma si´
znajdowaç, z kim walczyç. Lewici wi´c byli faktycznà w∏adzà ˝ydowskiego ludu. I z obserwacji wynika, ˝e
byli zarzàdcami o bardzo wysokich kwalifikacjach. 

Trudno powiedzieç, czy lewici byli ˚ydami, poniewa˝ nie wszystkie nakazy, których powinien prze-
strzegaç ka˝dy ˚yd, obowiàzywa∏y lewitów. Na przyk∏ad w odró˝nieniu od pozosta∏ych ˚ydów, oni nie
podlegali obrzezaniu ósmego dnia po urodzeniu. 

Posiadajàc tajne nauki egipskich kap∏anów, majàc mo˝liwoÊç eksperymentowaç, obserwowaç
i spokojnie rozmyÊlaç, b´dàc zwolnionymi z wojskowej s∏u˝by i z codziennych prac, w rezultacie mogli
z pokolenia na pokolenie, a˝ do dnia dzisiejszego, udoskonalaç swojà wiedz´. 

Jak to: a˝ do dzisiejszego dnia? KtoÊ mo˝e powàtpiewaç, jakoÊ bowiem nikt nie s∏ysza∏ o takiej na-
rodowoÊci czy takim stanie – lewici. Anglicy, Rosjanie, Francuzi sà znani, dlaczego wi´c o najbardziej
màdrych, a do tego jeszcze rzàdzàcych wszystkimi lewitach ma∏o kto wie? 

A w∏aÊnie dlatego, ˝e oni, tak jak i egipscy kap∏ani, powinni pozostawaç w cieniu. 
W razie czego wszystkie pretensje kierowane sà do ˚ydów – wykonawców ich woli. No wi´c gro-

mià ˚ydów przez tysiàclecia w ró˝nych krajach Êwiata. Za co gromià? Za to, ˝e ˚ydzi na wszystkie mo˝-
liwe sposoby próbujà gromadziç jak najwi´cej pieni´dzy. A to wi´kszoÊci z nich dobrze wychodzi. 

Ale co do tego majà lewici? Jakà korzyÊç lub interes majà z tego, ˝e ˚ydzi w Anglii, Hiszpanii lub
w Rosji, prowadzàc swojà polityk´, wi´kszà cz´Êç paƒstwowych lub prywatnych Êrodków przelejà do
swoich banków? Jednym s∏owem – przyw∏aszczà? Naród i w∏adze tego czy innego paƒstwa dostrzegà
nieszlachetnoÊç tych post´pków, zacznà ˚ydów biç i êle si´ do nich odnosiç. Tak przecie˝ mo˝na do-
trzeç i do lewitów. Na pierwszy rzut oka mo˝e si´ wydawaç, ˝e w czynach màdrych lewitów brak logiki.
Nie ma po co pomagaç ˚ydom màdrymi radami, budujàc dla nich zmyÊlne kombinacje, by mogli mani-
pulowaç ca∏ymi paƒstwami. 

Okazuje si´, ˝e jest po co. KorzyÊç z tego jest ∏atwa, konkretna i prosta – pieniàdze! 
Zamo˝ni ˚ydzi powinni p∏aciç cz´Êç swojego dochodu lewitom, oboj´tnie, w jakim paƒstwie by si´
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znajdowali. Chcecie dowodów? Tak? Prosz´! Zgodnie ze Starym Testamentem Izraelici powinni odda-
waç dziesiàtà cz´Êç swoich dochodów lewitom. A brzmi to dok∏adnie tak: 

«Wszystko, co od∏o˝one jest z darów Êwi´tych, jakie Izraelici przynoszà Panu, daj´ na zawsze to-
bie, synom twoim i córkom. To jest nale˝noÊç wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potom-
stwa twego wraz z tobà». 

Cz´Êç nale˝na lewitom Cz´Êç nale˝na lewitom 
Rzek∏ Pan do Aarona: «Nie b´dziesz mia∏ dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz równie˝ poÊród

nich ˝adnego przydzia∏u ziemi; Ja jestem dzia∏em twoim i dziedzictwem twoim poÊród Izraelitów. Oto od-
daj´ lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesi´ciny sk∏adane przez Izraelitów w zamian za s∏u˝b´, jakà
pe∏nià w Namiocie Spotkania. Izraelici nie b´dà si´ mogli zbli˝aç do Namiotu Spotkania, by nie byli win-
ni grzechu zas∏ugujàcego na Êmierç. Sami tylko lewici mogà pe∏niç s∏u˝b´ w Namiocie Spotkania i b´dà
dêwigaç ci´˝ar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomków: lewici nie b´dà posiadali ˝adne-
go dziedzictwa poÊród Izraelitów, lecz da∏em im jako dziedzictwo dziesi´ciny, które Izraelici przynoszà
Panu w ofierze. Dlatego te˝ o nich powiedzia∏em, ˝e nie otrzymajà dziedzictwa poÊród Izraelitów». 

Dziesi´ciny Dziesi´ciny 
Potem Pan mówi∏ do Moj˝esza: «Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesi´-

ciny od Izraelitów, które wam odda∏em jako dziedzictwo, to dziesiàtà cz´Êç macie od∏o˝yç na ofiar´ dla
Pana. B´dzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym) zbo˝e z klepiska lub to, co przepe∏nia t∏oczni´.
WinniÊcie równie˝ i wy sk∏adaç Panu ofiar´ z waszych dziesi´cin, które odbieracie od Izraelitów. Odda-
cie to, coÊcie winni ofiarowaç Panu, kap∏anowi Aaronowi. Ze wszystkich darów, jakie wam przypadnà,
winniÊcie z∏o˝yç dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy – odpowiednià Êwi´tà cz´Êç. Powiedz
im równie˝: Gdy od∏o˝ycie to, co najlepsze, b´dzie ono lewitom policzone podobnie jak ofiara z klepiska
i t∏oczni. Mo˝ecie to jeÊç na ka˝dym miejscu wraz ze wszystkimi, którzy nale˝à do waszych rodzin. Jest
to bowiem zap∏ata za waszà s∏u˝b´ przy Namiocie Spotkania». (Ksi´ga Liczb 18,19-31) 

KtoÊ pomyÊli, co ma Stary Testament sprzed dwóch tysi´cy lat do dnia obecnego? 
Na to te˝ jest odpowiedê. A czy dziÊ nie ma wÊród ˚ydów wierzàcych, kap∏anów i rabinatu? 
OczywiÊcie, ˝e sà i ˝e wi´kszoÊç ˚ydów przestrzega religijnych kanonów. A jeÊli tak, to spróbujcie

paƒstwo sobie wyobraziç, jaki kolosalny kapita∏ ulokowany w bankach ró˝nych paƒstw posiadajà lewici. 
Przy tym wcale nie muszà si´ troszczyç o zachowanie i pomno˝enie tego kapita∏u. Wielu bankie-

rów w ró˝nych paƒstwach to ˚ydzi, i to jest ich zadanie. W pewnym momencie oczywiÊcie lewici mogà
podpowiedzieç, gdzie najkorzystniej ulokowaç Êrodki finansowe, jakie re˝imy, koalicje lub opozycje znaj-
dujàce si´ w paƒstwie nale˝y wspieraç lub odwrotnie, zniszczyç za pomocà finansowych intryg. 

Mo˝na by∏oby mieç wàtpliwoÊci co do informacji Anastazji, i˝ ludzkim spo∏eczeƒstwem na ca∏ej Zie-
mi kieruje jedynie kilku kap∏anów. Teraz jednak, kiedy u∏o˝ony jest ten logiczny ∏aƒcuszek, nie ma miej-
sca na wàtpliwoÊci dla ludzi jeszcze zdolnych do logicznego myÊlenia. Fanatyków nie bierzemy pod uwa-
g´. Logika tkwi w tym: 

Oko∏o miliona ˚ydów wydostaje si´ z Egiptu pod przywództwem kap∏anów. Najbli˝szymi pomocni-
kami kap∏anów sà lewici, których zadaniem by∏o kszta∏towanie z ˚ydów okreÊlonego typu ludzkiego osob-
nika. W tym celu zosta∏a stworzona pewna ideologiczna religia, która zaleca wprowadzenie serii rytua∏ów
i swoisty wzorzec ˝ycia. 

Lewitom udaje si´ zrealizowaç postawione im zadanie. I dziÊ nadal wywiera presj´ na ˚ydów ide-
ologia stworzona kilka tysi´cy lat temu. Ona wyró˝nia ich spoÊród wielu narodowoÊci zamieszkujàcych
Ziemi´. 

Jednym z najwa˝niejszych postulatów tej ideologii jest stwierdzenie, ˝e Bóg spoÊród innych naro-
dowoÊci zasiedlajàcych Ziemi´ w∏aÊnie ˚ydów ustanowi∏ narodem wybranym. 

I tak równie˝ dziÊ istnieje ta ideologia, istniejà ˚ydzi, trwajà konflikty i wszyscy o nich wiedzà. Ale
gdzie˝ sà lewici? Czy s∏yszeliÊmy coÊ o nich? Prawie nic nie s∏yszeliÊmy. W tym tkwi ich przebieg∏oÊç
czy màdroÊç, nazwijmy to jak chcemy, jednak oni istniejà. 

Teraz wyobraêcie sobie, ˝e jest na Ziemi nie liczna spo∏ecznoÊç ludzi posiadajàcych w wi´kszym
stopniu ni˝ inni ezoterycznà wiedz´, którzy przez tysiàclecia nabywali coraz lepszych umiej´tnoÊci prak-
tycznego wp∏ywu na masy. 

Czy mo˝e si´ z nimi równaç instytucja jakiegokolwiek paƒstwa, zajmujàcego si´ problemami roz-
woju kraju i kszta∏towania ideologii? Jest to niemo˝liwe z kilku powodów. 
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Lewici przekazywali swoim potomkom wiedz´ ezoterycznà w spadku, przekazujà jà i dziÊ. 
Wspó∏czesna nauka nie uznaje wiedzy ezoterycznej, w rezultacie badaniami nad tà wiedzà nikt si´

powa˝nie nie zajmuje. 
Do takiej absurdalnej sytuacji dosz∏o nieprzypadkowo. Dlaczego absurdalnej? Osàdêcie sami.

Z jednej strony, paƒstwo uznaje oficjalnie niektóre wyznania religijne, a to przecie˝ te˝ ca∏kowita ezote-
ryka. Paƒstwo nawet stwarza ulgowe warunki dla ich materialnego ziszczenia si´. A z drugiej strony, paƒ-
stwo nie stwarza swoim naukowcom ˝adnych warunków umo˝liwiajàcych badania nad ezoterycznymi
kierunkami. W rezultacie na terytorium takiego paƒstwa zalegalizowane sà struktury zdolne wywieraç
wp∏yw na psychik´ mieszkaƒców. 

Âwieckie w∏adze majà bardzo m´tne poj´cie o tym, na co oddzia∏uje ten wp∏yw w ˝yciu realnym.
Kto i kim w takim razie rzàdzi? 

Po drugie, i rzàd, i wszyscy myÊlàcy ludzie w kraju powinni wyciàgnàç wnioski z historii. Historia to
bardzo dobra szko∏a ˝ycia. I w∏aÊnie dlatego histori´ nale˝y znaç. 

Znajà jà dobrze ci, którzy rzàdzà Êwiatem. Niestety dla wi´kszoÊci ludzi, dla w∏adz równie˝, histo-
ria paƒstwa, w którym ˝yjà, nie jest znana, a co gorsza, jest zniekszta∏cona. Mo˝na to zaobserwowaç na
przyk∏adzie Rosji. 

* * *
Jeszcze nie tak dawno w szko∏ach, na wy˝szych uczelniach, w sztuce, szczególnie w literaturze,

w ogóle wsz´dzie twierdzono, jakie okropne ˝ycie mieli nasi dziadkowie w carskiej Rosji. Wi´kszoÊç
Êwi´cie w to wierzy∏a. Wi´kszoÊç nie tylko w to Êwi´cie wierzy∏a, ale i podziwia∏a tych, którzy wybawili
nas od okropnoÊci caratu. Bohaterami i idolami dla wielu stali si´ komisarze w skórzanych kurtkach. Za
symbol obskurantyzmu uznano kap∏anów. 

I nagle, na naszych oczach – i zauwa˝cie: nie po dwóch, trzech pokoleniach lub stuleciach, ale
wprost na naszych oczach zmieniono histori´. 

Komisarze w skórzanych kurtkach, jak si´ okaza∏o, byli bandytami, którzy dopuszczali si´ ludobój-
stwa. My po caracie ˝yliÊmy w najokropniejszym, najbardziej totalitarnym paƒstwie na Êwiecie. I znowu
wi´kszoÊç w to uwierzy∏a. I znowu wi´kszoÊç ta zachwyca∏a si´ tymi, którzy pozbawili ich brzemienia to-
talitarnego paƒstwa. 

Nie zamierzam oceniaç, który z tych re˝imów by∏ lepszy, a który gorszy. Lecz pragnà∏bym, byÊmy
wszyscy razem zastanowili si´ nad fenomenem zmian, biegunowych zmian naszego umys∏u, w tak krót-
kim odcinku czasu. AbyÊmy si´ zastanowili, dlaczego tak si´ zmienia? 

Czy zmiany te powstajà same z siebie, czy pod czyimÊ naciskiem? 
I w tym momencie nietrudno si´ domyÊliç: na nasz umys∏ ju˝ od dawna i z ∏atwoÊcià oddzia∏ywano,

oddzia∏uje si´ i dziÊ. JesteÊmy niczym króliki doÊwiadczalne w czyichÊ r´kach. 
Zmagajà si´ ze sobà jedynie mistrzowie oddzia∏ywania. Oni w∏aÊnie czynià nas niezdolnymi do od-

czucia historycznych realiów. 
No to spróbujmy si´ chocia˝ dowiedzieç, jakie tak naprawd´ sà te realia. Spróbujmy okreÊliç praw-

d´ historycznà nie z czyichÊ tam s∏ów, ale opierajàc si´ na w∏asnym osàdzie. 
Zwróçcie uwag´, codziennie mo˝emy oglàdaç w telewizji po kilka show o tym, jak przebiegle zdra-

dzajà m´˝owie ˝ony i na odwrót. Proponujà nam do przedyskutowania milion b∏ahych problemów, ale nie
daj Bóg, ˝eby któryÊ z polityków, dziennikarzy, albo pisarzy poruszy∏ powa˝ny temat. Mo˝e on i mignie,
ale natychmiast zginie w nat∏oku plotek, seriali, ∏garstwa i reklamy. 

Niezb´dna jest powa˝na analiza tego, co si´ prze˝y∏o, krytyczna analiza dzisiejszego stanu ˝ycia
ludzi i opracowanie planu na przysz∏oÊç. Niezb´dna jest nowa ideologia, ideologia nie sk∏ócajàca ca∏ych
narodów, lecz je ∏àczàca. 

Jednak chocia˝ tysiàc razy powiemy, ˝e ona jest niezb´dna, jeÊli nawet krzykniemy to tysiàc razy
– ona si´ nie pojawi. JeÊli zbierze si´ razem wszystkich wiodàcych naukowców Êwiata, i oni usiàdà, by
jà opracowaç, te˝ nic z tego nie wyjdzie, b´dzie jedynie trwajàcy w nieskoƒczonoÊç spór. 

Gdyby nauka potrafi∏a opracowaç takà ideologi´, to ju˝ dawno przedstawi∏aby jà w skali chocia˝by
jednego paƒstwa. 

Anastazja. DziÊ ju˝ nie jest wa˝ne kim ona jest. Wa˝ne jest coÊ innego. 
Na tle królujàcych bachanaliów Anastazja sprezentowa∏a Êwiatu ide´ rodowych osad. TeNa tle królujàcych bachanaliów Anastazja sprezentowa∏a Êwiatu ide´ rodowych osad. Te--
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raz jest jasne, ˝e ona prostymi s∏owami przedstawi∏a filozofi´, nowà ideologi´, która by∏a iraz jest jasne, ˝e ona prostymi s∏owami przedstawi∏a filozofi´, nowà ideologi´, która by∏a i nana--
dal jest niezachwiana wdal jest niezachwiana w ludzkich sercach od momentu stworzenia Êwiata. ludzkich sercach od momentu stworzenia Êwiata. 

Imperator iImperator i ˝ebrak, chrzeÊcijanin i˝ebrak, chrzeÊcijanin i ˚yd, muzu∏manin i˚yd, muzu∏manin i sintoista, Rosjanin, Chiƒczyk lubsintoista, Rosjanin, Chiƒczyk lub
Amerykanin – najwi´ksze ukojenie duszy iAmerykanin – najwi´ksze ukojenie duszy i b∏ogoÊç zawsze znajdowali na ∏onie Boskiej przyrob∏ogoÊç zawsze znajdowali na ∏onie Boskiej przyro--
dy. dy. 

Filozofia Anastazji to filozofia zjednoczenia oparta nie na s∏owach, lecz na faktycznych zaFilozofia Anastazji to filozofia zjednoczenia oparta nie na s∏owach, lecz na faktycznych za--
interesowaniach ró˝nych narodów. Jak pokazuje ˝ycie, jest ona akceptowana przez ludzi ró˝interesowaniach ró˝nych narodów. Jak pokazuje ˝ycie, jest ona akceptowana przez ludzi ró˝--
nych narodowoÊci, wnych narodowoÊci, w tym równie˝ itym równie˝ i przez ˚ydów. Iprzez ˚ydów. I ja mam na to dokumentalne Êwiadectwa. ja mam na to dokumentalne Êwiadectwa. 

Proponuj´ przedyskutowanie jej idei, jej filozoficznych dà˝eƒ ˝ydowskim analitykom, chrzeÊcijanom
i ideologom patriotycznych ruchów. Proponujà, aby zrobili to i liderzy, i szeregowi wyznawcy du˝ych i ma-
∏ych konfesji. Ju˝ samo dyskutowanie jest twórczym procesem, który mo˝e doprowadziç do jednoÊci
przeciwieƒstw, mo˝e prowadziç "ku wspólnemu tworzeniu i"ku wspólnemu tworzeniu i radoÊci wszystkich zradoÊci wszystkich z tego kontemplotego kontemplo--
wania" – jak Bóg tego pragnà∏. wania" – jak Bóg tego pragnà∏. 

Zdejmijcie Jezusa zZdejmijcie Jezusa z krzy˝a krzy˝a 

Od razu chc´ uprzedziç, ˝e nie nale˝y myliç nauki Jezusa, misjonarskiej dzia∏alnoÊci m´drców ko-
Êcio∏ów, z tym okultystycznym zestawem rytua∏ów, z którym dziÊ mamy do czynienia. Najwspanialszà na-
wet nauk´ mo˝na zniszczyç okultystycznymi sztuczkami. 

Jezus, jak paƒstwo sami rozumiejà, nie ma z tym nic wspólnego. 
Ma∏o tego, On z powodu dzia∏aƒ okultystów i naszego niezrozumienia do tej pory wisi ukrzy˝owa-

ny. 
Nieprzypadkowo poÊwi´ci∏em kilka rozdzia∏ów sile energii ludzkiej myÊli, dzi´ki której ludzie mogà

kszta∏towaç obrazy. JeÊli dla was jest to zrozumia∏e, to odpowiedzcie, jaki jest najbardziej wyraêny wize-
runek Jezusa w waszych myÊlach oraz w myÊlach wi´kszoÊci wierzàcych ludzi? Badania wskazujà na
obraz ukrzy˝owanego Jezusa. 

Wyobra˝enie krzy˝a zobaczycie w ka˝dej prawos∏awnej i katolickiej Êwiàtyni. Kto i w jakim celu wy-
myÊli∏ taki okultystyczny, chytry wybieg? Czy Jezus pragnà∏, ˝eby w∏aÊnie taki jego wizerunek by∏ funda-
mentalny, górowa∏ nad innymi? OczywiÊcie, ˝e nie! 

Jednak my, w∏aÊnie my, mocà swoich myÊli kontynuujemy projektowanie ukrzy˝owania, podkre-
Êlam: nie zmartwychwstanie, lecz ukrzy˝owanie. Ca∏ujemy te˝ nie zmartwychwstanie, lecz krzy˝. Tym sa-
mym trzymamy Go na krzy˝u. Ten tak prosty okultystyczny sposób wykorzystuje energi´ kolektywnej
ludzkiej myÊli przy kszta∏towaniu obrazu. 

Jezus wi´c skazany b´dzie na wiszenie na krzy˝u dopóty, dopóki nie zrozumiemy i nie zdejmiemy
Go swoimi myÊlami, dopóki nie przestaniemy si´ poddawaç okultystycznym fortelom. Ju˝ u zarania pod-
czas kszta∏towania si´ religii kap∏ani do ka˝dej z nich starali si´ wprowadziç swoje doktryny i okultystycz-
ne rytua∏y. 

Ka˝da religia, nawet najbardziej prawa, nawo∏ujàca do dobra i mi∏osierdzia, po wprowadzeniu przez
kap∏anów drobnych zmian stawa∏a si´ ich najmocniejszà bronià. 

Za pomocà tego mechanizmu ca∏kowicie podporzàdkowali sobie ca∏à ludzkoÊç, podjudzajàc prze-
ciw sobie narody a˝ do ca∏kowitego ich zniszczenia. Tak by∏o kiedyÊ i tak jest dzisiaj. W wielu religiach
i dzisiaj obecne sà rytua∏y i doktryny, których sens, stopieƒ wp∏ywu na ludzkoÊç znane sà tylko kap∏anom. 

Projekcja ukrzy˝owanego Jezusa w myÊlach mnóstwa ludzi tworzy si´ dzi´ki okultystycznemu ry-
tua∏owi. 

Tak˝e sami ludzie, którzy urzeczywistniajà taki zarys, a dok∏adniej mówiàc: ich dusze, pozostanà
ukrzy˝owane dopóty, dopóki oni b´dà projektowaç ukrzy˝owanie. 

Zbiorowa myÊl o ukrzy˝owaniu jest na tyle mocna, ˝e przenika nawet w cia∏a wspó∏czesnych ludzi.
Krwawiàce rany Jezusa, od czasu do czasu pojawiajàce si´ na cia∏ach niektórych wierzàcych, nazywa-
ne sà zagadkà stygmatów. Wielu naukowców twierdzi, ˝e stygmaty – krwawiàce rany – sà powik∏aniem
choroby psychicznej. Ja bym jeszcze do tego doda∏, ˝e to nie jest choroba konkretnego cz∏owieka, ale
cz´Êci spo∏eczeƒstwa, a pierwszà jej przyczynà jest prowadzony przez kap∏anów okultystyczny rytua∏. 

Jednak zamiast próbowaç do koƒca zrozumieç to zjawisko, przedsi´biorczy ludzie budujà na nim
swój biznes. 
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I tak na przyk∏ad w argentyƒskim mieÊcie San Nikolas ˝yje stygmatyczka Gladys de Motta, dooko-
∏a jej domu ˝wawo handlujà wszystkim, co wprost lub choçby nie bezpoÊrednio jest z nià zwiàzane. 

Syberyjski starzec powiedzia∏: 
– Mordowanie si´ ludzi nawzajem i to, co nazywacie terroryzmem, jest wynikiem doktryny egipskich

kap∏anów, wdro˝onej do wielu ma∏ych i du˝ych religijnych wyznaƒ. 
To oni wymyÊlili doktryn´ o tym, ˝e prawdziwe Boskie ˝ycie cz∏owieka jest nie na Ziemi, ale gdzieÊ

tam w innym wymiarze. To oni wymyÊlili obraz raju poza stworzonà przez Boga Ziemià. Doktryna ta po-
woduje, ˝e w wi´kszoÊci religijnych fanatyków rodzi si´ pogarda do ziemskiego ˝ycia i przy wcale niedu-
˝ym wp∏ywie na ich psychik´ gotowi sà zabijaç siebie i innych. 

Wieloma frazami, ró˝nymi s∏owami próbuje Anastazja przekazaç t´ informacj´. Nie wszyscy zrozu-
miejà to, co ona powiedzia∏a. Nie wszyscy zrozumiejà moje s∏owa. Ty, W∏adimirze, i twoi czytelnicy po-
winniÊcie uwa˝nie pomyÊleç nad tym, co powiedziano, do∏àczyç swoje przyk∏ady i dowody. Ró˝ne j´zy-
ki, zlewajàc si´ w jednoÊç, zdo∏ajà uwolniç ludzi. Przyjrzyjcie si´ wnikliwie êród∏om dzisiejszych wojen
i przejawom terroryzmu, a jasno zobaczycie wp∏yw potwornej doktryny. 

* * *
Przez jakiÊ czas syberyjski starzec kontynuowa∏ ten temat i, jak mi si´ wydawa∏o, by∏ lekko zdener-

wowany, czasami wstrzymywa∏ swoja mow´, szybko g∏aska∏ wiszàcy na jego piersi kawa∏eczek cedru
i wraca∏ do tego, ˝e my sami powinniÊmy zobaczyç i odczuç przejawy rytua∏ów i doktryn. "˚adni ducho-
wi nauczyciele nie zdo∏ajà wybawiç od nich ludzi, jeÊli oni sami nie zacznà si´ zastanawiaç i nie nauczà
si´ ich rozpoznawaç" – mówi∏ dziadek. MyÊl´, ˝e zrozumia∏em wag´ jego stwierdzeƒ, zdecydowa∏em si´
wi´c przeanalizowaç zjawisko terroryzmu w naszym ˝yciu. W przysz∏oÊci razem to rozstrzygniemy, ja tyl-
ko rozpoczn´. 

TerrorTerror

W ostatnich latach fala terrorystycznych aktów zala∏a wiele krajów. Jeszcze z naszej pami´ci nie
zosta∏y wymazane tak straszne, jak ten z 11 wrzeÊnia 2001 roku w USA. 

Do strasznego aktu terroru dosz∏o 23-26 paêdziernika 2002 roku w Rosji, kiedy terroryÊci zaatako-
wali teatr i wzi´li ponad 800 osób jako zak∏adników. Pomi´dzy tymi dwoma przeprowadzonymi na ogrom-
nà skal´ aktami dosz∏o w ró˝nych zakàtkach Ziemi do mniej "widowiskowych", które zabra∏y niejedno
ludzkie ˝ycie. 

Za ka˝dym razem rzàdy ró˝nych paƒstw surowo osàdzajà terrorystów. S∏u˝by specjalne zapewnia-
jà nas, ˝e winni na pewno b´dà ukarani i stosujà coraz bardziej stanowcze Êrodki ostro˝noÊci. Ju˝ zo-
sta∏a stworzona mi´dzynarodowa koalicja do walki z terroryzmem, jednak terror si´ nie zmniejszy∏, wr´cz
odwrotnie, staje si´ coraz bardziej wyrafinowany i wzrasta jego skala. Mam wra˝enie, ˝e rzàdy i s∏u˝by
specjalne wielu paƒstw ktoÊ przez ca∏y czas umiej´tnie kieruje na fa∏szywy trop. Nie tak dawno w Rosji
by∏ nag∏oÊniony g∏ówny organizator i prawdziwe êród∏o wielu aktów terrorystycznych. 

W czasie przetrzymywania zak∏adników 23-26 paêdziernika g∏ówne stacje telewizyjne pokaza∏y
wiele komentarzy i wywiadów. Zosta∏a równie˝ podana informacja w imieniu g∏ównego sztabu, którà
przedstawi∏ wiceminister spraw wewn´trznych Rosji. 

Szpakowaty, dostojny cz∏owiek mówi∏ konkretnie, jak wojskowy. Jego frazy by∏y przemyÊlane i wy-
powiedziane z uczuciem, a to znaczy, ˝e jego myÊl pracowa∏a wystarczajàco pr´dko i precyzyjnie. 

To w∏aÊnie on jako pierwszy oznajmi∏: "Mamy do czynienia z fanatyzmem religijnym". Wielu na t´
fraz´ nawet nie zwróci∏o uwagi. Dla niewielu rozumiejàcych by∏a ona jak grom z jasnego nieba. Po raz
pierwszy, i to z ust ministra spraw wewn´trznych, pad∏a nazwa jednej z fundamentalnych podstaw terro-
ryzmu. Póêniej og∏oszono kolejnà myÊl: islamski fundamentalizm. Zacz´∏y pojawiaç si´ pog∏oski, ˝e w∏a-
Ênie islamscy fundamentaliÊci wypowiedzieli wojn´ chrzeÊcijanom i judaizmowi, a mówiàc konkretnie,
Izraelowi, Rosji i Ameryce. 

Jak walczyç z religijnym fanatyzmem? Proponuj´ popatrzeç na t´ sytuacj´ bardziej wnikliwie i spo-
kojnie. OkreÊlmy przede wszystkim, czy on wyst´puje tylko w islamie, czy równie˝ w innych religiach?
OczywiÊcie, ˝e i w innych. Odwo∏ajmy si´ do historii. Przypomnijmy wielokrotne wyprawy krzy˝owców,
czyli chrzeÊcijan, przypomnijmy imiona wielu m´czenników, gotowych w imi´ jakichÊ tam religijnych do-
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gmatów sk∏adaç w ofierze w∏asne ˝ycie. Po Êmierci byli beatyfikowani, stawali si´ Êwi´tymi. Absolutnie
oczywisty staje si´ ten fakt, ˝e nie religia, lecz konkretne dogmaty wdro˝one w ró˝ne religie zmuszajà lu-
dzi do zlekcewa˝enia w∏asnego ˝ycia. Natomiast sami fanatycy-samobójcy sà przekonani, ˝e nie lekce-
wa˝à ˝ycia, lecz przechodzà do prawdziwego. 

Jak to si´ odbywa? WÊród wierzàcych, muzu∏manów lub chrzeÊcijan, zawsze mo˝na wyodr´bniç
grup´ najbardziej oddanych pewnym dogmatom. Potem za pomocà rytua∏ów mo˝na wzmocniç ich wia-
r´, doprowadzajàc a˝ do fanatyzmu. Takim sposobem otrzymujemy biorobota, wierzàcego w to, czego
ani sam nie mo˝e zobaczyç, ani nie jest w stanie zrozumieç. 

A dalej, ci, którzy znajà prawa rzàdzàce psychikà, dobrze wiedzà, jakie guziki na tym biorobocie na-
le˝y przycisnàç, wi´c naciskajà. Nie paluchem oczywiÊcie. Po prostu wskazujà obiekt, który nale˝y znisz-
czyç w imi´ Boga. Bioroboty same rozpoczynajà opracowywanie operacji zniszczenia i jà realizujà. Ich
w∏asne ˝ycie na Ziemi ju˝ nie ma dla nich wartoÊci, przecie˝ Êwi´cie wierzà, ˝e przechodzà do lepsze-
go, niebiaƒskiego. 

II dopóki istnieje doktryna odopóki istnieje doktryna o dobru istniejàcym nie na Ziemi, lecz gdzie indziej, ˝adne s∏u˝dobru istniejàcym nie na Ziemi, lecz gdzie indziej, ˝adne s∏u˝--
by specjalne ani wojsko nie zlikwidujà terrorystów-samobójców. by specjalne ani wojsko nie zlikwidujà terrorystów-samobójców. Wyobraêmy sobie, ˝e s∏u˝by spe-
cjalne wszystkich wiodàcych paƒstw po∏àczy∏y si´ i zniszczy∏y terrorystów co do jednego. No i co to zmie-
nia? Narodzà si´ nowi. Przecie˝ istnieje doktryna, która ich produkuje. 

Jakie wi´c jest wyjÊcie? OczywiÊcie nale˝y stosowaç tradycyjne Êrodki ostro˝noÊci. Jednak przede
wszystkim trzeba zrozumieç zgubnoÊç i zlikwidowaç doktryn´ wydajàcà na Êwiat coraz to nowych terro-
rystów. 

Zrozumieç! To teraz jest najwa˝niejsze! Inaczej walka z terroryzmem stanie si´ sytuacjà anegdo-
tycznà. JeÊli taki fanatyk uprowadza samolot i kieruje go ku jakiemuÊ obiektowi, to z nim pertraktujà,
mówiàc, ˝e sà gotowi spe∏niç jego ˝àdania. Natomiast ci od rozmów nawet nie wyobra˝ajà sobie, ˝e
˝àdania tego fanatyka to nie jego cel. Jego celem jest zginàç i przenieÊç si´ do pozaziemskiego raju. 

Dogmat o pozaziemskim raju ma wp∏yw równie˝ na ludzi niewierzàcych. Dogmat ten urzeczywist-
nia si´ dzi´ki wspólnej myÊli ludzi ró˝nych wyznaƒ. On wywiera najbardziej zgubny wp∏yw na ca∏à ludz-
koÊç ju˝ niejedno tysiàclecie. 

* * *
To, co teraz powiem, mo˝e si´ wydawaç nieziszczalnym marzeniem, nawet fantazjà – jedynym

bezkrwawym rozwiàzaniem problemu mo˝e byç to: 
Arcybiskupi, mufti, przywódcy religijnych wyznaƒ, aArcybiskupi, mufti, przywódcy religijnych wyznaƒ, a ww pierwszej kolejnoÊci chrzeÊcijanie,pierwszej kolejnoÊci chrzeÊcijanie,

katolicy, muzu∏manie powinni bezzw∏ocznie spotkaç si´ na soborze, wnikliwie oceniç sytuacj´katolicy, muzu∏manie powinni bezzw∏ocznie spotkaç si´ na soborze, wnikliwie oceniç sytuacj´
panujàcà wpanujàcà w Êwiecie iÊwiecie i zmieniç wzmieniç w swoich religijnych naukach niszczàce ˝ycie doktryny. Nale˝yswoich religijnych naukach niszczàce ˝ycie doktryny. Nale˝y
pomóc religijnym fanatykom, by na nowo posiedli ludzkie odczucie Êwiata, nale˝y zaapelowaç:pomóc religijnym fanatykom, by na nowo posiedli ludzkie odczucie Êwiata, nale˝y zaapelowaç:
"Tu, na Ziemi, a"Tu, na Ziemi, a nie gdzieÊ tam jest nasz ojciec". nie gdzieÊ tam jest nasz ojciec". 

A jeÊli przywódcy duchowi si´ nie zbiorà? A jeÊli nie zastosujà si´ do tego apelu? 
Nic strasznego. 
On ju˝ zabrzmia∏!On ju˝ zabrzmia∏! Po prostu s∏owa liderów duchowych konfesji: "˚yjmy w zgodzie" – nikogo ju˝

nie wzruszajà. 
Stwierdzeniom, ˝e nie mamy nic wspólnego z terrorem, nikt ju˝ nie daje wiary, niezb´dne jest pod-

j´cie bardziej zdecydowanych dzia∏aƒ. 
Powiedzia∏em, ˝e taki sobór i apel mogà byç ocenione jako nierealne. 
No to zastanówmy si´, dlaczego tak prosty i realny czyn wydaje si´ niemo˝liwy? Dlaczego nie wie-

rzymy w to, ˝e duchowni, stojàcy na wysokim szczeblu w religijnej hierarchii, mogà tak po prostu doga-
daç si´ ze sobà? JeÊli oni nie mogà si´ dogadaç, to czego mo˝emy oczekiwaç od zwyk∏ych wyznaw-
ców?! 

JeÊli nie potrafià sami ze sobà si´ porozumieç, to nale˝y wskazaç im drog´ poprzez zdrowo myÊlà-
ce spo∏ecznoÊci i rzàdy. 

Niezb´dne jest takie porozumienie! JeÊli do tego nie dojdzie, z ca∏à mocà zacznà przemawiaç bom-
by. Niechaj lepiej zacznie rozum ludzki mówiç. Rozum dzieci Boga. 

* * *
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Na pierwszy rzut oka mo˝e si´ wydawaç, i˝ w Rosji oraz w innych paƒstwach pozytywne zmiany
pod wp∏ywem idei Anastazji mogà zajÊç jedynie po up∏ywie d∏u˝szego czasu, ludzka ÊwiadomoÊç bowiem
zmienia si´ powoli. Praktyka jednak pokaza∏a, ˝e u wielu czytelników zmieni∏a si´ momentalnie. 

Zobaczmy, co by si´ sta∏o z Czeczenià, gdyby rzàd Rosji i Duma rozpatrzy∏y i przyj´∏y ustaw´
o przydziale ka˝dej ch´tnej rodzinie hektara ziemi dla zagospodarowania na nim swojej rodowej osady.
Takiej, o jakiej opowiada∏a Anastazja. 

To co by si´ sta∏o z Czeczenià? A to. 
DwadzieÊcia tysi´cy uchodêców, którzy ju˝ trzy lata ca∏ymi rodzinami mieszkajà w namiotach, otrzyma-
∏oby swoje dworki. Po trzech latach te same namioty, które dziÊ stojà na brudnych polach namiotowych,
sta∏yby ju˝ we wspania∏ych ogrodach. A ktoÊ ju˝ zdà˝y∏by i dom wybudowaç. 

Kto przeszkadza urzeczywistniç coÊ podobnego ju˝ dziÊ? Ten, dla kogo jest korzystniejszy nie po-
kój, ale coÊ zupe∏nie innego. Ten, kto próbuje nie dopuÊciç do jakichkolwiek pozytywnych zmian w kra-
ju. Na pró˝no si´ staracie, panowie! Chyba nikt z was, nawet w przybli˝eniu, nie wyobra˝a sobie, kim jest
Anastazja, jakich mocy jest uosobieniem. 

Powiem jedno: ona nie tylko po prostu twórczo myÊla∏a, ale tak˝e ju˝ stworzy∏a ten zamys∏. Teraz
odbywa si´ materializacja, a potwierdza to wasze przeciwstawianie temu. Na ka˝dej budowie sà Êmieci,
lecz je póêniej obowiàzkowo sprzàtnà i zasadzà kwiaty. 

Poganie Poganie 

G∏ówne oskar˝enie pod adresem Anastazji opiera si´ na tym, ˝e ona niby jest pogankà. Bez ˝ad-
nych dowodów lub rozstrzygni´ç zaproponowanych przez tajgowà pustelnic´ idei. Chocia˝ Anastazja
krótko a treÊciwie nazwa∏a siebie Wedrussà. 

No i co wynika z tego, ˝e jest pogankà? Japonia do dziÊ jest pogaƒskim paƒstwem. Imperium rzym-
skie w czasie swojego rozkwitu te˝ by∏o pogaƒskie. Nasi ojcowie i matki te˝ byli poganami, przy tym nie
zwyczajnymi poganami. W epoce rozkwitu paƒstwa egipskiego i rzymskiego imperium na Rusi jeszcze
by∏a zachowana kultura epoki Wiedyzmu. 

To co, mamy byç dumni z naszej pogaƒskiej historii, naszego pochodzenia, czy mamy si´ tego
wstydziç? Wmawiajà nam, ˝e powinniÊmy si´ wstydziç swoich korzeni. 

S∏owa "pogaƒstwo", "poganin" przekszta∏cili w s∏owa – symbole. Symbole czegoÊ z∏ego i okropne-
go. S∏owo "chrzeÊcijanin" te˝ zosta∏o s∏owem-symbolem, ale ono symbolizuje duchowoÊç, przyzwoitoÊç,
Êwiat∏oÊç umys∏u w przybli˝eniu do Boga. 

Dzisiaj mo˝emy obserwowaç typ cz∏owieka chrzeÊcijanina, a po owocach jego dzia∏alnoÊci okreÊlaç
godnoÊç. Mo˝emy oceniaç ze wzgl´du na dzisiejszy obraz ˝ycia... 

Lecz nie mo˝emy o niczym przesàdzaç! Po prostu nie jesteÊmy w stanie porównaç go z tak znie-
s∏awianym obrazem ˝ycia naszych przodków pogan. Ukrywajà go przed nami. 

W rezultacie wmówili nam z historii naszego paƒstwa coÊ takiego. 
Nasi przodkowie byli jakimiÊ mrocznymi, okropnymi ludêmi, a˝ przyszli misjonarze i przynieÊli opra-

cowanà w Izraelu ideologi´ – chrzeÊcijaƒstwo. 
Rosyjski hrabia W∏adimir tak po prostu ochrzci∏ ca∏à RuÊ. Niedawno Êwi´towaliÊmy tysiàclecie chrz-

tu Rusi. Tylko co to jest tysiàc lat? Moment na tle miliardów lat. Mo˝emy sobie wyobraziç nie moment,
lecz jeden dzieƒ. To bardzo wa˝ne, by umieç spr´˝aç czas. Teraz zobaczycie, co przy tym mamy. 

Budzicie si´ wspania∏ym, s∏onecznym rankiem i na progu waszego domu widzicie goÊci. GoÊcie
opowiadajà, ˝e wasi rodzice sà êli, okropni, sà poganami, a nale˝y byç chrzeÊcijanami i nie z przyrodà
obcowaç, lecz za grzechy swoje si´ modliç, poniewa˝ wasi rodzice tak nagrzeszyli, ˝e ich grzech prze-
szed∏ i na was. 

A wy natychmiast si´ zgadzacie ze stwierdzeniami przybyszów i podà˝acie za nimi do koÊcio∏a, ca-
∏ujecie r´ce, prosicie o b∏ogos∏awieƒstwo i nawet staracie si´ nie myÊleç o swoich rodzicach. Wymazuje-
cie ich ze swojej pami´ci, pozostawiajàc tylko jedno okreÊlenie –"okropni poganie". 

Taki oto fragment otrzymujemy przy obrazowym spr´˝eniu czasu. 
W przeciàgu minionego tysiàclecia naszà uwag´ skupiano na ogromie ró˝nych zdarzeƒ: opowiada-

no, kto z kim walczy∏, jakie wspania∏e budowano obiekty, kto z kim si´ ˝eni∏ wÊród hrabiów lub królów,
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kto i jakim sposobem osiàga∏ w∏adz´. Natomiast w porównaniu ze stosunkiem do w∏asnych rodziców, do
ich kultury, to nie odgrywa istotnej roli. Ca∏a reszta zdarzeƒ, kataklizmów i niedoli b´dzie jedynie wyni-
kiem tego najwa˝niejszego – zdrady swoich rodziców. 

"Ale˝ my nie zdradzaliÊmy rodziców – powie ktoÊ – zdarzenia przecie˝ mia∏y miejsce ponad dwa
tysiàce lat temu, a w tych czasach ˝yli zupe∏nie inni ludzie". 

No có˝, mog´ zmieniç fraz´ i poszerzyç czas. Sedno jednak i tak si´ nie zmieni, jeÊli powiem w ta-
ki sposób. 

Wasza daleka, bardzo daleka pramamusia by∏a pogankà. Ona kocha∏a i rozumia∏a przyrod´. Ona
zna∏a WszechÊwiat i znaczenie wstajàcego s∏oneczka. Ona urodzi∏a ciebie... 

Ciebie, dalekiego, dalekiego, urodzi∏a we wspania∏ym rajskim ogrodzie. Cieszy∏a si´ na twój widok
urodziwa pramamusia i ojciec twój by∏ szcz´Êliwy z twego przyjÊcia na Êwiat. 

Jak˝e pragn´li oni, twoi prarodzice, ˝ebyÊ ty, tak daleki od ciebie dzisiejszego, uczyni∏ wspania∏à
przestrzeƒ jeszcze bardziej wspania∏à. ByÊ uczyni∏ tak, ˝eby ta wspania∏a przestrzeƒ przysz∏a do ciebie
dzisiejszego, dotar∏a, upi´kszajàc z pokolenia na pokolenie, i ty dzisiejszy móg∏byÊ mieszkaç na Ziemi
przemienionej w Boskà, rajskà planet´. Oni robili to w∏aÊnie dla ciebie. 

Tak, byli poganami i rozumieli poprzez przyrod´ myÊli Boga. Twoi dalecy, bardzo dalecy mama i ta-
ta wiedzieli, jak uczyniç ciebie szcz´Êliwym. Wiedzieli to dlatego, ˝e byli poganami. 

Ojciec twój zginà∏ w nierównej walce z cudzoziemskimi najemnikami, walczàc o twojà przysz∏oÊç.
Mam´ spalili na stosie za to, ˝e nie chcia∏a zmieniaç twojej wspania∏ej przysz∏oÊci na dzisiejszy dzieƒ. 

Lecz dzieƒ dzisiejszy nadszed∏... a potornkowie tych pogan dziÊ, kl´kajàc, ca∏ujà r´ce potomków
tych, którzy palili ich matki i zabijali ich ojców. Ca∏ujà, piszà pieÊni o nieujarzmionej Ojczyênie. Âpiewajà
pieÊni o s∏owiaƒskim duchu, pe∏zajàc niewolniczo na kolanach ju˝ drugie tysiàclecie. 

Jaka wolnoÊç? Ocknijcie si´, wy, znajdujàcy si´ pod tysiàcletnim brzemieniem, otumanieni jak nar-
kotykiem obcà ideologià! Ocknijcie si´, kto tylko mo˝e, i pomyÊlcie, jak mog∏o tak si´ staç, ˝e Anastazja,
syberyjska pustelnica, Rosjanka, powiedziawszy zaledwie kilka s∏ów o rosyjskiej historii, od razu napo-
tka∏a opór, i to nie gdzie indziej, ale w∏aÊnie w Rosji?! 

JeÊli ten kraj nie jest podbity przez zamorskich ideologów, to kto w takim razie stawia opór? Wy-
chodzi na to, ˝e sami Rosjanie przeciwstawiajà si´ nawet wspomnieniu o swojej przesz∏oÊci, o swoich
rodzicach. Tak jakby oni, Rosjanie, ca∏kowicie postradali zmys∏y. 

Lecz nie, nieca∏kowicie, i o tym Êwiadczà listy, pieÊni i wiersze, i milionowe nak∏ady ksià˝ek z wy-
powiedziami Anastazji. Serca Rosjan zaczynajà biç unisono z sercami ich dalekich i bliskich rodziców,
którzy marzyli o szcz´Êciu dla swoich dzieci. Przeciwstawianie si´ prowokujà najemnicy i ich zwolennicy.
Jacy najemnicy? Jacy zwolennicy najemników? A czy paƒstwo na serio myÊlà, ˝e zmiany obrazu ˝ycia
ca∏ego rosyjskiego narodu swoim jednym s∏owem dokona∏ jakiÊ tam rosyjski kniaê zwany W∏adimirem?
A do tego niezbyt mocno siedzàcy w swoim hrabiowskim fotelu? Tak siedzia∏, siedzia∏ i nagle mówi: "Tak
sobie myÊl´, bracia, wypada∏oby nam wszystkim zapomnieç kultur´ swoich rodziców i przekszta∏ciç si´
w chrzeÊcijan". A naród z natchnieniem odpowiada: "Pewnie, ju˝ zbrzyd∏a nam kultura naszych przod-
ków, do dzie∏a, kniaziu, ochrzcij nas". Absurd? Pewnie, ˝e absurd. Tak naprawd´ kniaê W∏adimir próbo-
wa∏ wzmocniç swojà w∏adz´ drogà zmiany religijnego Êwiatopoglàdu staro˝ytnych S∏owian, tworzàc dla
tego celu panteon pogaƒskich Bogów. Pogaƒskie wyznania jednak nie by∏y w stanie objaÊniç zachodzà-
cych zmian spo∏ecznych: usprawiedliwiç materialnej i spo∏ecznej nierównoÊci, eksploatacji cz∏owieka
przez cz∏owieka i Boskiego namaszczenia dla w∏adzy kniazia. To wszystko zmusi∏o kniazia W∏adimira ku
zaspokojeniu jego w∏asnych politycznych ambicji do wybrania dla rosyjskiego ludu obcej religii. I nie jest
sekretem, ˝e jego wybór pad∏ na bizantyjski wariant chrzeÊcijaƒstwa, przewidywa∏ on bowiem faktyczne
podporzàdkowanie kap∏aƒstwa w∏adzy kniazia, bez wzgl´du na prawne podporzàdkowanie patriarchatów
w Konstantynopolu. Nas zapewniano, ˝e on to uczyni∏ na rzecz edukacji i dobrobytu na Rusi. 

Wszyscy wiedzà, ˝e zmiany ideologii ∏àczà si´ z trudnoÊciami, kataklizmami spo∏ecznymi i przele-
wem krwi. Tu zasz∏a niezwyk∏a zmiana ideologii, szybko zmienione zosta∏y religia, kultura, obraz ˝ycia
i uk∏ad spo∏eczny. 

JeÊli porównaç rewolucj´ 1917 roku z tym, co zasz∏o w tych czasach, to wtedy by∏a rewolucja do
kwadratu. A jeÊli i wybuch∏a po tej rewolucji krwawa wojna domowa, to ona by∏a wojnà domowà do kwa-
dratu. 

Lecz w tych dawnych czasach nie istnia∏y wojny domowe, nie by∏o ich tylko dlatego, ˝e w pogaƒ-
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skiej Rusi mieszkali tylko poganie. Opowiadajà nam o przeciwstawianiu si´, w tym równie˝ o zbrojnym
przeciwstawianiu si´ chrzeÊcijan i pogan Rusi, lecz jeÊli ca∏a RuÊ by∏a pogaƒska, to skàd wzi´li si´ w niej
chrzeÊcijanie? Oni przyszli z najemnikami z zewnàtrz. Kniaê W∏adimir w tym czasie nie by∏ najmocniej-
szym kniaziem. Pewnie, ˝e mia∏ na utrzymaniu dru˝yn´. Ale z historii wiemy, ˝e dla ka˝dej mniej wi´cej
powa˝nej wojskowej wyprawy dru˝yna ta by∏a niewystarczalna. Zawsze niezb´dne by∏o wsparcie ludu.
Pospolite ruszenie w staro˝ytnej Rusi zawsze by∏o g∏ównà wojskowà si∏à. 

Lecz o jakim pospolitym ruszeniu mo˝emy mówiç, jeÊli ca∏y naród by∏ przeciwnikiem chrztu? 
Czy to najemnicy z zewnàtrz? Na pewno! Tylko czy mog∏o byç w bud˝ecie kniazia tyle Êrodków, ˝e-

by wynajàç i op∏aciç ca∏à armi´? Na pewno nie by∏o! Ale on je otrzyma∏. Od kogo? 
Od wystarczajàco juê w tamtym czasie bogatych patriarchów Rzymu i innych paƒstw, które przyj´-

∏y chrzest. 
W rezultacie tysiàc lat temu na pó∏ rosyjski kniaê W∏adimir w zamian za wzmocnienie swojej w∏a-

dzy pozwoli∏ cudzoziemcom emisariuszom na prowadzenie propagandy na terytorium Rusi, na czynienie
intryg i prowokacji. A nast´pnie pozwoli∏ rozprawiç si´ fizycznie z ruskim narodem. 

RuÊ, jak si´ okaza∏o, by∏a bardziej wytrzyma∏a ni˝ rzymskie imperium i nie bardzo poddawa∏a si´
tej propagandzie. Dlatego kniaê wzmocni∏ swojà dru˝yn´ najemnikami i przy pomocy tych cudzoziemców
wymordowano cz´Êç niepokornego ludu. 

Oponenci mogà powiedzieç, ˝e to tylko jedna z wersji. Nie, panowie ideolodzy, to jest historyczny
obiektywizm. Mo˝na go udowodniç, nie posiadajàc nawet fenomenalnej zdolnoÊci Anastazji i jej wiedzy
historycznej. Teraz mog´ to wam udowodniç ja, zwyk∏y cz∏owiek, a to znaczy, ˝e wielu prostych ludzi te˝
b´dzie mog∏o to rozstrzygnàç. 

Powiedzcie, panowie, zwolennicy okultystycznych ideologii, ile milionów s∏owiaƒskich ojców i ma-
tek spaliliÊcie ˝ywcem na stosach? Podajcie swoja liczb´, nawet zani˝onà. A mo˝e powiecie, ˝e tego nie
by∏o, ˝e nie paliliÊcie? By∏o! O tym i w waszych êród∏ach jest wspomniane. Przypomnijcie sobie. 

Ju˝ w XV wieku na soborze m´drcy zza Wo∏gi wystàpili z propozycjà zakazu karania Êmiercià he-
retyków. Spójrzcie, min´∏o ju˝ pi´çset lat od chrztu, a S∏owianie nadal stawiali opór. Kary Êmierci nie znie-
Êli, a tych starych m´drców zza Wo∏gi dotknà∏ z∏y los. 

Jednak jeÊli chcecie paƒstwo mojà opowieÊç rozpatrywaç jedynie jako wersj´, no to prosz´ bardzo. 
Tylko rozpatrywaç b´dziemy jako wersj´ równie˝ wasze stwierdzenie i wtedy porównamy je z mo-

jà wersjà. 
Porównujàc, od razu mo˝na zauwa˝yç, ˝e ta druga nie podlega ˝adnej logice: ona bazuje jedynie

na stwierdzeniach, które wymagacie, by odbieraç jako prawd´. Po drugie, nie mo˝ecie dostarczyç abso-
lutnie ˝adnych dokumentów, które by potwierdza∏y na przyk∏ad sk∏adanie przez pogan na Rusi ofiar z lu-
dzi. 

Poka˝cie narodowi archeologiczne Êwiadectwa i odkopcie ofiarne o∏tarze. Nic z tego, bo ich nie by-
∏o. 

Poka˝cie ksi´gi pogan, w których wypowiadali oni swoje poglàdy na Êwiat. Niech ludzie sami po-
równujà kultury dwóch cywilizacji. Nie poka˝ecie? Dlaczego? 

A dlatego, ˝e zapoznawszy si´ z tekstami, ludzie zobaczà t´ ca∏à niedorzecznoÊç dzisiejszego ob-
razu ˝ycia. Wi´c nie macie dowodu waszej utopijnej wersji i dlatego wymagacie od wszystkich: "Wierz mi
i kropka". Wierz nam, a jeÊli nie zechcesz, to otrzymasz etykietk´ cz∏owieka niewierzàcego, pozbawione-
go duchowoÊci. Istniejà natomiast dowody na to, ˝e RuÊ zosta∏a zniewolona za pomocà intryg i si∏y. Dla
przyk∏adu przedstawi´ tylko jeden z tej d∏ugiej listy. Od tej pory do dnia dzisiejszego mo˝na uwa˝aç, ˝e
RuÊ jest zniewolona. I dziÊ góruje cudzoziemska ideologia. I dziÊ RuÊ p∏aci datki. Tylko inna jest forma
p∏atnoÊci: przelewanie kapita∏u, sprzeda˝ z∏ó˝, zalanie niskiej jakoÊci produktami spo˝ywczymi z ekspor-
tu. I dziÊ bardzo wnikliwie Êledzony jest wskaênik ideologii. 

Tylko jedno jedyne wspomnienie o kulturze staro˝ytnej Rusi wprowadza do dzia∏ania mechanizm
przeciwstawiania si´. W rezultacie trwajà w nieskoƒczonoÊç intrygi i ataki na Anastazj´. 

Mówimy o wolnoÊci s∏owa, to dlaczego tak si´ boicie jej s∏ów? Próbujecie obmawiaç i nie pozwala-
cie ludowi zapoznaç si´ z kulturà swojego kraju? A to dlatego, ˝e kultura naszych przodków jest wspa-
nia∏a, radosna i wysoce duchowa. 

Ju˝ przytacza∏em opowieÊç Anastazji o zaÊlubinach. Dwa tysiàce lat temu ten obrz´d istnia∏ jesz-
cze na Rusi. Po tej publikacji zacz´∏y nap∏ywaç opinie naukowców. Ju˝ wspomina∏em, ˝e w ostatnich
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czasach naukowcy ró˝nych dziedzin badajà wypowiedzi Anastazji. Jedni to robià otwarcie i nawet próbu-
jà opublikowaç swojà prac´, a inni po prostu przesy∏ajàje do zapoznania si´ z nimi. ˚eby nie naraziç ich
na ataki, nie b´d´ podawa∏ nazwisk, przytocz´ tylko sedno wypowiedzi. 

* * *

"Obrz´d zaÊlubin istniejàcy w staro˝ytnej Rusi, przekazany przez Anastazj´, jest unikatowym, bez-
cennym dokumentem, Êwiadczàcym o najwy˝szym poziomie wiedzy staro˝ytnych Rosjan. Ca∏y obrz´d
bazuje nie na wierze, nadprzyrodzonej sile, ale w∏aÊnie na wiedzy tego, co dziÊ nazywamy nadprzyro-
dzonym. Pewne elementy tego obrz´du mo˝na zobaczyç wÊród ró˝nych narodowoÊci i dzisiaj. W nowo-
czesnej interpretacji elementy te jednak majà czysto rytualny i niepewny charakter, nieprzemyÊlany,
a w rezultacie nie powodujà umocnienia sojuszu dwojga zakochanych w tym stopniu, w którym one dzia-
∏a∏y przy ich Êwiadomym zastosowaniu. W dzisiejszym wykonaniu niektóre z nich jawià si´ jako bezsen-
sowne, bazujàce na jakichÊ tam zabobonach i w najlepszym wypadku mogà byç zaliczone do tak zwa-
nych ezoterycznych dzia∏aƒ. Obrz´d, który pokaza∏a Anastazja, doprowadza niezrozumia∏e do zrozumie-
nia wielkiej racjonalnoÊci i Êwiadczy nie tylko o wiedzy, ale tak˝e o niepokonanym poziomie duchowoÊci
pokoleƒ poprzedzajàcych S∏owian. 

* * *

Gdy porównuje si´ zaÊlubiny przedstawione przez Anastazj´ z dzisiejszym obrz´dem weselnym,
powstaje odczucie, ˝e wspó∏czesne obrz´dy nale˝à raczej do nierozwini´tego pierwotnego spo∏eczeƒ-
stwa, a ten staros∏owiaƒski – do najwy˝szych pod ka˝dym wzgl´dem cywilizacji. U wielu narodowoÊci,
w tym u Polaków, jest taki rytua∏, jak obsypywanie pary m∏odej ziarnem. Jedna z matek nowo˝eƒców, al-
bo babcia, sypie ziarno przed wejÊciem m∏odych do domu lub prosto na m∏odych, zak∏adajàc, ˝e w ten
sposób zapewni przysz∏ej rodzinie dobrobyt. 

Takie zachowanie mo˝na zaliczyç do zabobonów lub ezoteryki. Inne okreÊlenie tu nie pasuje. Jak
znaleêç w tym racjonalnoÊç, jeÊli ziarna rzucone na pod∏og´, asfalt lub chodnik przy wejÊciu do domu –
natychmiast zostanà rozdeptane? CoÊ innego dzieje si´ z ziarnem w zaÊlubinach staro˝ytnych S∏owian.
Rytua∏ ten zawiera od razu kilka konkretnie przemyÊlanych zadaƒ. Wszyscy, którzy przyszli na Êlub m∏o-
dych: i krewni, i znajomi, przyjaciele – przynoszà ze sobà nasiona najlepszych roÊlin i ka˝dy w∏asnà r´-
kà sadzi przyniesione ziarenko we wskazanym przez m∏odych miejscu. 

A jeÊli ju˝ mówiç o materialnym dobru, to ono nie jest przewidywane, lecz faktycznie si´ je osiàga
takim dzia∏aniem. W przeciàgu krótkiego czasu, godziny lub dwóch, nowo˝eƒcy otrzymujà przysz∏y
ogród, obsadzony najlepszymi drzewami i krzewami i sad z zielonym ˝ywop∏otem okalajàcym ich prze-
strzeƒ. 

* * *

Nie mniej wa˝ny jest równie˝ drugi psychologiczny aspekt tego przedstawienia. Wielu z nas zauwa-
˝a polepszenie si´ stanu psychicznego w kontakcie z przyrodà. Przyjemne uczucia wzmacniajà si´ przy
zetkni´ciu nie z czyimiÊ ogrodowymi roÊlinami, ale w∏aÊnie z tymi, które przynale˝à do ciebie. Jaka˝ mu-
si byç si∏a ducha, stan emocjonalny cz∏owieka, który wst´puje do ogrodu, gdzie ka˝de drzewko, krzaczek,
trawka, zió∏ko – dane dla ciebie, przez twoich rodziców, krewnych, przyjació∏! 

Dzisiaj mo˝emy si´ tylko tego domyÊlaç, poniewa˝ chyba ˝aden z ˝yjàcych teraz ludzi nie ma stwo-
rzonej podobnej przestrzeni. Widocznie nie tylko materialny dobrobyt, ale tak˝e w∏aÊnie wewn´trzne po-
zytywne emocje, b´dàce wynikiem tego przedstawienia, odgrywa∏y g∏ównà rol´. 

* * *

W ezoterycznej literaturze du˝o si´ mówi o energiach Kundalini, o czakrach. Informacja ta koncen-
truje naszà uwag´ g∏ównie na mo˝liwoÊci istnienia czakr. W istnienie energii mi∏oÊci, energii mi∏osnego
pragnienia m´˝czyzny do kobiety i na odwrót nikt nie wàtpi. 

Wi´kszoÊç ludzi odczuwa∏o wp∏yw tej energii na sobie, jednak ani teoretycy przesz∏oÊci, ani dzisiej-
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sza nauka nie wskazujà na mo˝liwoÊç kierowania tà energià przez cz∏owieka. W obrz´dzie przedstawio-
nym przez Anastazj´ po raz pierwszy pokazano, jak cz∏owiek mo˝e kierowaç, transformowaç i zachowy-
waç t´ energi´. 

Faktycznie, m∏odzi zakochani materializujà energi´ mi∏oÊci, która do nich zesz∏a lub w nich wesz∏a.
Przy pomocy tej energii kszta∏tujà wokó∏ siebie ca∏à przestrzeƒ, którà widzà i odczuwajà. Oni pozostawia-
jà t´ wielkà energi´ przy sobie na wieki. 

Dlaczego dla nich to by∏o mo˝liwe, a w dzisiejszej rzeczywistoÊci nie? Statystyczna wspó∏czesna
zakochana para sp´dza czas, zwiedzajàc kluby, odosobniajàc si´ na spacerach i w domu, i najcz´Êciej
jeszcze przed zawarciem Êlubu rozpoczyna wspó∏˝ycie seksualne. G∏ównym celem wi´kszoÊci zakocha-
nych jest oficjalna rejestracja swoich stosunków w urz´dzie lub w koÊciele. Wystarczajàco konkretnych
planów dalszego ˝ycia zakochani, jak pokazujà badania, nie budujà. JeÊli nawet ktoÊ próbuje nakreÊliç
wspólne dzia∏anie po Êlubie, to szkice te majà raczej abstrakcyjny charakter. Psychologowie zaznacza-
jà: ka˝de z m∏odej pary ma nadziej´, ˝e po po∏àczeniu ich w∏asne ˝ycie zostanie polepszone przez part-
nera lub partnerk´. Ka˝dy oczekuje, ˝e wznios∏y, wype∏niajàcy ˝ycie stan mi∏oÊci b´dzie trwa∏ i po zawar-
ciu Êlubu. Jednak mi∏oÊç przemija. Otaczajàca nas przestrzeƒ powszednieje i nie tylko nie przypomina
o stanie zakochania, ale wr´cz zaczyna dra˝niç swojà pospolitoÊcià i prymitywnoÊcià. 

Rozdra˝nienie rodzi si´ te˝ do siebie nawzajem. Ma∏o kto podejrzewa, ˝e to rozdra˝nienie nie jest
przyczynà zachowania zakochanych po zawarciu zwiàzku. Niezadowolenie powstaje w rezultacie nie-
umiej´tnego wykorzystywania stanu mi∏oÊci. 

* * *

Praktyka pokazuje, ˝e w zachowaniu mi∏oÊci lub chocia˝by szacunku do siebie nie pomogà ˝adne
Êwieckie przepisy i koÊcielne straszenie. Spróbujmy daç logiczne naukowe wyt∏umaczenie zachowania
zakochanych z opowieÊci Anastazji. Przede wszystkim zadziwia samo wyznanie mi∏oÊci: "Z tobà, moja
pi´kna Bogini, móg∏bym stworzyç Przestrzeƒ Mi∏oÊci na wieki", mówi∏ on do swojej wybranki. JeÊli serce
dziewuszki odpowiada∏o mi∏oÊcià, to odpowiedê brzmia∏a: "Mój Bo˝e, jestem gotowa pomagaç tobie
w wielkim Stworzeniu". To porównajmy to z dzisiejszymi oÊwiadczynami zapisanymi przez znanego po-
et´, który najbardziej precyzyjnie charakteryzuje stosunek do energii mi∏oÊci: "Kocham ci´, co wi´cej
jeszcze mam ci powiedzieç...". Mo˝emy tu zaobserwowaç, ˝e w pierwszych oÊwiadczynach od razu prze-
widywany jest konkretnie okreÊlony wielki czyn – kszta∏towanie Przestrzeni Mi∏oÊci. 

Faktycznie, to naukowa materializacja mi∏oÊci. 
W drugich oÊwiadczynach stwierdza si´ tylko fakt: "kocham ci´", a dalej nie przewiduje ˝adnych

czynów. On i ona po prostu nie wiedzà, jak i na co wykorzystaç energi´ mi∏oÊci. 

* * *
Zakochani z opowieÊci Anastazji razem zgodnie przyst´pujà do kszta∏towania Przestrzeni Mi∏oÊci

dla siebie i swoich przysz∏ych swoich pokoleƒ. 
Oni si´ odosabniajà, nawet mogà nocowaç w sza∏asie, na wybranej przez siebie dzia∏ce, ale sek-

su nie uprawiajà. Co to jest? Mo˝e rytualna wstrzemi´êliwoÊç? 
Religijne wyznania wielu narodów nakazujà takie zachowanie. Sà one i w Êwieckiej etyce. Czyli

m∏odzi zakochani nie powinni do rejestracji Êlubu lub rytua∏u koÊcielnego rozpoczynaç wspó∏˝ycia. Jed-
nak wi´kszoÊç zakochanych lekcewa˝y religijne zakazy i spo∏eczny osàd. Dlaczego? Najbardziej wiary-
godnà odpowiedzià mo˝e byç brak logiki w wymogach spo∏eczeƒstwa i religii. Brak jasnego wyt∏umacze-
nia, a jeszcze dok∏adniej: wiedzy o sednie energii mi∏oÊci. 

Energia mi∏oÊci uaktywnia ca∏y kompleks uczuç cz∏owieka, przyspieszajàc procesy myÊlenia. Ener-
gi´ t´ mo˝na porównaç z najwy˝szym szczytem natchnienia, przewidujàcego dalsze dzia∏anie. 

Zakochani staro˝ytnej Rusi dzi´ki najwy˝szej kulturze ludzkich stosunków, dzi´ki wiedzy, natural-
nym sposobem kierowali energi´ mi∏oÊci i pop´d seksualny w dzie∏o tworzenia przestrzeni dla przysz∏e-
go wspólnego ˝ycia." 

* * *
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"Uczyniç lepiej to, co tworzy dwoje zakochanych, przy pomocy naukowych poszukiwaƒ chyba nie
jest mo˝liwe. Âwiadectwem tego przypuszczenia jest stwierdzenie Anastazji: «Nie w si∏ach Êwiata nauki
stworzenie nawet podobieƒstwa wspania∏ego dworu, tak˝e dlatego, ˝e istnieje przepis WszechÊwiata: je-
dynie Stwórca mi∏oÊcià natchniony mocniejszy jest od wszystkich nauk mi∏oÊci pozbawionych»". 

"Logikà, racjonalizmem, najwy˝szà duchowoÊcià i kulturà bytu przesycone sà wszystkie czyny
uczestników zaÊlubin w opowieÊci Anastazji. Jak˝e ubogo wyglàda przy tym nowoczesne wesele, pod-
czas którego najwa˝niejszy jest biesiadny stó∏, z obfitoÊcià jedzenia i alkoholu". 

"Przekazane baÊnie, obrz´dy staro˝ytnych pogan albo, mówiàc s∏owami Anastazji, obrz´dy Rusi
epoki Wiedyzmu, g∏´boko nasycone emocjami, sensem i informacjà, przewy˝szajà wszystkie znane nam
staro˝ytne mity, charakteryzujàce historycznà przesz∏oÊç. Przed nimi blednie nawet powszechnie znane
S∏owo o wyprawie Igora". 

"Swoimi opowieÊciami o pogaƒskiej Rusi Anastazja tak faktycznie otwiera przed nami wysoce du-
chowà kultur´, nieznanà nam do tej pory. Fundamentalnie zmienia istniejàce w Êwiecie nauki wyobra˝e-
nie o historii nie tylko naszego kraju, ale równie˝ ca∏ej ludzkoÊci. Tak niespodziewany i fundamentalny
nawrót, ∏atwoÊç, z jakà zosta∏ uczyniony, zaskoczy∏ wielu wybitnych naukowców. ˚eby jakoÊ si´ utrzy-
maç w ramach osiàgni´tego statusu naukowego, wielu z nich próbuje sprawiaç wra˝enie, ˝e nic si´ nie
sta∏o i ˝e z takà informacjà jeszcze si´ nie zapoznali. 

Sà podobni do strusia chowajàcego g∏ow´ w piasku. Informacja jest naprawd´ bezcenna i sensa-
cyjna i coraz bardziej staje si´ potrzebna spo∏eczeƒstwu" . 

* * *

Przytoczy∏em, szanowni czytelnicy, wypowiedzi niektórych naukowców badaczy. Jak widaç, wszy-
scy potwierdzajà wag´ informacji zawartej w wypowiedzi Anastazji. Mówià tak˝e o zaskoczeniu Êwiata
nauki, lecz zaskoczenie to jedno, a czym innym jest przeciwstawianie si´ i podejmowanie kroków, by nie
dopuÊciç do rozpowszechnienia tej informacji, która rzuca Êwiat∏o na histori´ naszego paƒstwa, s∏owiaƒ-
skiego narodu. 

KogoÊ przera˝a nasza mo˝liwoÊç dotkni´cia kultury i wiedzy naszych prarodziców. Kogo? Pod czy-
im naciskiem, zgodnie z jakim programem dzia∏ajà i dziÊ ci, którzy nazywajà naszych prarodziców barba-
rzyƒskimi poganami, ci, którzy przemienili wielkie s∏owo "poganie" w coÊ, co ma znaczenie okropnoÊci
uwsteczniania?

I có˝, nasi historycy zgodzili si´ z takim okreÊleniem? Zgodzili si´. Ale to nie sà nasi historycy. Czy
oni w ogóle zas∏ugujà na miano historyków? JeÊli do tej pory nie potrafili nam powiedzieç nic konkretne-
go o historii odleg∏ej jedynie o tysiàc lat, a przy tym obra˝ajà tamte czasy lub zgadzajà si´ na ich obra-
˝anie, to ju˝ nie sà historycy Rosji, lecz zdrajcy lub najemnicy dzia∏ajàcy na czyjàÊ korzyÊç. 

I nie trzeba ju˝ na nich wi´cej polegaç. Musimy sami, w∏asnymi si∏ami, po odrobinach, po analo-
giach odtworzyç w∏asnà przesz∏oÊç, zrehabilitowaç swoich prarodziców i siebie. A jeÊli tego nie zrobimy,
to... 

* * *
Wielu czytelników ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry Rosji ju˝ rozpocz´∏o pisanie dla swoich dzieci

rodowej ksi´gi. KtoÊ mo˝e zapragnie wypowiedzieç swoje zdanie tak˝e o historii staro˝ytnych S∏owian,
powiedzieç swoim dzieciom, od kogo pochodzimy. Tylko co mo˝emy napisaç o naszej przesz∏oÊci? Czy
b´dziemy pisaç o tych bredniach, które nam wmawiano?! 

A mo˝e nic nie b´dziemy pisaç o przesz∏oÊci, tak jakby jej nie by∏o? Nie, to si´ nie uda. 
Wtedy bowiem zamiast nas ktoÊ inny b´dzie jà znów i znów podawaç naszym dzieciom tak, jak mu

to pasuje. 
KtoÊ sobie pomyÊli: "W jaki sposób my, proÊci ludzie, nie naukowcy historycy, b´dziemy mogli odt-

worzyç histori´ dwóch lub trzech tysiàcleci wstecz?". 
To si´ uda! Poniewa˝ b´dziemy jà odtwarzaç nie na zamówienie, ale z potrzeby umys∏u i serca. 
Ja rozpoczn´, lecz razem spróbujmy pozbieraç mity, pieÊni, fakty i analogie, co kto b´dzie móg∏, i

rozpocznijmy formowanie historii swojego rodu. Zacznijmy razem logicznie myÊleç, wtedy nawet po
analogii b´dzie mo˝na du˝o odtworzyç. Wed∏ug analogii to tak si´ robi. 
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* * *
Dwa tysiàce lat przed nami istnia∏o wielkie imperium rzymskie. Dzia∏a∏o prawo rzymskie, senat i

imperatorzy. Miasta imperium upi´ksza∏y epokowe budowle i wtedy ju˝ w stolicy by∏ wodociàg. By∏y bib-
lioteki, rozkwita∏a sztuka. Imperium rzymskie prowadzi∏o wiele wojen. 

Na tle rozwini´tych paƒstw w przedchrzeÊcijaƒskich czasach prawie ca∏kowicie brak informacji o ist-
nieniu paƒstwa rosyjskiego, o jego ustroju, terytoriach i kulturze. 

Mo˝e ono nie istnia∏o? Pewnie, ˝e istnia∏o. Wiadomo ze êróde∏ historycznych, ˝e w momencie chrz-
tu Rusi by∏y ju˝ miasta i hrabstwa. A kniaê W∏adimir, za którego ochrzczono RuÊ, wcale nie by∏ pierwszym
kniaziem. Te same êród∏a mówià o jego ojcu, kniaziu Âwiatos∏awie. 

RuÊ wi´c istnia∏a za czasów imperium rzymskiego. Istnia∏y i miasta, i mnóstwo zamo˝nych osad.
W∏aÊnie bardzo zamo˝nych, dlatego ˝e miasta staro˝ytnej Rusi powstawa∏y nie tylko jako stolice hrab-
stw, ale i jako rzemieÊlnicze i handlowe centra, obs∏ugujàce mnóstwo okolicznych osad. Przy biednych
osadach nie powstajà miasta. Ich budowy nie by∏oby komu finansowaç, a w przysz∏oÊci nie mia∏by kto
konsumowaç tego, co wyprodukowa∏o miasto. 

* * *
A teraz spróbujmy okreÊliç, czy mocnym, czy s∏abym paƒstwem by∏a RuÊ przedchrzeÊcijaƒska?

Za∏ó˝my, ˝e bardzo, bardzo s∏abym. Do tego jeszcze historycy twierdzà, ˝e RuÊ by∏a podzielona na drob-
ne ksi´stwa udzielne, które stale ze sobà walczy∏y. 

Lecz znowu rodzi si´ pytanie: jeÊli przedchrzeÊcijaƒska RuÊ by∏a s∏abym, rozdzieranym konfliktami
paƒstwem, to dlaczego nie spróbowa∏y jej podbiç pot´˝niejsze mocarstwa? 

By∏a s∏aba w porównaniu z innymi, nie wspominajàc ju˝ o imperium rzymskim. Nie sprawia∏oby trud-
noÊci podbicie jej, zamienienie w koloni´ i czerpanie z niej zysków. Ale tu w∏aÊnie zaczyna si´ tajemnica
i zagadka. 

W historycznych dokumentach rzymskiego imperium i innych pot´˝nych krajów tych czasów nie
odnotowano napaÊci na RuÊ. Wiemy, ˝e w momencie chrztu RuÊ by∏a samodzielnym, przez nikogo nie
podbitym paƒstwem. 

Dlaczego wi´c nikt nie próbowa∏ podbiç pogaƒskiej Rusi? A mo˝e posiada∏a ona ogromnà,
wspaniale zorganizowanà i wyposa˝onà armi´? Nie, nie posiada∏a. Nawet za kniaziów by∏y jedynie
dru˝yny, które znacznie ust´powa∏y liczebnoÊcià rzymskim legionom. 

Nigdy nie uda si´ nam poznaç prawdy historycznej, jeÊli ju˝ u podstaw przyjmie si´ fa∏szywe
wymys∏y o pogaƒskiej Rusi, a tym bardziej o Rusi epoki Wiedyzmu. I przeciwnie, wszystko wraca na
swoje miejsce, jeÊli przyjàç i zrozumieç na odwrót. 

RuÊ epoki Wiedyzmu, sprzed powstania hrabstw, by∏a wysoce duchowà, wysoce zorganiRuÊ epoki Wiedyzmu, sprzed powstania hrabstw, by∏a wysoce duchowà, wysoce zorgani--
zowanà cywilizacjà. W∏aÊnie tà "zagubionà" na Ziemi cywilizacjà, o której póêniej b´dàzowanà cywilizacjà. W∏aÊnie tà "zagubionà" na Ziemi cywilizacjà, o której póêniej b´dà
opowiadane legendy.opowiadane legendy.

Nieprzypadkowo nazwa∏em staro˝ytnà RuÊ nie paƒstwem, lecz cywilizacjà, dlatego ˝e w tamtych
czasach za wzorzec paƒstwowoÊci uwa˝ane by∏y Egipt, Rzym, w których rzàdzili kap∏ani-zwierzchnicy i
wzbogacona dzi´ki niewolnikom szlachta. Spo∏eczny ustrój Rusi by∏ wtedy bardziej doskona∏y i cywili-
zowany ni˝ w Egipcie i Rzymie. 

Niewolnictwa na Rusi w ogóle nie by∏o. Nie by∏o równie˝ odr´bnych, walczàcych ze sobà ksi´stw
udzielnych. RuÊ sk∏ada∏a si´ ze wspania∏ych rodowych osad. Decyzje podejmowane by∏y na wiecu –
ludowym zebraniu, a informacje roznosili m´drcy. Ale popatrzcie, jak podmienili poj´cia, zniekszta∏cajàc
sens wyrazu "cywilizacja". Egipt, w którym ca∏ym ludem rzàdzili kap∏ani i faraoni, nazywali mocnym,
wysoko rozwini´tym, cywilizowanym paƒstwem, a RuÊ tego samego czasu – zacofanà, niecywilizowanà,
s∏abà, nie posiadajàcà paƒstwowoÊci. Co za kombinatorzy! JeÊli nie by∏o niewolnictwa, rzàdu despoty, to
znaczy nie by∏o i paƒstwa, i to jest niecywilizowane? 

I znowu zadaj´ to samo pytanie. 
To dlaczego w takim razie nikt nie podbi∏ Rusi? Próby podbicia Wedrussów na pewno si´ zdarza∏y.

Lecz ci, którzy próbowali to uczyniç, zawsze starali si´ wymazaç nawet z w∏asnej pami´ci wynik tych
prób. Oto, co opowiedzia∏a Anastazja o jednej z ich wypraw sprzed ponad dwóch tysi´cy lat.
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* * *

Bitwa Bitwa 

W tych czasach panowa∏a kultura obrazu ˝ycia epoki Wiedyzmu. Wtedy jeszcze nie istnia∏y u
Wedrussów miasta. Jednak ogrom bogatych w niezwyk∏e produkty wiosek, pe∏nych radoÊci i Êwiat∏ych
ludzi mieszkajàcych w rodowych osadach, tworzy∏ RuÊ. W tych czasach istnia∏o wiele paƒstw, które by∏y
dumne ze swoich miast, coraz wi´kszej w∏adzy nabiera∏ pieniàdz, przes∏aniajàc ludzkie dà˝enia. Ju˝ by∏y
wielkie armie, z których pomocà w∏adcy próbowali podbijaç ca∏y Êwiat. Wiele krajów pochyli∏o wtedy
g∏owy przed ciemnà si∏à. 

Na RuÊ zosta∏ wys∏any najlepszy legion rzymski. Pi´ç tysi´cy ˝o∏nierzy dosz∏o do granicy pier-
wszego osiedla i stan´∏o groênym taborem na obrze˝ach niedu˝ej wioski. 

Dowódcy wojskowi wezwali do siebie starszych mieszkaƒców. M´drcy przyszli bez l´ku przed
groênà si∏à. Dowódcy im wyt∏umaczyli, ˝e pochodzà z najpot´˝niejszego mocarstwa spoÊród wszystkich
paƒstw i dlatego wioski powinny im p∏aciç danin´. Ten, kto nie b´dzie móg∏ p∏aciç, zostanie wzi´ty do
niewoli. 

Starsi niewielkiej wioski odpowiedzieli, ˝e nie jest dobrze karmiç swoimi produktami niedobrych
ludzi, tym samym bowiem odchowuje si´ gromady ciemnych si∏. G∏ówny dowódca odpar∏ na to najs-
tarszemu wieÊniakowi: 

– S∏ysza∏em o waszym barbarzyƒstwie i niezwyk∏ych zwyczajach. Umys∏ wasz nie jest w stanie
oceniç nawet stosunku si∏. Z takim umys∏em nigdy nie b´dziecie wolni w cywilizowanym imperium.
Mo˝ecie byç albo niewolnikami, albo w ogóle nie istnieç. 

Najstarszy Wedruss odpowiedzia∏: 
– Nie b´dzie istnieç ten, kto nie jest w stanie spo˝yç Boskiego jedzenia. Popatrz – wraz z tymi

s∏owami stary Wedruss wyciàgnà∏ z kieszeni dwa pi´kne, identyczne Êwie˝e jab∏ka. Powiód∏ oczami po
b∏yszczàcych zbrojà dowódcach, ale zatrzyma∏ wzrok na m∏odym, zwyk∏ym ˝o∏nierzu. Podszed∏ do niego
i, podajàc jab∏ko, powiedzia∏: 

– Bierz, synku, ten owoc, niech on twojej duszy przypadnie do gustu. 
Rzymski ˝o∏nierz przyjà∏ owoc i nagryz∏ na oczach wszystkich zgromadzonych. B∏ogoÊç opromieni∏a

jego twarz, wzbudzajàc zazdroÊç pozosta∏ych. 
Starzec zwróci∏ si´ do dowódcy, trzymajàc w r´ce drugie wspania∏e jab∏ko, i rzek∏: 
– Moja dusza nie pragnie i tobie wr´czyç tego wspania∏ego owocu. Co to oznacza, spróbuj si´ sam

domyÊliç – z tymi s∏owami po∏o˝y∏ stary Wedruss drugie jab∏ko u stóp dowódcy. 
– Jak Êmiesz, ty starcze, byç tak arogancki wobec zas∏u˝onego na polach bitwy przywódcy –

krzyknà∏ rzymski adiutant, pr´dko podniós∏ jab∏ko i j´knà∏ ze zdziwienia, i wszyscy wysocy rangà i ich
s∏u˝àcy zamarli, patrzàc... jak na ich oczach w r´ce adiutanta gni∏o wspania∏e jab∏ko. Na ich oczach ten
gnijàcy owoc zjada∏y nie wiadomo skàd przyby∏e muszki. Kontynuowa∏ wi´c starzec Wedruss: 

– Ani kupiç za z∏oto, ani wziàç si∏à Boskiej b∏ogoÊci p∏odu nikt nie b´dzie w stanie. Mo˝esz nazy-
waç siebie w∏adcà, utwierdzajàc si´ w pewnoÊci, i˝ podbijasz paƒstwo, ale przy tym tylko zgnilizn´
b´dziesz jadaç... 

– To nie mistyka, W∏adimirze, uÊwiadom sobie, ˝e p∏ody wyhodowane z mi∏oÊcià mogà oddaç swoje
dobro tylko temu, kto mi∏oÊç w nich swojà oddawa∏, i temu, komu hodowca je przekaza∏ z w∏asnej woli.
Tak ju˝ wszystko we WszechÊwiecie u∏o˝one; a˝eby to udowodniç, popatrz wnikliwie na dzieƒ dzisiejszy.
Spo˝ywajà ludzie jak skazani dawno nieÊwie˝e p∏ody. 

– Bogaci te˝? I ci, którzy rzàdzà Êwiatem? 
– U nich problem z jedzeniem jeszcze wi´kszy. Zatrutych p∏odów i daƒ wyszukanych bardzo si´

bojà. Zmuszajà swojà s∏u˝b´ do próbowania jedzenia, zanim sami zacznà jeÊç. Ochron´ ustawiajà nad
produktami i s∏u˝by specjalne, lecz nadaremno. Niejeden w∏adca od niedobrego jedzenia umiera∏ w
m´kach. Zwróç uwag´, dziÊ wielu stara si´ produkowaç zdrowotny olej cedru, lecz ró˝nià si´ oleje
cedrowe stopniem uzdrawiania, poniewa˝ odmienne sà pomys∏y i cele producentów. 

A ten starzec Wedruss nie by∏ mistykiem, on tylko powiedzia∏ to, o czym na Rusi epoki Wiedyzmu
wiedzia∏o ka˝de dziecko.
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* * *
Chwycili tego Wedrussa. Wsadzili do klatki, ˝eby móg∏ obserwowaç, jak palà si´ domy i sady w jego

wiosce. Jak zakuci w ∏aƒcuchy m´˝czyêni, a tak˝e kobiety i dzieci przechodzà obok niego. Dowódca
wojska z∏oÊliwie mówi∏ do niego: 

– Patrz, starcze. Oto twoi rodacy, a teraz niewolnicy. Niepotrzebnie zakpi∏eÊ ze mnie wobec mojej
Êwity i wywo∏a∏eÊ gnicie owocu. Teraz wszyscy rodacy twoi – niewolnicy pod groêbà Êmierci b´dà
hodowaç niegnijàce p∏ody. 

– Pod groêbà Êmierci mo˝na wyhodowaç tylko ÊmiercionoÊne, nawet jeÊli wyglàd ich b´dzie
wspania∏y. JesteÊ prymitywny. Podbiç mojego paƒstwa nie zdo∏asz. WypuÊci∏em go∏´bic´ z wieÊcià o
tobie. M´drcy go∏´bic´ t´ zobaczà i wszystkim o tobie opowiedzà... 

Dowódca wojska wyda∏ rozkaz, do wszystkich rodowych osad podà˝yli pos∏aƒcy. Rozkaz ten
nakazywa∏, ˝eby z ka˝dej wioski przybyli najstarsi szanowani ludzie i popatrzyli na wojsko: jakie jest
mocne, dobrze wyszkolone i uzbrojone – i ˝eby uÊwiadomili sobie, ˝e mo˝e ono zetrzeç niepokorne wios-
ki z powierzchni Ziemi, a dzieci i m∏ode kobiety wziàç do niewoli. I jeszcze ˝eby przynieÊli danin´ dla
groênych wojowników, a na przysz∏oÊç ka˝dej jesieni zbierali podatki dla ca∏ego ich mocarstwa i dostar-
czali je do imperium we w∏asnym zakresie. 

Wyznaczonego dnia, o Êwicie, przed ogromnym wojskowym obozem stan´∏o dziewi´çdziesi´ciu
m∏odych Wedrussów. Z przodu sta∏ dobrze ju˝ tobie znany Radomir, ubrany w koszul´, wyhaftowanà z
mi∏oÊcià przez Lubomi∏´. Stojàcy za nim m∏odzieƒcy te˝ mieli na sobie bia∏e koszule. Ich jasnow∏osych
g∏ów nie zakrywa∏y metalowe he∏my, tylko ochrania∏a taÊma spleciona warkoczem z zió∏. Nie mieli te˝
tarcz chroniàcych przed Êmiertelnymi atakami, lecz jedynie po dwa miecze u pasów. Stali w milczeniu,
trzymajàc swoje konie za uzdy, a wi´kszoÊç rumaków nie mia∏a nawet siode∏. 

Zebrani na narad´ dowódcy pi´ciotysi´cznego wyszkolonego wojska patrzyli na dziewi´çdziesi´ciu
m∏odzieƒców. G∏ówny dowódca podszed∏ wreszcie do klatki, w której by∏ umieszczony Wedruss ze
spalonej wioski, i zapyta∏:

– Co znaczà ci m∏odzieƒcy? Przecie˝ rozkaza∏em tu przyjÊç wszystkim najstarszym ludziom ze
wszystkich osad, by og∏osiç im ustaw´ mojego paƒstwa. 

Wedruss odpar∏ na te s∏owa: 
– Najstarsi wiedzà, co chcesz powiedzieç, nie chcieli wi´c przyjÊç i s∏uchaç tego, co jest dla nich

nieprzyjemne. Przed twoim wojskiem stoi tylko dziewi´çdziesi´ciu m∏odzieƒców z sàsiedniej wioski. U
pasów majà miecze, mo˝liwe, ˝e pragnà przystàpiç do walki z wami. 

,,0, bezmyÊlni barbarzyƒcy! – myÊla∏ g∏ówny dowódca. – Skierowaç na nich cz´Êç mojego wojska i
wszystkich poràbaç nie wymaga wielkiego trudu. Tylko jakà korzyÊç przyniosà martwe cia∏a? Chyba
b´dzie lepiej wszystko im wyt∏umaczyç i dostarczyç imperatorowi zdrowych niewolników". 

– Wys∏uchaj mnie, starcze, ciebie m∏odzie˝ na pewno szanuje zwróci∏ si´ dowódca do uwi´zionego
starca. – Wyt∏umacz im ca∏y bezsens nierównej bitwy. Zaproponuj, ˝eby od razu si´ poddali. Zachowam
ich przy ˝yciu, ale uczyni´ niewolnikami. Mieszkajàc w niebarbarzyƒskim paƒstwie, majàc ubranie i
jedzenie, b´dà pos∏usznymi niewolnikami. Wyt∏umacz im, starcze, ten ca∏y bezsens nierównej, krwawej
walki. 

– Spróbuj´ – odpar∏ starzec – wyt∏umacz´ im. Sam widz´, ˝e m∏oda krew Wedrussów ju˝ si´ gotu-
je. 

– W takim razie przemów do nich, starcze! 
Stary Wedruss zaczà∏ g∏oÊno mówiç, tak ˝eby s∏yszeli go wszyscy stojàcy przed obozem

Wedrussowie. 
– Widz´ po dwa miecze przy pasie u ka˝dego z was, moi synowie. Widz´ goràce rumaki, trzyma-

cie je za uzdy, by im si∏ do walki nie odbieraç swoim ci´˝arem. ZdecydowaliÊcie si´ przystàpiç do walki?
Radomirze, màdry przywódco, odpowiedz mi! 

Dowódcy wrogiego wojska ujrzeli, jak Radomir wyst´puje naprzód i nisko si´ k∏ania, dajàc tym
samym odpowiedê potwierdzajàcà s∏owa starego Wedrussa. 

– Tak w∏aÊnie myÊla∏em – mówi∏ dalej starzec. – Radomirze, jesteÊ przywódcà, wierz´, ˝e rozu-
miesz, i˝ masz przed sobà si∏y nierówne twoim. 

Radomir znowu si´ sk∏oni∏ w odpowiedzi. 
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Rzymscy dowódcy byli bardzo zadowoleni z tego dialogu, tylko dalsza rozmowa Wedrussów
niezmiernie ich zdziwi∏a. Starzec mówi∏: 

– Radomirze, jesteÊ m∏ody, myÊl twoja p´dzi pr´dko. No to, prosz´, zachowaj przybyszów przy
˝yciu. Nie zabijaj ich wszystkich. ZmuÊ, ˝eby dobrowolnie odeszli, broƒ z∏o˝yli i ju˝ nigdy si´ bronià nie
bawili. 

– Ty zwariowa∏eÊ! Straci∏eÊ rozum, starcze! Kto i kogo mo˝e tu przy ˝yciu zostawiç? Nie rozu-
miesz? Skaza∏eÊ swoich rodaków na Êmierç... Ju˝ wydaj´ rozkaz... 

– Spóêni∏eÊ si´. Patrz. Radomir sta∏ w zamyÊleniu, a teraz przed moimi s∏owami si´ sk∏oni∏, wi´c
zrozumia∏ je i zostawi was przy ˝yciu. 

W nast´pnej chwili dziewi´çdziesi´ciu m∏odych ludzi wskoczy∏o na koƒ i pr´dko ruszy∏o w stron´
wrogiego wojska. Jego dowódca zdà˝y∏ tylko wydaç rozkaz ∏ucznikom, ˝eby przywitali Wedrussów
chmurà strza∏. 

Jeêdêcy jednak, kiedy ju˝ strza∏y mog∏y ich dosi´gnàç, zeskoczyli ze swoich rumaków i zacz´li biec
obok nich. Dotar∏szy do rzymskiego wojska, m∏odzi Wedrussowie utworzyli owal, w którego centrum zna-
jdowa∏a si´ po∏owa dru˝yny i koni, a druga po∏owa, wkraczajàc w szeregi ustawiajàcych si´ do walki
Rzymian, przystàpi∏a do boju. Wedruscy wojownicy trzymali w ka˝dej r´ce po mieczu. Tak samo spryt-
nie prawà, jak i lewà r´kà walczyli, lecz nie ranili na Êmierç, tylko wytràcali wrogowi broƒ. 

Zranieni i bezbronni rzymscy legioniÊci tworzyli t∏um, nie dajàcy Êwie˝ym si∏om podejÊç i skutecznie
ich zastàpiç. 

Ma∏a dru˝yna Wedrussów pr´dko utorowa∏a sobie drog´ do namiotu g∏ównego dowódcy. Radomir
przecià∏ mieczem zamkni´cie klatki, sk∏oni∏ si´ przed starcem i, lekko go podniós∏szy, posadzi∏ na koniu. 

Dwaj m∏odzi Wedrussowie pochwycili g∏ównego dowódc´ Rzymian, wrzucili na drugiego konia i
zaprowadzili do centrum utworzonego przez nich owalu. 

Zr´cznie torujàc sobie drog´, sz∏a do przodu ma∏a dru˝yna Wedrussów, i ju˝ nied∏ugo wyszli z
t∏umu rzymskiego wojska, skoczyli na konie, jednak po kilku minutach zatrzymali si´ na pagórku, zeszli
z koni i prawie wszyscy po∏o˝yli si´ na trawie, roz∏o˝yli r´ce i znieruchomieli. Uwi´ziony rzymski dowód-
ca ze zdziwieniem zobaczy∏, ˝e le˝àcy na trawie Wedrussowie mocno spali. B∏ogie uÊmiechy rozÊwiet-
la∏y ich twarze, a obok ka˝dego z nich skuba∏y traw´ ich rumaki. I tylko dwaj stra˝nicy obserwowali ruchy
rzymskiego wojska. 

Pozostajàc bez przywódcy, rzymscy oficerowie przez jakiÊ czas si´ sprzeczali, winiàc nawzajem,
nast´pnie k∏ócili si´ o to, kto ma przejàç dowodzenie i jak dalej dzia∏aç. W koƒcu podj´li decyzj´, by
wys∏aç w pogoƒ za Wedrussami tysiàc jeêdêców, czyli prawie ca∏à konnic´, a reszta równie˝ mia∏a si´
kierowaç w stron´ pogoni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeƒ lub gdyby Wedrussom przyszed∏ ktoÊ
z odsieczà. Ale g∏ównà przyczynà takiej decyzji by∏ l´k. Tysiàckonna jazda dobrze uzbrojonychjeêdêców
ruszy∏a w pogoƒ. Gdy tylko szeregi konnych Rzymian wyruszy∏y z obozu, jeden z wojowników Radomira,
siedzàcy na koniu, zadà∏ w róg. Wedrussowie natychmiast si´ poderwali, chwycili konie za uzdy i
pobiegli. Wypocz´ci po walce biegli bardzo pr´dko, lecz goniàca ich konnica rzymska powoli, bardzo
powoli, ale jednak ju˝ si´ zbli˝a∏a. Oficer jeêdêców, przeczuwajàc sukces, rozkaza∏, by daç sygna∏ do
przyspieszenia. Sygna∏ si´ rozleg∏.

Spi´te ostrogami konie, chocia˝ ju˝ by∏y spienione, przyspieszy∏y ten zwariowany bieg, skracajàc
dystans mi´dzy nimi a uciekajàcymi Wedrussami. Prawie ju˝ obok, ju˝ tu˝ tu˝... Podniecony oficer kole-
jny raz rozkaza∏ przyspieszyç i znowu rozleg∏ si´ sygna∏. Kilka koni pad∏o wycieƒczonych szalonym
galopem. Nikt nie zwróci∏ na nie uwagi. Rzymscy ˝o∏nierze ju˝ wyciàgali miecze, ˝eby uderzyç w
Wedrussów, i nagle... Na dêwi´k rogu wszyscy Wedrussowie skoczyli na swoje konie i... odleg∏oÊç
mi´dzy nimi a Rzymianami zacz´∏a si´ powi´kszaç.

Wzi´ty do niewoli rzymski genera∏ zrozumia∏: Wedrussowie oszcz´dzili swoje konie i teraz ju˝ nie
ma szans, by ich dogoniç. Oni wymienili konie pod nim i pod starym Wedrussem. Zauwa˝y∏ te˝, ˝e nie
siedzieli, ale wr´cz le˝eli na swoich koniach, trzymajàc si´ mocno grzywy. Oni spali ! 

"Po co oni znowu odradzajà swoje si∏y?" – pomyÊla∏, a chwil´ póêniej zrozumia∏... Rzymianie pod-
nieceni pogonià bili swoje konie, nie oszcz´dzajàc ich. Te pada∏y pod nimi, ale nawet najbardziej wytrzy-
ma∏e nie by∏y w stanie pod ci´˝arem uzbrojonych jeêdêców dogoniç niezm´czonych koni Wedrussów.
Kiedy dowódca jeêdêców zrozumia∏, ˝e nie zdo∏a dogoniç Wedrussów, da∏ rozkaz zatrzymania si´ i zejÊ-
cia z koni. Jednak za póêno. Cz´Êç koni ju˝ zosta∏o zam´czonych i pada∏o na kolana. 
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– Wszyscy majà odpoczywaç – wyda∏ rozkaz. 
Ale w tym samym momencie ˝o∏nierze, którzy zsiedli ze zm´czonych koni, ujrzeli, ˝e prosto na nich

p´dzi dru˝yna Wedrussów. Wszyscy m∏odzi jeêdêcy trzymali po dwa miecze i, skaczàc wzd∏u˝ brzegu
rzymskiej konnicy, ranili wojowników i wytràcali im broƒ. Ca∏y rzymski legion ogarnà∏ l´k i wtedy pobiegli
po pomoc do zbli˝ajàcego si´ pieszo pozosta∏ego wojska. Wedrussowie skakali za nimi na koniach, tylko
nie wiadomo dlaczego ich nie doganiali. Nawet nie dotykali padajàcych ze zm´czenia rzymskich
˝o∏nierzy. T∏um ju˝ nie biegnàcych, lecz ci´˝ko stàpajàcych i chwiejàcych si´ ze zm´czenia wojowników
nagle si´ zatrzyma∏, ujrzawszy przed sobà Radomira z dwoma mieczami, a za nim pe∏nych spokoju i si∏
jeêdêców. 

Rzymianie siedli na ziemi, a ci, którzy jeszcze mieli broƒ, z∏o˝yli jà przed sobà. Zupe∏nie pozbaw-
ieni si∏ czekali, a˝ Wedrussowie si´ z nimi rozprawià. Pomi´dzy siedzàcych na trawie ˝o∏nierzy wszed∏
Radomir ze swoimi towarzyszami. Miecze ju˝ zosta∏y schowane, wisia∏y na pasach. Rozmawiali z
Rzymianami o ˝yciu, a z g∏ów pozdejmowali swoje opaski z leczniczych zió∏: dawali je rannym ˝o∏nier-
zom, ˝eby mogli przy∏o˝yç do ran uzdrawiajàce roÊliny. Zio∏a tamowa∏y sàczàcà si´ krew oraz uÊmierza∏y
ból. Wedrussowie te˝ zwrócili legionom g∏ównego dowódc´. 

* * *
Wst´powa∏y do Rzymu równe szeregi ˝o∏nierzy wracajàcych z wyprawy na pogaƒskà RuÊ.

Imperator ju˝ zosta∏ poinformowany o dziwnych rzeczach, które si´ przytrafi∏y najlepszym ˝o∏nierzom z
legionów rzymskich. Kiedy zobaczy∏ ich na w∏asne oczy, swoich wojowników, przez par´ tygodni nie
opuszcza∏o go uczucie niepokoju. Póêniej wyda∏ tajny rozkaz: wszystkie oddzia∏y, które bra∏y udzia∏ w
wyprawie na RuÊ, czyli i ˝o∏nierzy, i ich dowódców usunàç z armii i osiedliç w ró˝nych zakàtkach imperi-
um. A na dodatek zakazaç pod karà Êmierci opowiadaç, nawet w gronie przyjació∏, o tej wyprawie. 

Imperator ten ju˝ nigdy nie wys∏a∏ swojego wojska na RuÊ. W tajnych ksi´gach napisa∏ do swoich
potomnych: "JeÊli imperium pragniecie mieç, to nawet w myÊlach z Rusià wojny nie mo˝ecie wieÊç". 

Màdry by∏ ten imperator. Kiedy zobaczy∏ wracajàcych z wyprawy ˝o∏nierzy, to zrozumia∏: jego wojs-
ka wróci∏y ca∏e, lecz bez zdobyczy, a na twarzach ˝o∏nierzy nie by∏o z∏oÊci ani ch´ci do walki. Kto wie,
mo˝e oni zara˝à takim zniech´ceniem ca∏à armi´ imperium, gdy pozostanà w s∏u˝bie. 

* * *
Jednak dziedzic tego imperatora podjà∏ prób´ podbicia Wedrussów. Dowiedziawszy si´ wiele od

tych, którzy przedtem mieli z nimi do czynienia, wys∏a∏ dziesi´ç tysi´cy wojowników. I znowu doszli oni
do ma∏ej wioski, szybko zbudowali umocnienia, a pos∏ów wys∏ali, by zaprosiç seniorów. 

W wyznaczonym czasie dowódcy ujrzeli, ˝e od strony wioski Wedrussów w ich kierunku idzie tylko
oko∏o dziesi´cioletnia dziewczynka, a z nià pi´cioletni malec. ˚o∏nierze rozstàpili si´ przed nimi i dzieci
wesz∏y do Êrodka obozu, ca∏y czas sprzeczajàc si´ ze sobà. Malec szarpa∏ siostr´ za spódnic´, coÊ do
niej mówiàc.

– JeÊli nie pozwolisz mi prowadziç negocjacji, to wtedy moja siostrzyczko, Pelasiu, niedobrze o
tobie pomyÊl´. 

– Co ty pomyÊlisz o mnie niedobrego, ∏obuzie? – PomyÊl´ o tobie, Pelasiu, siostrzyczko, ˝e
urodzi∏aÊ si´ bardzo nieznoÊnà dziewczynà.

– Niedobrze tak myÊleç. 
– JeÊli niedobrze, to zgódê si´, ˝ebym prowadzi∏ negocjacje. 
– A jeÊli si´ zgodz´, to jak b´dziesz o mnie myÊla∏? 
– PomyÊl´, ˝e ze wszystkich najpi´kniejsza, najmàdrzejsza i najlepsza jest moja siostrzyczka

Pelasia. 
– No to zaczynaj rozmowy ty, braciszku. Nie mnie rozmawiaç z pustog∏owymi. 
Dzieci stan´∏y przed dowódcami wojska bez cienia strachu. Malec, absolutnie si´ nie denerwujàc,

zaczà∏ mówiç: 
– Mój tatuÊ kaza∏ wam wszystkim przekazaç, ˝e w naszej osadzie jest teraz Êwi´to, festyn na

polanie. Co roku tak to si´ odbywa i raz w roku wszyscy tam si´ bawià. Niedobrze, tak powiedzia∏ mój
tatuÊ, niedobrze mu od tej zabawy odchodziç i z wami gadaç po pró˝nicy. Otó˝ wys∏a∏ mnie, a siostra te˝
si´ przyczepi∏a... 
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Przywódca Rzymian a˝ wykrzyknà∏ na te butne s∏owa malca. Zblad∏ i chwyci∏ za miecz.
– Ty chamskie dziecko, jak Êmiesz tak si´ do mnie odzywaç?! Niewolnikiem przy moich koniach

b´dziesz do g∏´bokiej staroÊci... A twoja siostra.. . 
– Och, wujku – wtràci∏a si´ do rozmowy siostra – och, wujkowie, ruszajcie si´ szybko, porzuçcie

swoje miecze, tarcze i biegiem, jak najpr´dzej, do domu. Oto chmurka nachodzi. Ona z przybyszami
wcale nie b´dzie negocjowaç, tylko od razu przystàpi do walki. 

Dziewczynka rozwiàza∏a tobo∏ek, wzi´∏a z niego szczypt´ jakiegoÊ py∏ku, posypa∏a nim brata,
potem jeszcze raz, a reszt´ wysypa∏a na siebie. Chmurka tymczasem pr´dko lecia∏a w kierunku obozu
wroga, dêwi´cza∏a i ros∏a w oczach. Nakry∏a sobà ca∏y obóz, a ju˝ za chwil´ na ziemi poniewiera∏o si´
uzbrojenie Rzymian: tarcze, miecze i kopie. Namioty ˝o∏nierzy i dowódców sta∏y opuszczone. 

W Êród skarbów Rzymian sta∏ razem z siostrà malec i wcià˝ do niej mówi∏: 
– Jednak nie da∏aÊ mi podyskutowaç z wrogiem, Pelasiu. Nie powiedzia∏em im wszystkiego, co

zamierza∏em. 
– Ty zaczà∏eÊ – i to jest wa˝ne! Nie gniewaj si´, jeÊli przeszkodzi∏am tobie, Wedrussowi-wojown-

ikowi, obroƒcy ukochanej naszej Ziemi. 
– No ju˝ dobrze, b´d´ myÊleç, ˝e moja siostrzyczkajest pi´kna, fajna i dobra. 
I tak dwoje dzieci, rozmawiajàc i przest´pujàc przez skarby Rzymian, sz∏o sobie do domu.

Oddalajàca si´ chmurka wydawa∏a si´ niedu˝a i niegroêna, lecz w niej ca∏e dziesi´ç tysi´cy najlepszych
rzymskich wojowników z przera˝eniem ucieka∏o do domu. Upadali i znów si´ podnosili, i biegli ogarni´ci
okropnym l´kiem. 

– Nie myÊl, W∏adimirze, ˝e tu jest jakaÊ mistyka. Wedrussowie po prostu podj´li decyzj´. W ka˝dym
dworze, a by∏o ich oko∏o dwustu, ka˝dy otworzy∏ otwory w dziesi´ciu ulach... W ka˝dym ulu oko∏o pi´tnas-
tu tysi´cy pszczó∏. A teraz policz, ile by∏o w tej chmurce. Przy du˝ej iloÊci ukàszeƒ cz∏owiek najpierw
odczuwa sw´dzenie, a nast´pnie ból. Potem zasypia i ten sen jest Êmiertelny. 

* * *
I tak ˝yli dalej szcz´Êliwi Wedrussowie, nie znajàc wojen, nie znajàc nieszcz´Êcia. Przez wieki nie

byli dla nich groêni zewn´trzni wrogowie. Ale jednak RuÊ zosta∏a podporzàdkowana, kiedy Wedrussowie
poddali si´ przebieg∏ym chwytom i sami przeciw sobie tego wroga stworzyli. 

* * *
Anastazja opowiedzia∏a nam o Rusi w epoce Wiedyzmu na przyk∏adach tych pieÊni. Mo˝e ktoÊ te˝

posiada informacje o ˝yciu w epoce Wiedyzmu w postaci staro˝ytnych pieÊni. Na r´kopiÊmienne êród∏a
nie ma co liczyç, poniewa˝, jak wiadomo z historii, zosta∏y zniszczone. Palono je we W∏oszech, Anglii,
we Francji, a najbardziej gorliwie w Rosji. 

Jednak ci, którzy tak starannie niszczyli kultur´ naszych przodków, nie zdo∏ali jej wypaliç z g∏´bi
serc i dusz ludzkich. 

PowinniÊmy znaç swojà histori´. Znaç i szanowaç. Ale powinniÊmy te˝ rozumieç, ˝ePowinniÊmy znaç swojà histori´. Znaç i szanowaç. Ale powinniÊmy te˝ rozumieç, ˝e
Wiedyzm, pogaƒstwo i chrzeÊcijaƒstwo – to wszystko sà etapy naszej historii. ˚adnego z tychWiedyzm, pogaƒstwo i chrzeÊcijaƒstwo – to wszystko sà etapy naszej historii. ˚adnego z tych
etapów nie powinniÊmy lekcewa˝yç. Atakujàc jeden z nich, atakujemy samych siebie.etapów nie powinniÊmy lekcewa˝yç. Atakujàc jeden z nich, atakujemy samych siebie.
PowinniÊmy ze zrozumieniem i szacunkiem podchodziç i do chrzeÊcijaƒstwa, i do innychPowinniÊmy ze zrozumieniem i szacunkiem podchodziç i do chrzeÊcijaƒstwa, i do innych
wyznaƒ. Tylko wtedy wszystkie etapy naszej historii stanà si´ mocnym fundamentemwyznaƒ. Tylko wtedy wszystkie etapy naszej historii stanà si´ mocnym fundamentem
wspania∏ej przysz∏oÊci. To si´ ziÊci, jeÊli b´dziemy wiedzieç i rozumieç, jeÊli potraktujemywspania∏ej przysz∏oÊci. To si´ ziÊci, jeÊli b´dziemy wiedzieç i rozumieç, jeÊli potraktujemy
etapy naszej historii jako lekcj´ dla budowy przysz∏oÊci – bo jeÊli nie, to b´dziemy ˝yç wetapy naszej historii jako lekcj´ dla budowy przysz∏oÊci – bo jeÊli nie, to b´dziemy ˝yç w
Êwiecie absurdów. Rzàdy i ustawodawcy wielu paƒstw walczà z terroryzmem. UchwalajàÊwiecie absurdów. Rzàdy i ustawodawcy wielu paƒstw walczà z terroryzmem. Uchwalajà
ustawy zabraniajàce rozpalania rasowej i religijnej nienawiÊci, a w tym samym czasie i w tychustawy zabraniajàce rozpalania rasowej i religijnej nienawiÊci, a w tym samym czasie i w tych
samych krajach oficjalnie istniejà religie, których wyznawcy jakoby w imieniu Boga dokonujà nasamych krajach oficjalnie istniejà religie, których wyznawcy jakoby w imieniu Boga dokonujà na
wielkà skal´ aktów terrorystycznych dla osiàgni´cia politycznych celów.wielkà skal´ aktów terrorystycznych dla osiàgni´cia politycznych celów.

Wspaniale Êwi´ta Rusi epoki WiedyzmuWspaniale Êwi´ta Rusi epoki Wiedyzmu

O kulturze epoki Wiedyzmu w pewnym stopniu mo˝emy dziÊ sàdziç po istniejàcych Êwi´tach, które
dotrwa∏y do naszych czasów. One by∏y i wcià˝ pozostajà najbardziej popularne i lubiane wÊród ludzi, bez
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wzgl´du na to, ˝e pozosta∏y w nich tylko pojedyncze elementy staro˝ytnych zwyczajów. Jakie to sà
Êwi´ta? Nowy Rok, T∏usty Czwartek, Zielone Âwiàtki. A w∏aÊnie Zielone Âwiàtki najbardziej ucierpia∏y od
tamtych czasów. 

Âwi´to to przypada na poczàtek czerwca. Jak paƒstwo wiedzà, ludzie idà wtedy na cmentarz, na
groby swoich zmar∏ych. Przychodzàc tam, poprawiajà mogi∏y, uszlachetniajà ich wyglàd. Wielu ludzi
bierze ze sobà jedzenie i alkohol, spo˝ywajà to przy grobie i pozostawiajà na kieliszku z wódkà ma∏y
kawa∏ek chleba dla zmar∏ego. Rozmawiajàc ze sobà, wspominajà ˝ycie tego zmar∏ego. Wielu uwa˝a, ˝e
przy grobie nale˝y p∏akaç, a to, ˝e ten pogaƒski zwyczaj dozna∏ powa˝nych zmian, udowadniajà
nast´pujàce fakty. 

W epoce Wiedyzmu, a póêniej pogaƒstwa nie by∏o smutnych i ˝a∏obnych Êwiàt. Ka˝de Êwi´to
dostarcza∏o ludziom wielkiego ∏adunku pozytywnej energii i przekazywa∏o m∏odzie˝y wiedz´ przodków. 

Dzieƒ pami´ci w czasach Wiedyzmu te˝ znaczàco si´ ró˝ni∏ od dzisiejszego. Nie by∏o wypraw na
cmentarz, p∏aczu przy grobach zmar∏ych. W tej epoce w ogóle nie istnia∏y cmentarze. Zmar∏ych chowano
w rodowych osadach, nie zaznaczajàc przy tym mogi∏y p∏ytà lub grotà. Usypywano tylko niewielki
pagórek, który z up∏ywem czasu zrównywa∏ si´ z ziemIà. 

Wedrussowie uwa˝ali, ˝e najlepszym pomnikiem dla cz∏owieka powinno byç to, co uczyni∏ za ˝ycia.
ZnajomoÊç przyrody, znajomoÊç si∏y ludzkich myÊli doprowadzi∏a Wedrussów do wniosku, ˝e jeÊli
wszyscy krewni b´dà w myÊlach modelowaç Êmierç, to ich wspólna myÊl nie pozwoli duszy zmar∏ego
znów odnaleêç nowego cia∏a. W dniu pami´ci zmar∏ych w najstarszym rodowym dworze zbierali si´
wszyscy cz∏onkowie rodziny. W ich obecnoÊci najstarszy, pradziadek lub dziadek, podchodzi∏ do
najm∏odszych, czyli do dzieci, i zaczyna∏ z nimi rozmawiaç mniej wi´cej tak: 

– Kiedy twój tatuÊ by∏ takiego wzrostu jak ty teraz – zwraca∏ si´ dziadek do wnuka szeÊciolatka –
posadzi∏ tu ma∏e drzewko. Min´∏y lata i z ma∏ego drzewka uros∏a wielka jab∏oƒ, rodzàca dorodne owoce.

Nast´pnie dziadek podchodzi∏ do innych roÊlin i opowiada∏, kto je posadzi∏. Wszyscy cz∏onkowie
rodziny mogli w tym dziadkowi pomagaç, dodajàc swoje wspomnienia i opowiadajàc przy tym weso∏e his-
torie albo mówiàc o prze˝ytych uczuciach. W koƒcu wszyscy podchodzili do najwa˝niejszego, do
rodowego drzewa – do cedru lub d´bu. 

– A to drzewo – kontynuowa∏ swojà opowieÊç starszy rodu posadzi∏ pradziadek mojego pradziad-
ka. 

A dalej toczy∏a si´ dyskusja, dlaczego zosta∏a wybrana w∏aÊnie ta, a nie inna roÊlina, dlaczego dale-
ki przodek posadzi∏ drzewo w∏aÊnie w tym miejscu, a nie bardziej na prawo lub na lewo. Jedni zadawali
pytania, inni na nie odpowiadali. Czasami rozpala∏a si´ dyskusja i cz´sto zdarza∏o si´ tak, ˝e w jej kul-
minacji któreÊ z dzieci, samo tego nie zauwa˝ajàc, wypowiada∏o dziwnà fraz´: "Jak˝e tego nie rozu-
miecie?! Posadzi∏em to drzewo w tym miejscu w∏aÊnie dlatego, ˝e...". DoroÊli natychmiast zrozumieli: ich
malec posiada i dusz´, i uczucia, i wiedz´ dalekiego przodka. 

Jak˝e oni byli dumni, ˝e jego dusza si´ nie tu∏a w przestrzeniach WszechÊwiata, ˝e nie rozproszy∏a
si´ na drobne czàsteczki, lecz kontynuuje ˝ycie w doskona∏oÊci, ˝ycie wieczne. 

Pogaƒstwo, a tym bardziej Wiedyzm trudno nazwaç religià. Bardziej prawid∏owe by∏oby okreÊlenie
"kultura obrazu ˝ycia". Najwi´ksza kultura wysoce duchowej cywilizacji mieszkajàcej kiedyÊ na Ziemi.
Cywilizacja ta nie powinna by∏a "wierzyç w Boga". 

Ludzie tej cywilizacji znali Boga. 
Ludzie tej cywilizacji obcowali z Bogiem, rozumieli myÊli Stwórcy. 
Ludzie tej cywilizacji znali przeznaczenie ka˝dej trawki, muszki i planet. 
Ludzie tej cywilizacji tak˝e i dziÊ albo tkwià, albo Êpià w naszych duszach. Oni obowiàzkowo si´

budzà. Weseli, pe∏ni radoÊci ˝ycia, twórcy wspania∏ej planety, dzieci Boga – Wedrussowie. To nie sà
zwyk∏e, nie poparte dowodami s∏owa. Dowodów jest tyle, ile tylko zechcecie. Jeden z nich to Japonia. 

Z historii wiadomo, ˝e w szesnastym stuleciu chrzeÊcijanie zacz´li masowo g∏osiç swà ideologi´ w
Japonii. Jednak w∏adca Japonii tego okresu, Tonugawa lejasu, po wnikliwej obserwacji dzia∏alnoÊci
chrzeÊcijaƒskich misjonarzy zabroni∏ chrzeÊcijaƒstwa. Japonia i dziÊ jest paƒstwem najbardziej zbli˝onym
do pogaƒstwa, wyznajàcym swojà narodowà religi´, sintoizm. Sintoizm to w dos∏ownym t∏umaczeniu
"szlak Bogów". Celem tej religii jest istnienie w harmonii z przyrodà. 

I có˝? Czy obraz ˝ycia Japoƒczyka jest okropny i niecywilizowany? A w∏aÊnie tak jest traktowane
˝ycie cz∏owieka z epoki pogaƒstwa. To k∏amstwo. Jest zupe∏nie inaczej. 
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Wielu Japoƒczyków pisze wiersze, podchodzi z czu∏oÊcià do natury. W∏aÊnie japoƒskà ikebanà
zachwyca si´ ca∏y Êwiat, a fascynowanie si´ tà dziedzinà sztuki nie jest wcale przywilejem tylko
wybranych artystów. Ikeban´ mo˝na spotkaç prawie w ka˝dym japoƒskim mieszkaniu. Do swoich dzieci
te˝ majà wyjàtkowe podejÊcie. DoroÊli dajà z siebie wszystko, by zapewniç dzieciom ca∏kowità swobod´. 

Mo˝e ktoÊ powie: co tam, poeci, artyÊci... Ale poziom japoƒskiej technologii przewy˝sza podobne
dziedziny w najbardziej rozwini´tych paƒstwach. Trudno z nimi konkurowaç i w elektronice, i w produkcji
samochodów. Dyskutujàc o Japonii, mówimy o wspó∏czesnym paƒstwie z elementami pogaƒstwa. To
jaki˝ typ cz∏owieka móg∏ byç za czasów ca∏kowitej kultury pogaƒskiej? 

Jedno jest pewne, ˝e poziomem wiedzy i duchowoÊci znacznie przewy˝sza∏ wspó∏czesnego
cz∏owieka. Ale komuÊ bardzo zale˝a∏o, by nas og∏upiaç, wmawiajàc coÊ zupe∏nie przeciwnego. 

Japonia ani nie jest wyjàtkiem, ani jedynym przyk∏adem. Z g∏´bi tysiàcleci dotar∏y do nas imiona
takich genialnych poetów, filozofów i naukowców, jak Archimedes, Sokrates, Demokryt, Heraklit, Platon,
Arystoteles. Oni ˝yli 200-600 lat przed narodzeniem Chrystusa. Gdzie ˝yli? W Grecji – te˝ jeszcze wtedy
pogaƒskim kraju. 

Japonia, Grecja, Rzym, Egipt – ich staro˝ytne Êwiàtynie, sztuka antyczna, Êwi´ta i tradycja jawnie
Êwiadczà o wysokim poziomie kultury tych narodów. 

A co o Rusi z tamtych czasów mogà nam pokazaç historycy? Nic. 
Jak znaleêç dowody na to, ˝e na Rusi epoki Wiedyzmu ˝yli ludzieartyÊci, ludzie-poeci, s∏awni

wojownicy, którzy nigdy nikogo nie napadali, ale wspaniale pos∏ugiwali si´ bronià? 
Powiedzia∏em do Anastazji: 
– JeÊli nie zostanà odnalezione niezbite dowody na istnienie kultury Rusi epoki Wiedyzmu, to nikt

w nià nie uwierzy, a twoje opowieÊci o niej zostanà potraktowane jak mity. Owszem, pi´kne, ale jednak
mity. W pracach historyków nie ma sensu ich szukaç, ju˝ si´ o tym przekona∏em. Zosta∏aÊ tylko ty. Czy
b´dziesz mog∏a wskazaç niezbite Êwiadectwa, Anastazjo?

– Tak, mog´ to zrobiç, dowodów bowiem jest wielkie mnóstwo.
– W takim razie powiedz, gdzie nale˝y prowadziç wykopaliska archeologiczne?
– Dlaczego od razu wykopaliska? Dowodem na istnienie kultury Wedrussów mo˝e byç wiele ludz-

kich siedzib.
– Jakich siedzib? Co masz na myÊli?
– Zwróç uwag´ na dzisiejsze domy i porównaj je z domami wybudowanymi we wiosce, w której

teraz mieszkasz. Prawie wszystkie stare domy sà ozdobione rzeêbà w drewnie. Takie same domy, tylko
jeszcze starsze, widzia∏eÊ w mieÊcie-muzeum Suzdal.

– O, tak, one wszystkie te˝ by∏y ozdobione jeszcze pi´kniejszà rzeêbà. I nie tylko domy. Bramy, furt-
ki te˝ wyglàda∏y jak dzie∏a sztuki.

– Im bardziej wi´c si´ oddalasz w przesz∏oÊç swojego kraju, tym pi´kniej ozdobione widzisz siedz-
iby cz∏owieka. 

W muzeach mo˝esz spotkaç ozdobiony przepi´knà rzeêbà ko∏owrotek, drewniane kubki do picia i
inne przedmioty, których ludzie u˝ywali 300-500 lat temu. Jak sam widzisz, im dalei w g∏àb wieków, tym
bardziej wzrasta poziom sztuki rzemieÊlniczej. W ˝adnym paƒstwie Êwiata w ciàgu wielu wieków nie
mo˝na zaobserwowaç a˝ tak masowej twórczoÊci narodu. Zauwa˝, W∏adimirze: nie pojedynczych artys-
tów wykonujàcych zamówienia bogatej szlachty, lecz absolutnie ca∏ego narodu. JeÊli widzisz w muzeum
zwyk∏y ko∏owrotek, to widzisz nie przedmiot króla lub królowej czy jakiegoÊ szlachcica. Przed tobà przed-
miot, który by∏ w ka˝dym domu. Wszystkie domy by∏y z mi∏oÊcià ozdobione koronkowà rzeêbà w drewnie,
∏àcznie z p∏otem, ca∏y sprz´t domowy by∏ ozdobiony malunkami, a odzie˝ haftowana. I nie czynili tego
specjalni majstrowie, artyÊci, bo by∏oby ich potrzeba bardzo wielu. Ka˝da rodzina na Rusi epoki
Wiedyzmu wykonywa∏a to samodzielnie. 

Ca∏y naród zajmowa∏ si´ twórczoÊcià. A to Êwiadczy o tym, ˝e ca∏y naród ˝y∏ w dostatku. ˚eby du˝o
czasu poÊwi´caç na twórczoÊç, nale˝y ten czas mieç. Wasi historycy k∏amià, mówiàc, ˝e w staro˝ytnoÊ-
ci ludzie tylko pracowali na swoich dzia∏kach, ani na moment nie prostujàc pleców. Gdyby to by∏o prawdà,
nie mieliby czasu na twórczoÊç, a oni go mieli. Co zaÊ si´ tyczy pos∏ugiwania bronià, to sam widzisz: jeÊli
oni tylko siekierà mogli zbudowaç tak bajkowe domy, to bronià pos∏ugiwali si´ tak jak artysta p´dzlem. 

Czy ty wiesz, jakà zabaw´ wymyÊlili na T∏usty Czwartek? Wkopywali w ziemi´ dwa wysokie pnie w
odleg∏oÊci trzech metrów od siebie, dwaj m´˝czyêni podchodzili do nich, trzymajàc w ka˝dej r´ce topór.
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Zawiàzywali im oczy. Oni pracowali dwiema r´kami jednoczeÊnie, który z nich szybciej podetnie pieƒ. Ale
to jeszcze nie wszystko. Oni powinni byli tak go podciàç, ˝eby spad∏ dok∏adnie na stojàcy obok i go
powali∏. 

Znaczàce ksià˝ki Znaczàce ksià˝ki 

Pewnego dnia zapyta∏em dziadka Anastazji, czy mia∏ kiedykolwiek mo˝liwoÊç czytaç duchowe lub
naukowe ksià˝ki. Odpowiedê zabrzmia∏a dosyç dziwna: 

– Tak, ˝eby braç do r´ki, przek∏adaç kartki i czytaç zapisane w nich s∏owach – zdarzy∏o si´ tylko
raz. Natomiast wszystko zapisane w znaczàcych ksià˝kach jest mi znane. 

– Skàd pan to zna i co to znaczy "znaczàce ksià˝ki"? JeÊli sà znaczàce, to muszà te˝ istnieç nie
znaczàce. 

– Istniejà. Tylko po co tym wszystkim b´dziesz sobie màciç w g∏owie. 
– Jak to po co? Kulturalny cz∏owiek musi byç oczytany. Kiedy wyst´puj´ na spotkaniach z czytel-

nikami, bywa tak, ˝e mnie pytajà, czy czyta∏em takà lub innà ksià˝k´. A ja przeczyta∏em ich w ˝yciu nie
tak znowu du˝o. Dlatego chcia∏bym wiedzieç, jakie ksià˝ki nale˝a∏oby przeczytaç w pierwszej kolejnoÊ-
ci. Na przeczytanie wszystkich nie wystarczy nawet ca∏ego ˝ycia, nawet gdyby czytaç od rana do wiec-
zora. Dlatego te˝ chc´ coÊ wiedzieç o znaczàcych ksià˝kach, ˝eby nie wyjÊç na zupe∏nego analfabet´.

– Wiesz, W∏adimirze, kiedy b´dà ci´ pytaç na spotkaniach z czytelnikami, jakie ksià˝ki przeczyta∏eÊ,
odpowiedz im, ˝e znasz wszystkie ksià˝ki. 

– Tak nie mo˝na odpowiadaç, skoro nie czyta∏em wszystkiego. Mogà zadaç pytanie, co powiedzia∏
w swojej ksià˝ce pewien autor, a jeÊli nie trzyma∏em jej w r´kach, to odpowiedzieç nie b´d´ w stanie. 

– Odpowiedz prosto: "Autor ten nic istotnego nie powiedzia∏". I niech ten, kto zwróci∏ twojà uwag´
na t´ ksià˝k´, udowodni, ˝e jest przeciwnie. Zrozum, W∏adimirze, tylko tak si´ wydaje, ˝e sà du˝e iloÊci
ksià˝ek, a faktycznie naprawd´ znaczàcych nie naliczysz nawet dziesi´ciu. 

– Jak w takim razie okreÊliç znaczenie ksià˝ki? 
– Za pomocà klasyfikatora. 
– A czy móg∏by mi pan daç ten klasyfikator chocia˝by na krótko? 
– Pewnie, ˝e mog´. I tobie, i twoim czytelnikom. Sedno tkwi w tym, ˝e klasyfikatorem wa˝noÊci jest

obraz ˝ycia ludzi.
– Obraz ˝ycia? Co to ma z tym wspólnego?
– W ró˝nych zakàtkach Ziemi ˝yjà ludzie. Spo∏eczeƒstwa te majà odmienne obyczaje. Kultura ich

te˝ si´ ró˝ni, a tak˝e obraz ich ˝ycia i jego d∏ugoÊç. Kultura ró˝nych narodów kszta∏tuje si´ mi´dzy inny-
mi pod wp∏ywem znaczàcej ksi´gi. Zazwyczaj tej ksi´gi, która daje ludziom filozofi´, ich religi´, a jako
wynik tego – obraz ˝ycia. Na przyk∏ad w Chinach uwa˝ana jest za wa˝nà nauka Konfucjusza. To
szczególne podejÊcie do Êwiata zosta∏o opracowane w Chinach ju˝ w staro˝ytnoÊci, a mówiàc krótko,
nauka ta traktuje Êwiat jak ˝ywy organizm kosmicznego systemu. Cz´Êcià tego kosmicznego systemu sà
poj´cia Jin i Jang. JeÊli interesuje ci´ obraz ˝ycia chiƒskiego narodu, jeÊli widzisz w nim przyk∏ad dla ca∏ej
ludzkoÊci, to poczytaj ksià˝k´ napisanà przez Konfucjusza. JeÊli ciekawi ci´ Êwiatopoglàd Japoƒczyków,
ich osiàgni´cia, to przeczytaj ksià˝k´ o tradycyjnej religii tego kraju – sintoizmie. Ksià˝ka ta w najwi´-
kszym stopniu wp∏yn´∏a na obraz ˝ycia japoƒskiego narodu. A gdy uwa˝asz, ˝e naj szcz´Êliwsi ludzie
˝yjà w chrzeÊcijaƒskim Êwiecie, wtedy czytaj Bibli´. Znaczàce ksi´gi to te, które kszta∏tujà taki czy inny
obraz ˝ycia ludzkiego spo∏eczeƒstwa. 

– Dobrze, tyle ˝e w chrzeÊcijaƒstwie jest bardzo du˝o duchowej literatury oprócz samej Biblii. 
– Tak, du˝o, lecz nie ma w niej absolutnie nic nowego. Zazwyczaj ka˝da znaczàca ksi´ga zawiera

jednà czy dwie g∏ówne myÊli lub filozoficzne wnioski. Ca∏a reszta ksià˝ek o tej samej tematyce tylko pow-
tarza t´ myÊl i nie wnosi nic nowego do twojego Êwiatopoglàdu. Na przyk∏ad jednà z najwa˝niejszych
myÊli Biblii jest idea, ˝e powinno si´ czciç Boga i przestrzegaç Jego przykazaƒ. A dalej powstaje mnóst-
wo ksià˝ek opowiadajàcych, jak najlepiej to czyniç. Jedne ka˝à czyniç znak krzy˝a dwoma palcami, inne
trzema. Jeszcze dodajà, jakie nale˝y budowaç koÊcio∏y, jak majà one wyglàdaç! Przytacza si´ setki
przyk∏adów oddawania czci przez ró˝nych ludzi, którzy sà zwolennikami ró˝nych rodzajów oddawania
czci, oraz podaje si´ informacje o wojnach i sporach wokó∏ sposobu oddawania czci. Pogrà˝ajàcy si´ w
tych dyskusjach ludzie tracà umiej´tnoÊç rozpoznania g∏ównej myÊli, przestajà porównywaç g∏ównà myÊl
z innymi. Z tego wszystkiego wynika, ˝e czytajàc mnóstwo ksià˝ek wcià˝ o tym samym, nie otrzymujà
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nowej informacji, lecz hamujà swoje zdolnoÊci analityczne, nie próbujà nawet okreÊliç, czy tak naprawd´
Bóg pragnie od cz∏owieka czci. A mo˝e Bóg chce czegoÊ zupe∏nie innego? Jak widzisz, w przeciàgu
dwóch tysi´cy lat setki tysi´cy "duchowych" ksià˝ek opowiada faktycznie o tym samym. Pojawienie si´
nowej, udowodnionej myÊli o stosunkach mi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem oznacza przyjÊcie po raz pier-
wszy od dwóch tysiàcleci nowej znaczàcej ksi´gi. Kiedy ona ujrza∏a Êwiat∏o dzienne, to ta poprzednia
straci∏a miano znaczàcej i sta∏a si´ historycznà. 

– Mówi pan o ukazaniu si´ nowej znaczàcej ksi´gi? Jaki ona ma tytu∏? 
– Stworzenie – to w niej sà zawarte nowe myÊli. One zosta∏y udowodnione. G∏ówna myÊl tej ksià˝ki

konkretnie i jasno mówi, czego Bóg pragnie od cz∏owieka i w czym tkwi przeznaczenie cz∏owieka...
Pisa∏eÊ t´ ksià˝k´ ze s∏ów Anastazji, wi´c przypomnij sobie, jakà odpowiedê da∏ Bóg na pytanie istot z
WszechÊwiata. "Czego tak p∏omiennie pragniesz?" – pyta∏y Go wszystkie, a On w odpowiedzi, pewny
swego marzenia: "Wspólnego tworzenia i radoÊci dla wszystkich od tego widoku""Wspólnego tworzenia i radoÊci dla wszystkich od tego widoku".

– Ale gdzie sà dowody potwierdzajàce, ˝e w∏aÊnie ta fraza wyra˝a pragnienie Boga? 
– Dowody sà wsz´dzie! W samej tej frazie, w sercu i duszy ludzkiej, w logice myÊlenia. PomyÊl sam:

jeÊli wziàç za podstaw´ stworzenie przez Boga Ziemi i cz∏owieka, to nast´pne uczucia Boga b´dà
odpowiadaç uczuciom cz∏owieka – rodzica w∏asnych dzieci. Ka˝dy kochajàcy rodzic pragnie wspólnego
z dzieçmi tworzenia. Druga cz´Êç tej frazy mówi o tym, jakiego w∏aÊnie tworzenia pragnie Bóg: "...i radoÊ-
ci dla wszystkich od tego widoku". Powiedz w takim razie, jakie tworzenie mo˝e dostarczyç radoÊci abso-
lutnie dla wszystkich? 

– Trudno odpowiedzieç na to pytanie. Jedni si´ cieszà z dobrego samochodu, innym jest to
oboj´tne. Jeden lubi zjeÊç mi´so, inny w ogóle mi´sa nie jada. Jest nawet takie przys∏owie: "De gustibus
non disputandum es!" (gust nie podlega dyskusji). Chyba nie znajdzie si´ rzeczy, która podoba∏aby si´
wszystkim. 

– A jednak mo˝na znaleêç, na przyk∏ad powietrze, woda, kwiaty. 
– Ale to wszystko ju˝ zosta∏o stworzone, a mówimy o wspólnym tworzeniu. 
– Owszem, powietrze, woda i roÊlinnoÊç ju˝ stworzone, lecz one bywajà ró˝ne. Cz∏owiek potrafi tak

narozrabiaç, ˝e powietrze zostanie wype∏nione kurzem, spalinami, ÊmiercionoÊnym gazem, i ten sam
cz∏owiek potrafi wype∏niç powietrze eterycznymi aromatami, py∏kami kwiatów. Woda te˝ bywa ró˝na.
Mo˝na na przyk∏ad spo˝ywaç wod´ Êmierdzàcà chlorem, a mo˝na te˝ piç ˝ywà wod´. WÊród wielkiej
ró˝norodnoÊci roÊlin te˝ mo˝na stworzyç chaos ze Êmieci, a mo˝na równie˝ stworzyç niezwyk∏ej pi´knoÊ-
ci ˝ywe obrazy, cieszàce oko i przywo∏ujàce do siebie. To o tym tworzeniu jest ta fraza. 

– JeÊli ta ksià˝ka, Stworzenie, jest a˝ tak znaczàca, jak pan mówi, to ona powinna te˝ zmieniç
obraz ˝ycia spo∏eczeƒstwa lub wywrzeç naƒ wp∏yw. 

– Tak, taka jest zasada. Nowa myÊl obowiàzkowo si´ zrealizuje w nowym obrazie ˝ycia
spo∏eczeƒstwa. 

– Tylko kiedy si´ to wszystko ziÊci? Od ukazania si´ ksià˝ki min´∏y ju˝ dwa lata. 
– Mówiàc dok∏adniej: nie ju˝, a ledwie. Przez ten krótki odcinek czasu ona ju˝ du˝o stworzy∏a.

Przecie˝ sam mówi∏eÊ, ˝e wielu ludzi próbuje ju˝ zbudowaç nowy obraz swojego ˝ycia. Nawet tworzà
paƒstwowe programy. 

– Tak, wspomina∏em, te przejawy naprawd´ istniejà. 
– No, widzisz, na odczucie przejawów chrzeÊcijaƒskiej ideologii potrzeba by∏o trzystu lat, a tu

wystarczy∏y tylko dwa lata. MyÊli Anastazji materializujà si´ w realnym obrazie ˝ycia wielu narodów,
∏àczàc ich dà˝enia w jeden twórczy poryw wspólnego tworzenia. Ona wypuÊci∏a w przestrzeƒ nowe
myÊlenie, a to ju˝ jest zdarzenie na skal´ WszechÊwiata. W rezultacie odpowiednià ocen´ otrzyma i
ksià˝ka, w której myÊli te zabrzmia∏y po raz pierwszy. 

– Wyglàda na to, ˝e ja te˝ b´d´ jednym spoÊród najbardziej znaczàcych pisarzy? 
– Ty nie b´dziesz jednym spoÊród... Zostaniesz najbardziej znaczàcym, W∏adimirze. Wnuczka dla

swego ukochanego nawet nie pomyÊla∏a o roli drugo planowej. 
– Niezupe∏nie tak jest. W najbardziej popularnej gazecie, "Argumenty i Fakty", zosta∏ opublikowany

ranking ksià˝ek, w którym Ksi´ga Rodu znalaz∏a si´ na drugim miejscu. 
– Przyjdzie czas i wiele ludzi uÊwiadomi sobie wartoÊç napisanych przez ciebie ksià˝ek, a wtedy i

pierwsze miejsce to dla nich b´dzie za ma∏o. Zaledwie szeÊç lat up∏yn´∏o od ukazania si´ pierwszego
tomu, nikt ci´ wtedy nie zna∏, a dziÊ... Dzisiaj ty nie tylko jesteÊ znany. S∏ysza∏em, ˝e mianowano ci´ nar-
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odowym akademikiem i wr´czono dyplom. 
– Tak, tylko ˝e tytu∏ ten nie od tradycyjnej akademii nauk, lecz od spo∏ecznej. 
– No w∏aÊnie, spo∏ecznej. Szanuj ten tytu∏, bo on jest wa˝niejszy od tradycyjnego. S∏owo swoje

naród powiedzia∏, ci, którzy zrozumieli wartoÊç wypowiedzi w twoich ksià˝kach i ocenili twojà wartoÊç.
Faktycznie, oni zrozumieli myÊli Anastazji i je ocenili. Potrafili to zrozumieç nie zwykli ludzie, oni potrafià
i zrealizowaç, i zrozumieç myÊli. Tak b´dzie. Prosz´ tylko, nie pysznij si´, wytrzymaj bez pychy.

– Postaram si´, jeszcze raz przeczytam wypowiedzi Anastazji. Beletrystyki, krymina∏ów oczywiÊ-
cie czytaç nie b´d´. Tam faktycznie nie ma szczególnych myÊli, to jedynie rozrywka. Tylko mam jeszcze
jedno pytanie. Nie do koƒca jest dla mnie jasne: czy ksià˝ka jest wartoÊciowa, czy nie, mo˝na to oceniç
tylko po jej przeczytaniu, jednak ksià˝ek napisano niezliczonà iloÊç. Wchodzisz do biblioteki, a tam na
pó∏kach dziesiàtki tysi´cy ksià˝ek. Tytu∏y wielu z nich sà bardzo intrygujàce, np. Rozmowy z Bogiem,
Wszystkie tajne ˝ycia, Ujawnienie prawdy. Czytasz, czytasz – a w nich nie ma ˝adnej nowej myÊli. WÊród
dziesi´ciu tysi´cy ksià˝ek mo˝e i znajdzie si´ jedna znaczàca, ale jest tylko jedna szansa na dziesi´ç
tysi´cy, ˝e na takà trafi´. Co robiç? 

– T∏umaczy∏em ci ju˝: zanim zabierzesz si´ do czytania, popatrz na ˝ycie planety, wybierz imponu-
jàcà sytuacj´ z ˝ycia narodu i czytaj jego ksi´g´, myÊlàc przy tym. 

– A jeÊli nic mi si´ nie spodoba? U wszystkich ludzi nieszcz´Êcia sà podobne. Owszem, sà ró˝nice,
ale ogólnie... Na przyk∏ad sytuacja ekologiczna pogarsza si´ na ca∏ej Ziemi... 

– JeÊli nic ci si´ nie podoba, to pomyÊl, jak uczyniç ˝ycie dobrym. A kiedy ju˝ to b´dziesz wiedzia∏,
sam t´ ksi´g´ napiszesz. 

– Sam? Nic nie czytajàc? – S∏uchaj! Po co sam sobie màcisz w g∏owie? Najpierw mówisz, ˝e nie
mo˝esz znaleêç wartoÊciowych ksià˝ek, za rzucajàcym si´ w oczy tytu∏em jest tylko zbiór s∏ów bez sensu
i myÊli, ale w tym samym czasie wàtpisz, uwa˝ajàc, ˝e niemo˝liwe jest byç màdrym bez czytania
wszelkiej makulatury. A ja pragn´ powiedzieç, ˝e ka˝dy cz∏owiek od samych narodzin próbuje przeczy-
taç g∏ównà ksi´g´. J´zyk jej odró˝nia si´ od drukowanych liter. Przypomnij sobie: "J´zyk ten i zapach
ma, i kolor". 

– Zrozumia∏em. 
– Oto jà czytaj i myÊl. 

åwiczenia w teleportacji åwiczenia w teleportacji 

– Tak, tak, W∏adimirze, masz racj´, przy dzisiejszej ÊwiadomoÊci ludzi to, co czyni Anastazja, wyda-
je si´ niewiarygodne. Ale gdy osiàgnà ÊwiadomoÊç i stan dany ludziom od zarania, to sami b´dà si´
Êmiaç ze swojego dzisiejszego niedowierzania. 

Opowiem ci tylko o jednym çwiczeniu, za pomocà którego b´dziesz móg∏ z ∏atwoÊcià teleportowaç
swoje drugie ,,ja". B´dziesz móg∏ przenosiç siebie do sàsiedniego miasta, paƒstwa, a nawet do innej
epoki. Potrafi to zrobiç ka˝dy, je˝eli tylko nie b´dzie leniwy. 

Pewnego dnia widzia∏eÊ, jak Anastazja w mgnieniu oka na twojà proÊb´ przemieÊci∏a swoje cia∏o z
jednego brzegu jeziora na drugi. Potem z powrotem je przenios∏a. Nie ukrywa∏a, w jaki sposób mo˝e to
osiàgnàç cz∏owiek. Niezb´dne jest, aby sobie wyobrazi∏ w myÊlach wszystkie komórki cia∏a, takie naj-
drobniejsze, których nie widaç pod mikroskopem, rozproszy∏ je swojà myÊlà w przestrzeni i wolà myÊli
wszystko z∏àczy∏ w jednoÊci, ale w nowym miejscu. Efekt takiego dokonania szokuje wyobraêni´. 

Podobnego czynu potrafi dokonaç ten cz∏owiek, którego pr´dkoÊç myÊlenia pozwala w jednym
mgnieniu wyobraziç sobie dok∏adnie w∏asne cia∏o. Wystarczy mikroskopijny b∏àd, a wtedy ty, rozproszy-
wszy si´, nie pozbierasz si´ na nowo. Robi∏em to swoim ˝yciu tylko trzy razy, przygotowujàc si´ do tego
nie krócej ni˝ rok, lecz teraz czegoÊ takiego nie mog´ zrobiç: troch´ si´ zestarza∏em albo rozleniwi∏em.
Pami´taj tylko, ˝e nawet wnuczka, demonstrujàc z ∏atwoÊcià swoje przeniesienie, uprzedzi∏a ci´: "Robiç
tego ot tak sobie, bez koniecznoÊci, nie wolno". WyjaÊni∏a te˝, dlaczego. Ale jednak przenosi∏a ciebie i
siebie nie raz do ró˝nych epok i miast. Widzia∏eÊ przy tym nowe otoczenie i odczuwa∏eÊ swojà obecnoÊç
przy tych zdarzeniach. Czy dobrze mówi´? 

– Tak w∏aÊnie by∏o. Kiedy opisa∏em, jak Anastazja przenios∏a siebie i mnie na innà planet´ bez cia∏
– cia∏a pozosta∏y na Ziemi – wi´kszoÊç nie uwierzy∏a w mo˝liwoÊç dokonania czegoÊ takiego. 

– Uwierzà, kiedy sami zacznà podobnie czyniç. Zaraz ci´ naucz´! Tylko s∏uchaj wnikliwie i spróbuj
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sobie uÊwiadomiç to, co powiem. 
Cz∏owiek sk∏ada si´ z mnóstwa energii wype∏niajàcych jego istot´. Uczucia, myÊli, wyobraênia – to

te˝ jest cz∏owiek. Lecz energie te sà niewidoczne. Nie b´dziemy mówiç, czy te sk∏adowe cz∏owieka sà
materialne, czy te˝ nie. W tym wypadku stopieƒ ich materialnoÊci nie jest a˝ tak wa˝ny. Wa˝ne jest to,
˝e one sà i te˝ sà tobà – cz∏owiekiem. Materialne cia∏o ludzkie to tylko jeden z wielu sk∏adników
cz∏owieka. Cz∏owiek mo˝e ˝yç i bez materialnego cia∏a, ale wtedy nale˝y go nazywaç jakoÊ inaczej. Cia∏o
materialne daje mo˝liwoÊç okreÊlania wzrokowo stopnia harmonijnoÊci w bilansie wszystkich danych mu
energii. 

A teraz wyobraê sobie, ˝e ty lub inny cz∏owiek si∏à swojej woli wszystkie energie, ca∏y ich kompleks,
wzi´liÊcie i oddzieliliÊcie od cia∏a, a potem przemieÊciliÊcie do innej przestrzeni. 

– Czy ka˝dy potrafi coÊ takiego? 
– Ka˝dy! Cz´Êciowo tak si´ z nami dzieje podczas snu. Ale nie rozpraszaj si´, s∏uchaj dalej.

Powiedzia∏em: cz∏owiek zdolny jest swojà wolà przemieszczaç ca∏y kompleks uczuç, dlatego nale˝y
jedynie troch´ potrenowaç. Oto çwiczenia do treningu. 

Na trening trzeba wybraç miejsce, gdzie nikt nie b´dzie zak∏óca∏ twojego spokoju. To mo˝e byç i
zwyk∏y pokój, i ∏ó˝ko. ˚adne dêwi´ki rozpraszajàce twojà koncentracj´ nie powinny si´ tam prze-
dostawaç. K∏adziesz si´ na ∏ó˝ku i rozluêniasz swoje cia∏o. Zadbaj, by twoje r´ce, nogi i g∏owa swobod-
nie i wygodnie le˝a∏y. Nast´pnie, nie poruszajàc si´, lecz jedynie si∏à woli, spróbuj skierowaç do r´ki
potok krwi wi´kszy ni˝ do pozosta∏ych cz´Êci cia∏a. Nie od razu to si´ uda, powtórz, a˝ poczujesz lekkie
mrowienie w opuszkach palców tej r´ki, do której skierowa∏eÊ wi´cej krwi – swojej energii. Takie próby
nale˝y wykonywaç nie krócej ni˝ trzydzieÊci minut dziennie i robiç to do czasu, a˝ b´dziesz móg∏ swo-
bodnie kierowaç na swój rozkaz potok energii, krwi do jednej czy drugiej d∏oni, do stóp. Kiedy osiàgniesz
oczekiwany efekt, to b´dziesz potrafi∏ kierowaç energi´ i do mózgu. 

Posiadanie takich umiej´tnoÊci przyniesie cz∏owiekowi olbrzymià korzyÊç dla zdrowia. Na przyk∏ad
trzeba zlikwidowaç jakàÊ krostk´ lub wrzodzik na nodze, r´ce czy na innej cz´Êci cia∏a, lub od˝ywiç
wypadajàce w∏osy. A najwa˝niejsze, ˝e ten cz∏owiek b´dzie móg∏ daç dodatkowà energi´ swojemu móz-
gowi. Dodam jeszcze, ˝e aby osiàgnàç takie umiej´tnoÊci, kilka dni przed rozpocz´ciem çwiczeƒ
treningowych nie wolno jeÊç produktów pochodzenia zwierz´cego. Jedzenie powinno byç ró˝norodne,
lekkostrawne i Êwie˝e, z eterami. W warunkach, w jakich mieszkasz, zdobycie takich produktów
spo˝ywczych jest skomplikowane, ale wiele brakujàcych sk∏adników uzupe∏nià nast´pujàce: rano wypijaj
oko∏o dziesi´ciu gramów oleju cedrowego, potem dwadzieÊcia gramów miodu i z pi´ç gramów py∏ku
kwiatowego. To samo powtórz obowiàzkowo trzy godziny przed snem. 

Kiedy sobie poradzisz z pierwszà cz´Êcià treningu, mo˝esz przystàpiç do drugiej. Powiedz mi
najpierw, jakie czynnoÊci wykonuje codziennie w domu ka˝dy cz∏owiek? 

– Mo˝e najcz´Êciej przygotowuje sobie jedzenie? No tak, wi´kszoÊç codziennie gotuje. Na przyk∏ad
obiera ziemniaki. 

– Wybierz wi´c jakieÊ zaj´cie powtarzajàce si´ najcz´Êciej. Niewa˝ne jakie, po prostu takie, które
dobrze znasz. Wymieni∏eÊ obieranie ziemniaków. Niech to b´dzie dla kogoÊ najlepiej znane, a inni
wybiorà, co zechcà. 

Weê zegarek i przyst´pujàc do treningu, okreÊl czas. Podczas tej procedury postaraj si´ o niczym
nie myÊleç, tylko zapami´tuj szczegó∏y i swoje przy tym uczucia. JeÊli na przyk∏ad obierasz ziemniaki, to
zapami´taj, w jaki sposób trzyma∏eÊ nó˝, gdzie spada∏y obierki, jak je p∏uka∏eÊ oraz odczucia od tej wody.
Zapami´taj, jak wrzuca∏eÊ ziemniaki do garnuszka, jak je wstawia∏eÊ na ogieƒ, jak po wszystkim sprzà-
ta∏eÊ Êmieci. 

Gdy dojdziesz do wniosku, ˝e wszystkie twoje czynnoÊci,dobieg∏y koƒca, spójrz na zegarek i zapisz
lub zapami´taj, ile minut ci to wszystko zaj´∏o. Na przyk∏ad tylko dwadzieÊcia minut. Weê budzik, nastaw
go, ˝eby zadzwoni∏ równo za dwadzieÊcia minut, i idê do swojego pokoju, tam, gdzie le˝àc w ∏ó˝ku,
poradzi∏eÊ sobie z pierwszà cz´Êcià çwiczenia. Po∏ó˝ si´, rozluênij, zamknij oczy i wyobraê sobie, ˝e
jesteÊ w tym pomieszczeniu, w którym obiera∏eÊ przedtem ziemniaki. 

Nale˝y wyobraziç sobie wszystko w najdrobniejszych szczegó∏ach. JeÊli prawid∏owo, szczegó∏owo
i po kolei wszystko sobie wyobrazisz, to budzik zadzwoni dok∏adnie w momencie, gdy twoje myÊli dobieg-
nà koƒca. JeÊli si´ rozleniwisz, pominiesz wiele szczegó∏ów, to budzik nie zadzwoni, kiedy ju˝ skoƒczysz.
Albo na odwrót: jeÊli b´dziesz powolny w swoich myÊlach i wyobraêni, budzik zadzwoni wczeÊniej. 
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Jeden b´dzie çwiczy∏ rok, inny dwa lata, a jeszcze inny nauczy si´ i po miesiàcu. Ten, kto si´
nauczy to robiç, którego czas wyobraêni b´dzie si´ zbiega∏ z realnym czasem, ten prawie przybli˝y si´
do teleportacji. Wtedy mo˝e przystàpiç do trzeciej cz´Êci çwiczeƒ. 

W trzeciej cz´Êci nale˝y w myÊlach przejÊç do innego pokoju swego domu i wykonywaç czynnoÊ-
ci, które si´ robi bardzo rzadko, a nast´pnie okreÊliç w myÊlach ich czas trwania. Na przyk∏ad nabierasz
wody, wchodzisz do pokoju i podlewasz kwiaty. Kiedy ju˝ podlejesz w myÊlach kwiaty i wstaniesz, popa-
trz na zegar i zapami´taj lub zapisz, ile minut potrzebowa∏eÊ na to wyobra˝enie. Nast´pnie wejdê do tego
samego pokoju i powtórz podlewanie kwiatów w rzeczywistoÊci. Czas powinien byç co do minuty taki
sam, a jeÊli tak nie jest, znaczy to, ˝e niezb´dna jest kontynuacja treningu. Kiedy czas ju˝ b´dzie taki
sam, to potrafisz wiele uczyniç przy pomocy drugiego ja. B´dziesz w stanie bywaç nie tylko w innym
pokoju swojego domu, ale równie˝ zwiedzaç inne domy, a nawet kraje. Do takich wypraw b´dziesz
potrzebowa∏ tylko wiarygodnych szczegó∏ów. Przeanalizowawszy je, zdo∏asz wszystkie okolicznoÊci wyt-
worzyç w szczegó∏ach i tam bywaç.

Nie ka˝demu jest to dane, ale mog´ ci powiedzieç z ca∏à odpowiedzialnoÊcià: jeÊli ty ju˝ kiedyÊ
by∏eÊ w jakimÊ zamorskim kraju, to drugi raz lub trzeci mo˝esz tam byç, przemieszczajàc swoje drugie
,,ja". 

Osiàgnàwszy to, powinieneÊ pami´taç o jednym niebezpieczeƒstwie: nie wolno swego drugiego ,ja"
oddalaç od cia∏a na zbyt d∏ugo... 

* * *
Opowiem paƒstwu dok∏adnie o tym niebezpieczeƒstwie. 
Z ciekawoÊci przerobi∏em te wszystkie çwiczenia, o których opowiada∏ dziadek Anastazji. Kiedy

osiàgnà∏em wyniki, próbowa∏em przemieÊciç, czyli teleportowaç swoje drugie ,ja" na Cypr, do miastecz-
ka Pafos, w którym ju˝ kiedyÊ by∏em. 

Po∏o˝y∏em si´ w swoim gabinecie na tapczanie, rozluêni∏em si´, wyobrazi∏em sobie, jak pakuj´
rzeczy, potem jad´ na lotnisko, wsiadam do samolotu, làduj´ w porcie lotniczym Larnaka, zamieszkuj´
w hotelu, a póêniej, wziàwszy prysznic, id´ na spacer nad morze. 

Wieczorna kawa, miejscowa muzyczka, a rano pla˝a, kàpiel w morzu... 
Wróci∏em czy ocknà∏em si´ – nie wiem, jak to dok∏adnie powiedzieç – po trzech dobach. Ledwie si´

podnios∏em z tapczanu, cia∏o – delikatnie mówiàc – dawno ju˝ chcia∏o do toalety, ale nikt go tam nie
zaprowadzi∏. Jeszcze ono chcia∏o jeÊç, a nikt go nie karmi∏. Z trudem wsta∏em, spojrza∏em na siebie w
lustro. Odbicie te˝ mi si´ nie spodoba∏o. Policzki pokrywa∏ trzydniowy zarost, a twarz by∏a obra˝ona i nie
zadowolona. Wtedy zrobi∏o mi si´ ˝al mojego cia∏a, porzuconego na trzy doby. Z tego wszystkiego
wywnioskowa∏em: cia∏o cz∏owieka jest absolutnie bezsilne bez swojego drugiego ,ja" – a mo˝e bez pier-
wszego ludzkiego "ja"? Chocia˝ bezsilne, to jednak jest najbardziej bliskie i kochane, nie wolno wi´c go
pozostawiaç nawet dla wycieczki do zamorskiego kurortu. I jeszcze jedno: kiedy w´drujesz bez cia∏a, to
i uczucia twoje sà pe∏ne, i czujesz wod´ morskà, i ciep∏o promieni s∏onecznych, ale cia∏o nie jest opalone. 

Na poczàtku szkoda mi by∏o czasu straconego na çwiczenia, lecz nast´pnie uda∏o mi si´ wyko-
rzystaç swoje drugie ,ja" z po˝ytkiem dla siebie, do tego, ˝eby widzieç zdarzenia, które jeszcze nie mia∏y
miejsca. Takim sposobem napisa∏em kilka rozdzia∏ów, które Wam przedstawi´, moi Czytelnicy. 

Dajcie dzieciom Ojczyzn´! Dajcie dzieciom Ojczyzn´! 

W Charkowie na Ukrainie jest dom dziecka. Dobry dom dziecka: przytulne pokoje, akwarium,
basen. Postara∏y si´ miejscowe w∏adze i biznesmeni pomogli. 

Kierownik miejscowego urz´du edukacji pokazywa∏ nam sale i opowiada∏, ˝e dzieci z tego domu
dziecka chodzà do zwyk∏ej szko∏y. Popatrzy∏em przez okno: dzieci grupkami wraca∏y ze szko∏y i tylko
jedna dziewczynka sz∏a oddalona od wszystkich. 

– To Sonia. Chodzi do pierwszej klasy – opowiada∏ dyrektor domu dziecka. – Ona zawsze chodzi
sama. Uwa˝a, ˝e ju˝ nied∏ugo zaadoptuje jà ˝ydowska rodzina. 

– Dlaczego ˝ydowska? Ona nie jest podobna do ˝ydowskiego dziecka. W∏osy ma jasne, przy-
puszczam, ˝e jest Ukrainkà. 

– KtoÊ jej w szkole powiedzia∏, ˝e Sonia to ˝ydowskie imi´, wi´c ona jest ˚ydówkà, a trzyma si´ z
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dala od wszystkich, bo uwa˝a, ˝e jeÊli b´dzie chodziç w grupie, to przyszli rodzice mogà jej nie
zauwa˝yç.

Wspania∏y ten dom dziecka w Charkowie. W innym miastach Ukrainy, Bia∏orusi i Rosji du˝o jest
domów dziecka. ˚yjà tam dzieci. Lecz chocia˝ te sierociƒce majà przytulne pomieszczenia, dzieci marzà
o rodzicach i rodzinie. 

Sz∏a Sonia powa˝nym krokiem przez podwórze, mia∏a na nó˝kach szare buciki. Sz∏a szczuplutka
pierwszoklasistka Sonia. I marzy∏a Sonia... 

Mija∏y dni, miesiàce. Sonia jeszcze nie wiedzia∏a, ˝e domy dziecka istniejà od dawna w ró˝nych kra-
jach, lecz nie wszystkie dzieci zostajà adoptowane, ˝e wi´kszoÊç z nich skazana jest na ˝ycie bez rodz-
iców. Nie wzi´li i Soni. 

Jej ˝ycie potoczy∏o si´ jednak niestandardowo. W tym czasie grupa ludzi, mieszkaƒców Charkowa,
zdecydowa∏a si´ wybudowaç niedaleko miasta osiedle. Uda∏o im si´ zdobyç sto pi´çdziesiàt hektarów
ziemi i sto dwadzieÊcia rodzin zacz´∏o budowaç swoje rodowe dwory. 

Jedna dzia∏ka na skraju pozosta∏a niezagospodarowana. Podj´li wi´c decyzj´, by oddaç jà
jakiemuÊ dziecku z sierociƒca. Tak si´ sta∏o, ˝e wybór pad∏ na Soni´. 

Dziewczynk´ przywieêli na jej dzia∏k´ samochodem razem z wychowawczynià. 
– Widzisz, Soniu, tu zosta∏y wbite kijki i naciàgni´ty mi´dzy nimi sznurek. Za tym sznurkiem le˝y

twoja ziemia, ca∏y hektar. Sprezentowali jà tobie ludzie, którzy obok te˝ wzi´li po hektarze i b´dà tam
zak∏adaç ogrody i budowaç domy. Ty te˝, kiedy doroÊniesz, mo˝esz wybudowaç sobie dom, zasiaç
ogród, posadziç drzewa. Twoja ziemia b´dzie na ciebie czekaç. 

Dziewczynka podesz∏a do sznurka, dotkn´∏a go i zapyta∏a wychowawczyni´: 
– Czy to znaczy, ˝e za tym sznurkiem moja ziemia? A ja za sznurkiem mog´ robiç, co tylko zechc´? 
– Tak, Sonieczko, ta ziemia jest twoja. I tylko ty sama mo˝esz decydowaç o wszystkim, co tu

wyroÊnie. 
– A co na niej wyroÊnie? 
– No, na razie, jak widzisz, ró˝ne zió∏ka i trawka, a na sàsiednich dzia∏kach widaç ju˝ posadzone

jab∏onie, grusze i inne owocowe drzewka. Nied∏ugo tam zakwitnà ogrody. Ty te˝, kiedy doroÊniesz, sama
zdecydujesz, co i gdzie posadzisz na swojej ziemi, ˝eby te˝ by∏o uroczo jak u sàsiadów. 

Sonia schyli∏a si´, przesz∏a pod sznurkiem na swojà ziemi´, zrobi∏a kilka kroków wzd∏u˝ sznurka,
wnikliwie wpatrujàc si´ w traw´, we wszystko, co si´ w niej snu∏o i dêwi´cza∏o. Dosz∏a do rosnàcej ma∏ej
brzózki, dotkn´∏a jeszcze cieniutkiego jej pnia, odwróci∏a si´ do wychowawczyni i lekko wzruszonym
g∏osem zapyta∏a: 

– A drzewko? Brzózka? Te˝ tylko moja? 
– Pewnie, ˝e tak, Sonieczko, i brzózka teraz tylko twoja, gdy na twojej ziemi roÊnie. Kiedy troch´

podroÊniesz, b´dziesz mog∏a i inne drzewa posadziç. A na razie pora na nas, nied∏ugo obiad, musz´ byç
z dzieçmi. 

Dziewczynka odwróci∏a si´ do swojej dzia∏ki i w milczeniu si´ w nià wpatrywa∏a... Kto ma dzieci, ten
wie, ˝e bawiàc si´, cz´sto odgradzajà z ró˝nych rzeczy improwizowane pokoje, a na wioskach budujà
sza∏asy. Nie wiadomo, dlaczego ka˝de dziecko ma potrzeb´ odgradzania od wielkiego Êwiata swojego
ma∏ego, tworzàc w∏asnà przestrzeƒ. Dzieci z domu dziecka majà wspólnà przestrzeƒ. Ta wspólna
przestrzeƒ, nawet jeÊli jest fantastycznie urzàdzona, dzia∏a na nie przygn´biajàco. 

Sonia, tak jak inne dzieci z sierociƒca, nigdy nie mia∏a w∏asnego kàcika, nawet odrobiny. A teraz
stoi za sznurkiem, gdzie wszystko nale˝y tylko do niej... I trawka, i ˝ywe owady w tej trawie, i brzózka...
Drobniutka dziewuszka odwróci∏a si´ ku wychowawczyni. I zacz´∏a mówiç... W jej g∏osie ∏àczy∏y si´ nuty
b∏agania i zdecydowania. 

– Prosz´, bardzo, bardzo prosz´, pozwólcie mi tu zostaç. Jedêcie beze mnie, sama przyjd´.
– Jak˝e ty przyjdziesz – to trzydzieÊci kilometrów?! 
– Przyjd´ – twardo odpar∏a Sonia. – B´d´ sz∏a i dojd´, mo˝e autobus mnie zabierze. B∏agam,

pozwólcie mi pobyç samej na mojej ziemi. 
Kierowca samochodu i jednoczeÊnie w∏aÊciciel sàsiedniej dzia∏ki, us∏yszawszy t´ rozmow´, zapro-

ponowa∏: 
– Niech dziewczynka tu zostanie do wieczora. Teraz was odwioz´, a jà na wieczór. 
Po zastanowieniu si´ wychowawczyni wyrazi∏a zgod´. Ona nie mog∏a si´ nie zgodziç, spojrzawszy
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na twarz dziewczynki stojàcej za sznurkiem i czekajàcej na jej decyzj´.
– Dobrze, Soniu, zostaƒ tu do wieczora, a obiad przyÊl´ ci z kierowcà. 
– Ale˝ po co przesy∏aç?! My si´ podzielimy obiadem z sàsiadkà powiedzia∏ kierowca ∏ady, z sza-

cunkiem wypowiadajàc s∏owo "sàsiadka". 
– Klaudio, s∏yszysz? – krzyknà∏ do ˝ony, krzàtajàcej si´ przy przygotowywaniu obiadu na werandzie

budujàcego si´ domu. 
– Dzisiaj dla czterech gotuj obiad, sàsiadka dzisiaj z nami zje obiad! 
– Dobrze – odpowiedzia∏a kobieta – starczy dla wszystkich – i zwracajàc si´ do Soni, doda∏a: 
– Mów, kiedy b´dziesz czegoÊ potrzebowaç. 
– Dzi´kuj´ – powiedzia∏a absolutnie szcz´Êliwa Sonia. 
Kiedy wychowawczyni pojecha∏a, Sonia posz∏a wzd∏u˝ naciàgni´tego mi´dzy kijkami sznurka. Sz∏a

powoli, czasami przystajàc, kuca∏a w trawie, dotyka∏a w niej czegoÊ ràczkami i znowu sz∏a, a˝ ca∏à
dzia∏k´ obesz∏a wzd∏u˝ miedzy. Potem stan´∏a na Êrodku hektara i obejrza∏a wszystkie strony granicy, i
nagle, roz∏o˝ywszy ràczki, pobieg∏a, taƒczàc i podskakujàc. 

Po obiedzie Klaudia, widzàc zm´czonà wra˝eniami dziewczynk´, zaproponowa∏a jej po∏o˝enie si´
na ∏ó˝ku turystycznym. Sonia jednak odpowiedzia∏a: 

– JeÊli mo˝na, dajcie mi coÊ ze starego ubrania, ˝ebym mog∏a poÊcieliç. PoÊpi´ na swojej ziemi,
przy brzózce. 

Niko∏aj (tak mia∏ na imi´ sàsiad) postawi∏ turystyczne ∏ó˝ko z materacem i ko∏drà przy brzózce na
dzia∏ce Soni. 

Dziewczynka po∏o˝y∏a si´ i natychmiast mocno zasn´∏a. To by∏ jej pierwszy sen na rodowej ziemi. 
W domu dziecka powsta∏ nierozwiàzywalny, jak si´ na poczàtku wydawa∏o, problem. Codziennie

Sonia prosi∏a wychowawczyni´ o pozwolenie na wyjazd na swój hektar ziemi. ˚adne t∏umaczenia, ˝e ona
jest za ma∏a na samotnà jazd´ autobusem, a wychowawcy te˝ nie mogà jechaç, bo muszà byç z dzieç-
mi, nie pomaga∏y.

Sonia zacz´∏a cz´sto odwiedzaç dyrektora domu dziecka. T∏umaczy∏a mu, ˝e powinna obowià-
zkowo jeêdziç na swojà dzia∏k´. Obowiàzkowo dlatego, ˝e na sàsiednich ju˝ drzewa sadzà i nied∏ugo
zakwitnà ogrody, a jej ziemia wyglàda na porzuconà i nic tam nie zakwitnie! 

W koƒcu dyrektor znalaz∏ rozwiàzanie odpowiednie dla Soni. 
– Teraz, Soniu, nie ma mo˝liwoÊci wo˝enia ciebie na dzia∏k´, bo poza wszystkim zosta∏o jeszcze

pó∏ miesiàca nauki. Za dwa tygodnie rozpoczynajà si´ wakacje, porozmawiam z twoimi sàsiadami i jeÊli
zgodzà si´ tobà zaopiekowaç, to w czasie wakacji odwioz´ ci´ na par´ dni, na tydzieƒ, a mo˝e i d∏u˝ej.
A teraz te pó∏ miesiàca mog∏abyÊ sp´dziç z po˝ytkiem dla twojej dzia∏ki. Oto dwie broszurki: weê je i
poczytaj. W jednej jest mowa o tym, jak robiç grzàdki, a w drugiej, jakie sà lecznicze zio∏a. JeÊli b´dziesz
si´ dobrze zachowywaç, to ja dla ciebie przygotuj´ do wakacji ró˝ne nasiona. 

Sonia zachowywa∏a si´ dobrze. Starannie rozwiàzywa∏a zadania domowe, a ca∏y, absolutnie ca∏y
wolny czas sp´dza∏a na czytaniu sprezentowanych przez dyrektora broszurek. K∏adàc si´ spaç, marzy∏a,
wyobra˝ajàc sobie pi´kne roÊliny, które wyrosnà na jej ziemi. Pewnej nocy wychowawczyni zauwa˝y∏a,
˝e Sonia maluje przy wlewajàcym si´ przez okno Êwietle ksi´˝yca. Jak natchniona malowa∏a kwiaty i
drzewa. 

Sàsiedzi zgodzili si´ zaopiekowaç Sonià i kiedy rozpocz´∏y si´ letnie wakacje (w Rosji zaczynajà
si´ one 25 maja), dyrektor osobiÊcie pomaga∏ ∏adowaç do samochodu suchy prowiant na dwa tygodnie,
∏opatk´, grabki i opakowanie z nasionami. 

Niko∏aj nie chcia∏ braç jedzenia z domu dziecka, ale dyrektor mu wyt∏umaczy∏, ˝e Sonia jest dziew-
czynkà niezale˝nà, nigdy nie chce byç dla nikogo ci´˝arem i lepiej, ˝eby wiedzia∏a, ˝e ma w∏asne pro-
dukty. I oprócz tego swój Êpiwór, chocia˝ rodzina Niko∏aja przygotowa∏a ju˝ dla niej ma∏y pokój na
parterze i poÊciel. 

Odprowadziç Soni´ wyszli nie tylko wszyscy pracujàcy tego dnia w domu dziecka, ale tak˝e wielu
innych, którzy przyszli do pracy specjalnie po to, by popatrzeç na promieniujàcà szcz´Êciem twarz dziew-
czynki. 

Pierwsze trzy noce Sonia spa∏a w przeznaczonym dla niej pokoju, a ca∏e dni sp´dza∏a na
ukochanym hektarze. Na trzeci dzieƒ Niko∏aj mia∏ urodziny i przyby∏o du˝o goÊci. Jedna m∏oda para przy-
jecha∏a z w∏asnym namiotem. Nast´pnego dnia goÊcie odjechali, a namiot zostawili. 
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– To prezent dla ciebie – powiedzieli do Niko∏aja. 
Sonia wtedy poprosi∏a go o zgod´ na nocowanie w namiocie i on pozwoli∏. 
– Pewnie, Êpij, jeÊli chcesz. Duszno ci w pokoju?
– W pokoju jest wspaniale – odpar∏a dziewczynka – tylko wszyscy ludzie Êpià na swojej ziemi, a

moja pozostaje na noc samotna. Na wielu dzia∏kach p∏onà ognie, a na mojej ciemno. 
– A mo˝e byÊ chcia∏a, ˝ebym postawi∏ namiot na twojej dzia∏ce? 
– Bardzo chc´, wujku Kola! I ˝eby obok brzózki... JeÊli b´dziecie mieli czas i jeÊli to wam nie sprawi

k∏opotu... 
Wszystkie pozosta∏e noce Sonia spa∏a w namiocie postawionym obok brzózki na jej hektarze.

Rano, natychmiast po obudzeniu si´ sz∏a do stojàcego przy wejÊciu wiadra, nabiera∏a z niego czerpakiem
wod´ i wziàwszy jà do buzi, pryska∏a cienkim strumykiem w d∏onie i tak si´ my∏a. Nast´pnie bra∏a album,
na którego kartkach by∏y ju˝ rysunki planu hektara, zrobione w∏asnor´cznie. Patrzy∏a na nie, a potem sz∏a
robiç klomby i grzàdki zgodnie z tymi rysunkami. Sprezentowanej przez dyrektora ma∏ej saperskiej ∏opat-
ki, chocia˝ by∏a naostrzona, nie udawa∏o si´ Soni wbiç w ziemi´ do koƒca – si∏ jej starcza∏o tylko na wbi-
cie do po∏owy, ale grzàdki i tak powstawa∏y. 

Sàsiad Niko∏aj zaproponowa∏ zaoranie ma∏ym traktorkiem tych miejsca, które Sonia wska˝e, lecz
ona kategorycznie odmówi∏a. Ona w ogóle bardzo boleÊnie reagowa∏a na ka˝de wkroczenie na jej tery-
torium. Ludzie to wyczuwali i starali si´ nie przekraczaç wyznaczonej miedzy bez jej zezwolenia. Nawet
sàsiad Niko∏aj, obudziwszy si´ rano, dochodzi∏ tylko do sznurka i stàd wo∏a∏ Soni´, zapraszajàc na Êni-
adanie. 

JakieÊ niespotykane dà˝enie ma∏ej dziewczynki ku samodzielnoÊci czy mo˝e l´k przed byciem dla
kogoÊ ci´˝arem nie pozwala∏y jej o cokolwiek prosiç, a nawet gdy ktoÊ z mieszkaƒców osiedla próbowa∏
zaproponowaç ubranie, cukierki lub narz´dzia, ona uprzejmie dzi´kowa∏a i kategorycznie odmawia∏a. 

Przez dwa tygodnie pobytu na swojej ziemi Sonia skopa∏a i obsia∏a trzy grzàdki, a na Êrodku dzia∏ki
zrobi∏a du˝y klomb. 

Rankiem ostatniego dnia pobytu Soni Niko∏aj jak zawsze podszed∏ do granicy dzia∏ki, by zawo∏aç jà
na Êniadanie. 

Dziewczynka sta∏a wpatrzona w klomb, na którym jeszcze nic nie uros∏o, i nie odwracajàc si´,
odpowiedzia∏a: 

– Wujku Kola, nie wo∏aj mnie dzisiaj na Êniadanie. Dzisiaj nie chc´. Niko∏aj opowiada∏, ˝e wyczu∏ w
jej g∏osie cierpienie i z trudem wstrzymywany p∏acz. Wróci∏ do siebie i zaczà∏ obserwowaç Soni´ przez
lornetk´. Dziewczynka chodzi∏a po dzia∏ce, dotyka∏a roÊlin, coÊ poprawia∏a na grzàdkach, potem
podesz∏a do swojej brzózki, obj´∏a jà ràczkami, a jej ramiona mocno dr˝a∏y. 

Przed po∏udniem przyjecha∏ stary bus, kierowca zatrzyma∏ go przy dzia∏ce Niko∏aja i zatràbi∏. 
– Kiedy zobaczy∏em – opowiada∏ Niko∏aj – jak ona zbiera swój skromny dobytek, ∏opatk´ i grabie,

jak ponuro skierowa∏a si´ w naszà stron´. Kiedy przez lornetk´ zobaczy∏em jej twarz, nie wytrzyma∏em,
chwyci∏em komórk´ i zadzwoni∏em do dyrektora domu dziecka. Na szcz´Êcie dodzwoni∏em si´ natych-
miast. Powiedzia∏em, ˝e podpisz´ ka˝dy papier, bioràc na siebie odpowiedzialnoÊç za dziecko. Wezm´
urlop, bez przerwy b´d´ na dzia∏ce, ˝eby tylko dziewczynka mog∏a do koƒca wakacji znajdowaç si´ na
swojej ziemi. 

Dyrektor zaczà∏ t∏umaczyç, ˝e wszystkie dzieci muszà wyjechaç na leczenie nad morze, ˝e od
dawna czekali na takà mo˝liwoÊç i wreszcie jadà dzi´ki sponsorom. Powiedzia∏em coÊ dyrektorowi po
m´sku, ale on si´ nie obrazi∏, te˝ coÊ odpar∏ po m´sku i natychmiast doda∏: "Dajcie s∏uchawk´ kierowcy,
a jutro sam przyjad´". Wybieg∏em, poda∏em s∏uchawk´ i mówi´ do niego: 

– No, przyjacielu, szybko odje˝d˝aj! 
On pojecha∏, a Sonia, podchodzàc, zapyta∏a: 
– Wujku, to nasz autobus przyjecha∏ po mnie? To dlaczego odjecha∏? 
– Zaraz po ciebie! Przyjecha∏ tak po prostu, pyta∏, czy czegoÊ nie potrzebujesz, lecz odpowiedzia-

∏em, ˝e sami sobie poradzimy. 
Sonia wnikliwie spojrza∏a na mnie, wydawa∏o mi si´, ˝e zrozumia∏a, cicho wymówi∏a: 
– Dzi´kuj´, wujku Kola – i wpierw sz∏a, a potem pr´dko pobieg∏a do swojej ziemi. 
Dyrektor przyjecha∏ wczeÊnie rano, a ja ju˝ na niego czeka∏em. Od razu skierowa∏ si´ do namiotu,

a nie do mnie. Nawet nie zdà˝y∏em go uprzedziç, ˝eby nie przekracza∏ sznurka. On jednak sam si´
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domyÊli∏ i wiedzia∏ te˝, co powiedzieç, gdy dziewczynka do niego wysz∏a: 
– Dzieƒ dobry, Soniu. Przyjecha∏em, ˝eby tylko zapytaç: wyje˝d˝amy nad morze, a ty co, zosta-

niesz tu czy pojedziesz z nami? 
– Zostaj´ – nie powiedzia∏a, ale wykrzykn´∏a Sonia. 
– Te˝ tak myÊla∏em, dlatego przywioz∏em ci suchy prowiant. 
– Nie trzeba si´ fatygowaç, marnowaç czasu. Niczego nie potrzebuj´. 
– Nie trzeba? A jak mam postàpiç? Paƒstwo daje Êrodki na ka˝dego wychowanka, a ty tu sama b´-

dziesz si´ i wychowywaç, i ˝ywiç. Jak w takim razie mam si´ rozliczyç z paƒstwowych pieni´dzy? O, nie,
bàdê tak uprzejma i weê wszystko. No to roz∏adowujemy – zwróci∏ si´ do kierowcy, a nast´pnie do Soni:
– Pozwól nam wstàpiç. Mo˝e nam poka˝esz swoje gospodarstwo? 

Sonia przez par´ minut patrzy∏a na dyrektora, próbujàc zrozumieç, czy z niej nie ˝artuje. Zobaczyw-
szy za chwil´, ˝e kierowca wyciàga z busa jakieÊ ci´˝kie torby, uwierzy∏a, ˝e zostaje na swojej ziemi do
koƒca wakacji, i radoÊnie krzykn´∏a: 

– Ojejku! Co te˝ ja... Prosz´ wchodziç... Tu przecie˝ furtka, tu nie ma sznurka. Chodêcie w goÊci,
poka˝´ wam swoje gospodarstwo. Wujku Kola, te˝ prosz´ wchodziç. 

Sonia zaprowadzi∏a nas do namiotu i od razu zaproponowa∏a wod´ ze stojàcego u wejÊcia wiadra. 
– Prosz´, tu woda, bior´ jà ze êród∏a, jest smaczna i lepsza ni˝ z kranu. Prosz´, napijcie si´. 
– Ch´tnie – powiedzia∏ dyrektor i nabrawszy pó∏ czerpaka, ze smakiem wypi∏. 
– Dobra woda. 
Ja te˝ wypi∏em, kierowca równie˝. ChwaliliÊmy t´ wod´ ku wielkiemu zadowoleniu Soni. Chyba po

raz pierwszy w ˝yciu posiada∏a coÊ w∏asnego. Niechby tylko woda, ale jej w∏asna. I po raz pierwszy mo-
g∏a obdarzyç nià doros∏ych. Sonia zaczyna∏a odczuwaç swojà przynale˝noÊç do tego Êwiata. Ponad pó∏-
torej do dwóch godzin s∏uchaliÊmy jej opowieÊci, co wysia∏a, a co zamierza. Pokazywa∏a nam przy tym
rysunki przysz∏ego rodowego dworu. Nie by∏o na nich tylko domu.

– Pora na nas – powiedzia∏ dyrektor. 
– Sama rozpakujesz rzeczy. Przywioz∏em ci te˝ lamp´ na akumulatorach, mo˝na Êwieciç na odle-

g∏oÊç, a jeÊli prze∏àczyç na Êwiat∏o dzienne, to mo˝na i czytaç, tym bardziej ˝e b´dziesz mia∏a co czytaç.
Przywioz∏em ci ksià˝ki o urzàdzaniu ogrodu, a tak˝e o uprawie roÊlin oraz zió∏. 

– Och, zupe∏nie zapomnia∏am – machn´∏a r´kami Sonia. 
– Migiem! – podnios∏a zas∏on´ namiotu i ujrzeliÊmy p´czki ró˝nych zió∏ zawieszone na sznurkach

naciàgni´tych w poprzek namiotu. Pozdejmowa∏a je i poda∏a dyrektorowi. 
– To jaskó∏cze ziele, takie zió∏ko, zebra∏am dla Katii z naszej grupy. Nale˝y zaparzaç i piç ten na-

par. Ona cz´sto choruje. Przeczyta∏am w broszurce, którà pan mi da∏, i nasuszy∏am. 
– Dzi´kuj´... 
Owszem, dobry cz∏owiek ten ich dyrektor, i dzieci kocha. Gdy póêniej rozmawialiÊmy, pyta∏ mnie

o zachowanie Soni, dawa∏ dobre rady. A Sonia ca∏e wakacje prze˝y∏a na swojej ziemi. Rozkwit∏y wspa-
nia∏e kwiaty na du˝ym klombie. Uros∏y i cebula, i rzodkiewka, i inne roÊliny. Wieczorami, kiedy dni sta∏y
si´ krótsze, cz´sto mo˝na by∏o widzieç w namiocie Êwiat∏o lampy. Ka˝dego wieczoru Sonia czyta∏a ksià˝-
ki o medycynie ludowej i rysowa∏a w albumie przysz∏oÊç swojej ziemi. Pod koniec lata przyjecha∏ po nià
stary bus i pomog∏em jej za∏adowaç zbiory. MieliÊmy co ∏adowaç. Samych zió∏ nasuszy∏a ze dwieÊcie
p´czków. Worek ziemniaków, trzy dynie. Jednym s∏owem, za∏adowaliÊmy ca∏y bus. 

– A nast´pnego roku jak? – zapyta∏em Soni´. 
– Zamierzasz przyjechaç? Mam zachowaç namiot?
– Obowiàzkowo przyjad´ na nast´pne wakacje. Ju˝ pierwszego dnia przyjad´ do mojej ziemi. Je-

steÊcie, wujku Kola, dobrym sàsiadem. Dzi´kuj´ wam za tak dobre sàsiedztwo – poda∏a r´k´. Mocniej-
sza ju˝ by∏a jej ràczka. Sonia nie tylko si´ opali∏a, ale te˝ zahartowa∏a. By∏a pewniejsza siebie. 

Nast´pnej wiosny przyjecha∏a z sadzonkami owocowych drzewek, ró˝nych roÊlin i natychmiast
przystàpi∏a do pracy. 

Mieszkaƒcy naszej wioski na zebraniu podj´li decyzj´ o wybudowaniu dla Soni ma∏ego domku.
A ˝ona biznesmena, który budowa∏ najwi´kszà will´, Zinaida, zacz´∏a naciskaç, ˝eby nie by∏ ma∏y, lecz
du˝y.

– Wstyd patrzeç ludziom w oczy. Wszyscy na osiedlu budujà domy jak zamki, a jedno jedyne dziec-
ko mieszka w namiocie. GoÊcie, przyje˝d˝ajàc i to widzàc, myÊlà o nas Bóg wie co. 
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Znajàc charakter dziewczynki i jej chorobliwy stosunek do wszelkich prezentów, rozmowy z nià
o budowie domu powierzono mnie. Przyszed∏em do niej i mówi´: 

– Na radzie wioski ludzie podj´li decyzj´ o zbudowaniu dla ciebie ma∏ego domku. Ty jedynie wska˝
miejsce, gdzie ma staç. 

Sonia popatrzy∏a na mnie podejrzliwie i pyta: 
– A ile on b´dzie kosztowa∏, taki ma∏y domek? 
Nic nie podejrzewajàc, odpowiedzia∏em: 
– No, tak oko∏o dwustu tysi´cy, po dwa tysiàce z ka˝dej rodziny. 
– Po dwa tysiàce? Przecie˝ to sà bardzo du˝e wp∏aty... Ludzie w rezultacie mniej kupià dla w∏a-

snych dzieci, a na mnie wydadzà. Wujku Kola, bardzo prosz´, przeka˝, ˝e nie potrzebuj´ na razie domu.
Miejsca te˝ dla niego jeszcze nie wymyÊli∏am. Prosz´, wyt∏umacz ludziom. 

Sonia si´ zdenerwowa∏a. Zrozumia∏em dlaczego. Ona, otrzymawszy swój hektar, po raz pierwszy
w ˝yciu poczu∏a si´ niezale˝na. Ten hektar zastàpi∏ jej rodziców. On potrzebowa∏ jej, a ona jego. Intuicyj-
nie dziewczynka przeczuwa∏a albo wyobra˝a∏a sobie, ˝e ziemia nie chce, by dotyka∏y jej obce r´ce. I nie
daj Bóg, jeÊli ktoÊ, choçby niemym spojrzeniem, za to jà osàdzi∏. Wa˝niejsza od w∏asnego domu jest dla
niej niezale˝noÊç. 

Musia∏em przekonywaç sàsiadów, by nie robiç na si∏´ ˝adnych prezentów. Niewiele czasu up∏yn´-
∏o od tamtego dnia, gdy wydarzy∏o si´ coÊ niezwyk∏ego. P´dzà znad jeziora dzieciaki obok dzia∏ki Soni,
a z przodu przed wszystkimi Edek, syn biznesmena. On zawsze ˝artowa∏ z Soni, nazywajàc ma∏à, cho-
cia˝ sam by∏ od niej starszy tylko o trzy lata. 

– Hej, ma∏a – krzyknà∏ do niej – nadal si´ zajmujesz upi´kszaniem landszaftu? Nie znudzi∏o ci si´
to zaj´cie? Lepiej chodê z nami, popatrzymy na przedstawienie. 

– Jakie przedstawienie? – zapyta∏a Sonia. 
– Mój tata za chwil´ b´dzie podpala∏ barak dla budowlaƒców. Widzisz, tam ju˝ przyjecha∏a stra˝ po-

˝arna. 
– Po co go paliç? 
– Bo psuje widok. 
– Przecie˝ po tym, jak si´ spali, na ziemi nic nie uroÊnie. 
– Dlaczego nic nie uroÊnie? – Bo spalà si´ wszystkie po˝yteczne robaczki i owady. Ja pali∏am przy

namiocie ognisko i teraz tam nic nie wschodzi. 
– Ale˝ ty, ma∏a, jesteÊ przenikliwa. No to ratuj nasze robaczki. Zabierz stary barak, bo tato nie wie,

gdzie go wyrzuciç. 
– Jak mam go zabraç? Przecie˝ on jest ci´˝ki. 
– Jak, jak! Pewnie, ˝e dêwigiem. Pojutrze do nas przyjedzie dêwig ustawiaç wiatrak. Zabieraj albo

za chwil´ b´dzie wielkie ognisko. 
– Dobrze, Edku, zabior´ wasz barak. 
– To jedêmy. 
Sàsiedzi, i doroÊli, i dzieciaki, zebrali si´ przy dzia∏ce rodziców Edka. Stra˝ po˝arna ju˝ sta∏a w go-

towoÊci. I nagle Edek podchodzi do kierujàcego si´ w stron´ baraku z kanistrem benzyny ojca, i zwraca
si´ do niego ku niezadowoleniu dzieciaków i mi∏emu zaskoczeniu doros∏ych: 

– Tato, nie trzeba podpalaç tego baraku. 
– Co to znaczy: nie trzeba? Dlaczego? 
– Sprezentowa∏em go. 
– Komu? 
– Tej ma∏ej. 
– Której ma∏ej? 
– Soni z ostatniej dzia∏ki. 
– Co? Zgodzi∏a si´? Zgodzi∏a si´ przyjàç od ciebie? 
– Tato, nie wierzysz mi? No to sam jà zapytaj.
Edek wzià∏ za r´k´ stojàcà w t∏umie dzieci Soni´ i zaprowadzi∏ do Ojca. 
– Powiedz, ˝e zgodzi∏aÊ si´ zabraç t´ budk´. Mów! 
– Tak – cicho odpowiedzia∏a Sonia. 
O, nie móg∏ biznesmen ukryç rozpierajàcej go z powodu syna dumy. Tylko popatrzcie: od nikogo
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nic nie bra∏a, a od jego syna przyj´∏a prezent honorowa Sonia! Dzieciaki si´ rozbieg∏y, a on zawo∏a∏ pra-
cujàcà przy jego willi brygad´ i zaproponowa∏: 

– Tak, panowie, bierzcie najlepszy materia∏, pracujcie przez ca∏à dob´ – p∏ac´ podwójnie – ale za
dwa dni wewnàtrz tej budki ma byç mieszkanie na poziomie europejskim. Na zewnàtrz ma byç tam sa-
mo poszarpane, ale wewnàtrz... 

Min´∏y dwa dni. Na dzia∏ce Soni, obok brzózki, na miejscu namiotu zosta∏ postawiony na ceglanym
fundamencie poszarpany barak. Poszarpany, lecz przygotowany przez budowlaƒców do malowania.
A fiƒska farba i p´dzle ju˝ wewnàtrz czeka∏y. Sonia póêniej ju˝ go sama pomalowa∏a – swój pierwszy
w ˝yciu domek, stojàcy na jej w∏asnej ziemi. Nast´pnego lata domek ten by∏ podobny do bajkowego, ople-
ciony dzikim winogronem, bluszczem i otoczony kwitnàcymi klombami. 

* * *

Min´∏o dziesi´ç lat. Po skoƒczeniu szko∏y Sonia ju˝ rok mieszka∏a w swoim dworku. Na osiedlu
ton´∏y w zieleni wysokie wille, ale najbardziej urocza, najwspanialsza by∏a dzia∏ka Soni. Kiedy jej
rówieÊnicy zostawiali dom dziecka, odchodzàc donikàd, próbujàc si´ dostaç do jakiejkolwiek zawodów-
ki, ˝eby tylko mieç internat, byle znaleêç jakàÊ prac´, ˝eby tylko mieç co jeÊç i ˝eby wystarcza∏o na to
jedzenie – Sonia ju˝ wtedy by∏a cz∏owiekiem zamo˝nym. Mieszkaƒcy osiedla sprzedawali warzywa i
owoce poÊrednikom. To, co zosta∏o wyhodowane na ich dzia∏kach, pokupowali za wysokà cen´ i
sprzedawali dalej, do sklepów z ekologicznà ˝ywnoÊcià oraz do krajów Unii Europejskiej. Robi∏a tak i
Sonia, chocia˝ wi´kszà cz´Êç jej plonów kupowali ludzie przyje˝d˝ajàcy z miasta, którzy dowiedzieli si´
o niezwyk∏ej dziewczynie i jej cudownym dworku. Ponadto Sonia zbiera∏a zio∏a i pomaga∏a ludziom
pozbyç si´ chorób. Pewnego lata do rodziców, mieszkajàcych ju˝ na sta∏e w swoim rodzinnym dworze,
przyjecha∏ Edek. Od trzech lat studiowa∏ na presti˝owym amerykaƒskim uniwersytecie. Czeka∏a go skom-
plikowana operacja. Byç mo˝e zamorska woda i jedzenie spowodowa∏y problemy z nerkami i wàtrobà.
Przed zabiegiem Edek zdecydowa∏ si´ przyjechaç na tydzieƒ do rodziców. Jego matka, Zinaida, zapro-
ponowa∏a: 

– Synku, mo˝e pójdziemy do naszej miejscowej uzdrowicielki? A nu˝ pomo˝e... 
– Co ty, mamo, w jakim wieku ˝yjesz? Na Zachodzie medycyna od dawna stoi na wysokim

poziomie. Co trzeba – odetnà i wymienià. I nie trzeba si´ denerwowaç. Nie pójd´ do ˝adnych babek czy
znachorek, to przecie˝ niedzisiejsze. 

– Ale ja nie proponuj´ iÊç do babki. Pami´tasz ma∏à dziewczynk´ z domu dziecka, na koƒcu
naszego osiedla, która sama swój hektar zagospodarowa∏a ku zdziwieniu wszystkich? Do niej pójdziemy. 

– Aha, ta ma∏a. CoÊ sobie przypominam. 
– Teraz ona nie jest "ma∏a", lecz bardzo szanowana przez wszystkich. Za jej plony poÊrednicy

gotowi sà p∏aciç podwójnà cen´, a po zio∏a przyje˝d˝ajà ludzie z najdalszych miejsc, chocia˝ ona si´ nie
reklamuje. 

– Ale skàd ma t´ wiedz´? 
– Przecie˝ od pierwszej klasy ka˝de lato sp´dza∏a na swojej dzia∏ce, a zimà codziennie czyta∏a

ksià˝ki o ogrodnictwie i medycynie ludowej. Dzieci´cy umys∏ jest wyostrzony, szybko wch∏ania wiedz´.
Du˝o czerpa∏a z ksià˝ek, ale ludzie mówià, ˝e do wielu rzeczy sama dosz∏a. Mówià te˝, ˝e rozmawia ze
swoimi roÊlinami. One jà rozumiejà. 

– Ale˝ "ma∏a"! Ile ona bierze za leczenie? 
– Czasami bierze, ale zdarza si´, ˝e leczy za darmo. Ja na przyk∏ad ubieg∏ej jesieni spotka∏am jà

nad jeziorem. Popatrzy∏a mi w oczy i powiedzia∏a: "Ciociu Zino, twoje oczy sà ˝ó∏tawe. Weê t´ trawk´,
zrób napar i pij – przejdzie". I wiesz co? Przesz∏o! A bia∏ka oczu faktycznie by∏y nie takie. Bola∏a mnie
wtedy mocno wàtroba. Teraz nie boli. Chodê, synku, mo˝e i twojej wàtrobie pomo˝e. 

– Mamo, mam problemy nie tyle z wàtrobà. Nerka b´dzie operowana. Tu ju˝ ˝aden napar nie
pomo˝e. Chocia˝ mo˝emy pójÊç. Ciekawie b´dzie popatrzeç na jej dworek. Mówià, ˝e do raju jest podob-
ny... 

* * *
– O tak, Êwietnie si´ tu urzàdzi∏a – Edek nie kry∏ zachwytu, gdy przyszli do dworku Soni. – Kiedy
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ludzie na osiedlu oddawali wszystkie si∏y na budow´ willi i kamiennych p∏otów, ona tworzy∏a prawdziwy
raj. Popatrz, mamo, jaki p∏ot wyhodowa∏a z zieleni. 

– Zobaczy∏byÊ jej ogród, to jeszcze bardziej byÊ si´ zachwyci∏. Ona jednak niewielu wpuszcza do
swojego ogrodu – Zinaida otworzy∏a furtk´ i g∏oÊno zawo∏a∏a: – Soniu, jeÊli jesteÊ w domu, wyjdê, prosz´.
Soniu, jesteÊ w domu? 

Drzwi domku – dawnego budowlanego baraku – otworzy∏y si´ i na ganek wysz∏a dziewczyna.
P∏ynnym ruchem zarzuci∏a na rami´ gruby, jasny warkocz. Zinaida z synem zobaczy∏a, jak jej policzki
obla∏ rumieniec. Zapi´∏a ostatni guzik przy bluzce zas∏aniajàcej pi´kne, j´drne piersi. P∏ynnie i z gracjà
zesz∏a m∏oda pi´knoÊç z ganku i skierowa∏a si´ dró˝kà do furtki, gdzie sta∏a Zinaida z synem. 

– Dzieƒ dobry, ciociu Zinaido! Witam, Edwardzie! JeÊli macie ochot´, wejdêcie, prosz´, do mojego
ogrodu lub domu. 

– Dzi´kuj´ za zaproszenie, ch´tnie wstàpimy – powiedzia∏a Zinaida, a Edek nic nie powiedzia∏ i
nawet si´ nie przywita∏. 

– Wiesz, Soniu, mój syn ma problem. Czeka go operacja. Chocia˝ b´dzie operowany w Ameryce,
to jednak si´ martwi´ jak ka˝da matka. 

Sonia popatrzy∏a na Edka i zapyta∏a: 
– Co ci dolega, Edwardzie? 
– Serce – z trudem wydusi∏ z siebie Edek. 
– Jak to serce? – wykrzykn´∏a Zinaida. – Mówi∏eÊ przecie˝: wàtroba i nerka! K∏ama∏eÊ, ˝ebym si´

nie denerwowa∏a? 
– Nie k∏ama∏em, lecz teraz, mamo, serce tak bije! Dotknij, jak bije – wziàwszy r´k´ matki, przytuli∏

jà do swojej piersi: – S∏yszysz? Zaraz wyskoczy i wybuchnie, jeÊli nie przekonasz tej pi´knej dziewczyny,
˝eby natychmiast wysz∏a za mnie za mà˝! 

– Ale˝ z ciebie ˝artowniÊ – zaÊmia∏a si´ Zinaida. – Prawie na Êmierç przestraszy∏eÊ swojà matk´.
– Mamo, ja nie ˝artuj´, mówi´ powa˝nie – odpar∏ Edek. 
– JeÊli to nie ˝art – weso∏o mówi∏a Zinaida – to powinieneÊ wiedzieç, ˝e po∏owa osady wysy∏a∏a

swatów dla swoich synów, jednak bez skutku. Ona nie chce wychodziç za mà˝. Sam zapytaj, synku,
dlaczego ona nie chce, a nie przerzucaj tego na matk´. 

Edek podszed∏ do Soni i cicho zapyta∏: 
– Soniu, dlaczego za ˝adnego nie wysz∏aÊ za mà˝? 
– Dlatego – te˝ cicho odpar∏a Sonia – dlatego, ˝e czeka∏am na ciebie, Edku. 
– No, po prostu kabaret. ˚arty sobie z matki stroicie? 
– Pob∏ogos∏aw nas mamo, natychmiast, nie ˝artuj´ – zdecydowanie powiedzia∏ Edek i wzià∏ Soni´

za r´k´. 
– Ja te˝ nie ˝artuj´, ciociu Zino – powa˝nie odrzek∏a Sonia. 
– Nie ˝artujecie... I ty, Soniu, te˝.... Nie ˝artujesz.... JeÊli nie ˝artujesz, to dlaczego ciàgle mówisz

do mnie ciociu, a nie mamo? 
– Dobrze, b´d´ ci´ nazywaç mamà – dr˝àcym g∏osem szepn´∏a Sonia, zrobi∏a krok ku Zinaidzie i...

stan´∏a niezdecydowanie... 
Zinaida nie by∏a w stanie zrozumieç tak od razu, co jest w koƒcu grane. ˚artujà z niej czy jà pod-

puszczajà? W skupieniu patrzy∏a to na syna, to na Soni´... W pewnym momencie dotar∏a do niej ca∏a
powaga zamierzeƒ m∏odych i, zrozumiawszy to, rzuci∏a si´ do Soni, przytuli∏a do niej i zap∏aka∏a. 

– Soniu, Sonieczko, córeƒko, rozumiem ju˝, ˝e wy powa˝nie... 
Dr˝a∏y i ramiona Soni przytulonej do Zinaidy, ona te˝ powtarza∏a przez ∏zy: 
– Tak, mamo, naprawd´, bardzo, bardzo... 
Potem m∏odzi wzi´li si´ za r´ce i spokojnym krokiem, nic nie widzàc dooko∏a, poszli przez osiedle

do rodzinnego dworku Edka. Przed nimi sz∏a Zinaida. Âmia∏a si´ i p∏aka∏a jednoczeÊnie i non stop mówi∏a,
podbiegajàc do ka˝dego napotkanego: 

– MyÊmy przyszli... a oni raz! – i si´ zakochali. A ja raz! – i b∏ogos∏awi∏am... Wpierw myÊla∏am, ˝e
to ˝art. A oni ju˝! – i si´ zakochali. Ja im mówi´... a oni do mnie: Wesele mamo nawet i dziÊ. Ludzie
kochani, jak˝e tak?! Przecie˝ trzeba si´ przygotowaç, musi byç oficjalnie. Przecie˝ to niemo˝liwe. Tak
nie wolno. 

Kiedy mniej wi´cej takiej samej opowieÊci wys∏ucha∏ mà˝ Zinaidy, spojrza∏ na m∏odych i rzek∏:
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– Zinulko, mówisz jak zawsze, jak karabin maszynowy. Co to znaczy, ˝e nie mo˝na dzisiaj zrobiç
wesela? Popatrz tylko na tych m∏odych. Wesele nie tylko ˝e dzisiaj nale˝y zrobiç, ale nawet natychmiast.

Edek podszed∏ do ojca i go objà∏: 
– Dzi´kuj´ ci, tato. 
– Daj spokój z tym dzi´kowaniem i przytulaniem! Czas ju˝ krzyczeç: gorzko! 
– Gorzko! Gorzko! – zakrzykn´li wszyscy obecni. 
Edek i Sonia na oczach mieszkaƒców osiedla po raz pierwszy si´ poca∏owali. Na weselu zebrali si´

wszyscy mieszkaƒcy, którzy byli tego dnia w domu. Improwizowane sto∏y weselne na Êwie˝ym powietrzu
te˝ wszyscy razem nakrywali. Do g∏´bokiej nocy wesele Êpiewa∏o, a nie ha∏asowa∏o, jak to zazwyczaj
bywa na rosyjskich zabawach. 

Nie zwa˝ajàc na proÊby rodziców, m∏odzi zamieszkali nie w willi podobnej do zamku, ale w ma∏ym
domku Soni. 

– Zrozum, tato – przekonywa∏ Edek – wybudowaliÊmy tu zamek z ró˝nymi dobudówkami na pó∏
hektara, a takiej pi´knoÊci jak w dworku Soni i takiego powietrza u nas nie ma. Po∏ow´ z tego nale˝a∏oby
zburzyç. 

Po tym wszystkim, co us∏ysza∏, ojciec Edka pi∏ przez tydzieƒ. Ale zaczà∏ burzyç dobudówki ku zdzi-
wieniu sàsiadów, mówiàc przy tym do siebie: 

– NabudowaliÊmy tu z g∏upoty, wnuki nie zechcà zamieszkaç w takich katakumbach. 
Szcz´Êliwe ˝ycie Soni i Edka.... 
Stop! Zaczà∏em opowiadaç o przysz∏oÊci: ona na pewno b´dzie wspania∏a. A co teraz? Obecnie w

Charkowie jest dobry dom dziecka. I dziewczynka Sonia te˝ tam jest. Ona ju˝ posz∏a do trzeciej klasy,
ale w∏asnego hektara ziemi nie ma. Nie majà go tak˝e Tania, Katia, Sierio˝a... oraz setki tysi´cy innych
dzieci z domów dziecka. Ukraiƒska rada nawet jeszcze nie wnios∏a takiej propozycji do rozpatrzenia:
dawaç czy nie ludziom, mieszkaƒcom w∏asnego kraju, w∏àcznie z dzieçmi sierotami, po jednym hektarze
ziemi do˝ywotnio w celu stworzenia na nim rodowego dworu. Czy wybaczà im ich dzieci? Czy obecni
pos∏owie b´dà mogli sami sobie wybaczyç? 

Wi´zienia przysz∏oÊciWi´zienia przysz∏oÊci

Niko∏aj Iwanowicz, kierownik zak∏adu karnego, a gwarowo kolonii, ju˝ pi´ç wieczorów nie wychodzi∏
po pracy ze swojego gabinetu. Kiedy koƒczy∏ si´ dzieƒ pracy, od∏àcza∏ telefony i zamyÊlony chodzi∏ tam
i z powrotem po gabinecie. Od czasu do czasu przysiada∏ przy biurku, bra∏ zielonà teczk´ i po raz kole-
jny czyta∏ jej zawartoÊç. 

W imieniu grupy skazanych znajdujàcych si´ w celi numer dwadzieÊcia szeÊç wi´zieƒ Chodakow
zwraca∏ si´ z niespotykanà propozycjà! On proponowa∏ wziàç dla kolonii sto hektarów ziemi, która nie jest
wykorzystywana na potrzeby rolne, ogrodziç jà drutem kolczastym, postawiç wie˝e stra˝nicze, czyli zro-
biç wszystko w celu uniemo˝liwienia ucieczki. Na tych ogrodzonych stu hektarach b´dzie pracowaç jak
prawdziwi rolnicy dziewi´çdziesi´ciu wi´êniów. Wnioski ch´tnych te˝ znajdowa∏y si´ w tej teczce.
Wi´êniowie zobowiàzywali si´ w podaniach, ˝e zapewnià warzywa dla ca∏ego zak∏adu karnego, oddajàc
po∏ow´ zbiorów na jego potrzeby, a drugà po∏ow´ prosili przekazywaç ich rodzinom.

W tym jeszcze nie by∏o nic niemo˝liwego, przecie˝ w ró˝nych wi´zieniach skazaƒcy pracujà przy
produkcji ró˝nych towarów. Pracujà i w stolarstwie i szyjà proste rzeczy, na przyk∏ad bielizn´ lub wacia-
ki, otrzymujà za swojà prac´ niewielkà zap∏at´. Zap∏ata jest ma∏a tak˝e dlatego, ˝e ich praca jest ma∏o
produktywna. 

W tej teczce znajdowa∏a si´ propozycja: wi´êniowie pragn´li zajàç si´ rolnictwem. No có˝, tak te˝
mo˝na. Wynagrodzenie po∏owà zbiorów te˝ jest mo˝liwe: nie trzeba si´ troszczyç o zbyt i miesiàcami
czekaç na zap∏at´. Ale to, co by∏o napisane dalej... 

Wi´zieƒ Chodakow w imieniu innych skazanych prosi∏, ˝eby sto hektarów zosta∏o podzielone na
jednohektarowe dzia∏ki, przypisane do konkretnych wi´êniów. A dalej proponowano pozwoliç wybudowaç
na ka˝dej dzia∏ce po jednej celi dla ka˝dego wi´ênia. Po odbyciu zasàdzonej kary wi´zieƒ ten móg∏by
zostaç na swojej dzia∏ce, gdyby tylko chcia∏, i wtedy ta po∏owa zbioru nie by∏aby ju˝ oddawana, tylko
sprzedawana. I co wi´cej, prosili o pozwolenie na rozbudow´ swojej celi po odbyciu kary wi´zienia. 

Min´∏o ju˝ pó∏ roku, jak ta zielona teczka z proÊbà czy propozycjà zosta∏a przekazana Niko∏ajowi
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Iwanowiczowi. Oprócz dziewi´çdziesi´ciu wniosków i tekstu propozycji znajdowa∏y si´ tam równie˝ plany
przysz∏ych dzia∏ek, pi´knie wykonane kolorowymi kredkami. Na rysunkach by∏y zaznaczone i wie˝e
stra˝nicze, i drut kolczasty i punkt kontroli przepustek. 

Po pierwszym zapoznaniu si´ z treÊcià Niko∏aj Iwanowicz od∏o˝y∏ teczk´ do dolnej szuflady biurka.
Od czasu do czasu wraca∏ myÊlami do jej treÊci, ale ˝adnej odpowiedzi nie dawa∏. 

Jednak zdarzy∏o si´ coÊ takiego, co zmusi∏o kierownika kolonii do intensywnego zastanawiania si´
nad propozycjà wi´êniów. 

Sprawa polega∏a na tym, ˝e z ministerstwa spraw wewn´trznych przyszed∏ rozkaz, by przystàpiç od
nast´pnego roku do budowy dodatkowych cel dla stu pi´çdziesi´ciu osób. I do koƒca nast´pnego roku
one powinny byç gotowe na przyj´cie wi´êniów. Razem z rozkazem dostarczono projekty dobudowy
nowych do ju˝ dzia∏ajàcych pomieszczeƒ, terminy finansowania, a do prac budowlanych proponowano
wykorzystaç skazanych. 

Niko∏aj Iwanowicz myÊla∏ tak: "Finansowanie jak zawsze b´dzie si´ opóêniaç, z tanim materia∏em
jest problem. Kosztorys zrobili na jednà cen´ materia∏u, a po przystàpieniu do budowy ceny ju˝ b´dà
inne. Rozkaz wi´c jest nie do zrealizowania, ale te˝ nie wolno go nie wykonaç. Do koƒca s∏u˝by zosta∏o
mi pi´ç lat. Dos∏u˝y∏em si´ pu∏kownika! DwadzieÊcia lat jestem kierownikiem zak∏adu karnego i ani jed-
nej nagany, a tu taki rozkaz!"

Lecz to nie zaistnia∏a sytuacja wcià˝ nie dawa∏a mu spokoju. Zielona teczka! Wi´zieƒ Chodakow
twierdzi w swoim podaniu, ˝e przy utrzymywaniu wi´êniów zgodnie z jego projektem zostanie osiàgni´ty
najwa˝niejszy cel podobnych instytucji, czyli resocjalizacja przest´pców. 

To, ˝e we wspó∏czesnych zak∏adach karnych przest´pcy nie poprawiajà si´, lecz raczej na odwrót:
nabierajà dodatkowego przest´pczego doÊwiadczenia, Niko∏aj Iwanowicz dobrze wiedzia∏. Gdyby by∏o
inaczej, to nie trafialiby za kraty po raz drugi i trzeci. Ten w∏aÊnie aspekt gn´bi∏ Niko∏aja Iwanowicza, któ-
ry wiele si∏ i czasu poÊwi´ca∏ s∏u˝bie. 

˚ycie mija, s∏u˝ba nied∏ugo si´ skoƒczy, a co on osiàgnà∏? Wyglàda na to, ˝e hodowa∏ przest´p-
ców. 

"Zielona teczka. Ale˝ zaraza! Tak chcia∏bym uznaç t´ propozycj´ za nie do przyj´cia, lecz nie, coÊ
mi nie pozwala jej odrzuciç. Przekonaç si´ do niej te˝ nie jestem na si∏ach. Niezwyk∏a jest ta propozycja,
nietypowa". 

Nast´pnego dnia rano pu∏kownik rozkaza∏ doprowadziç do gabinetu wi´ênia z celi numer dwadzie-
Êcia szeÊç, Chodakowa. 

– Mo˝esz usiàÊç, obywatelu Chodakow – powiedzia∏, wskazujàc na krzes∏o, Niko∏aj Iwanowicz, kie-
dy ten wszed∏ pod nadzorem stra˝nika. – Przejrza∏em zawartoÊç waszej teczki i mam do was konkretne
pytanie. 

– S∏ucham pana, obywatelu kierowniku! – szybko odrzek∏ wi´zieƒ, podnoszàc si´ z krzes∏a. 
– Siad! – krzyknà∏ stra˝nik. 
– Siedê! Czego podskakujesz jak na rozprawie – powiedzia∏ spokojnie Niko∏aj Iwanowicz i, zwraca-

jàc si´ do konwojenta, doda∏: Poczekaj na razie za drzwiami. 
– Rozumiem, ˝e to wy, Chodakow Siergiej Juriewicz, sk∏adacie takà dziwnà propozycj´? 
– Dziwna jest tylko na pierwszy rzut oka. W rzeczywistoÊci jest dosyç racjonalna. 
– Powiedzcie w takim razie, co za podst´p wymyÊliliÊcie? Chcecie stworzyç warunki do masowej

ucieczki? WÊród waszych dziewi´çdziesi´ciu podaƒ ka˝dy ma wyrok od pi´ciu do dziewi´ciu lat. Chce-
cie wolnoÊç przybli˝yç? 

– JeÊli jest w tej propozycji jakiÊ podst´p, to nie dotyczy ucieczki, obywatelu kierowniku – wi´zieƒ
znowu wsta∏ zdenerwowany. – èle mnie zrozumieliÊcie... 

– Ale˝ siedê spokojnie. I bez "obywatelu kierowniku". Nazywam si´ Niko∏aj Iwanowicz. Ty, wiem
z twoich akt, jesteÊ Siergiejem Juriewiczem. By∏eÊ psychologiem. Obroni∏eÊ doktorat, a nast´pnie zajà-
∏eÊ si´ biznesem. Dosta∏eÊ kar´ za kradzie˝e na wielkà skal´, tak? 

– Tak, dosta∏em wyrok... Niko∏aju Iwanowiczu, przecie˝ jak by∏o na poczàtku pierestrojki... Nie zdà-
˝ysz poznaç jednych przepisów, a ju˝ nast´pne wchodzà...

– Dobra, nie o tym teraz mowa. Wyt∏umacz swój zamys∏ o agrarnym wi´zieniu za kolczastym dru-
tem, czy jak inaczej by to mo˝na nazwaç? 

– Postaram si´, lecz nie b´dzie ∏atwo ze wzgl´du na pewien szczegó∏. 
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– Jaki? 
– Sprawa polega na tym, ˝e przeczytaliÊmy ksià˝k´ zatytu∏owanà Anastazja, potem jeszcze jednà

– dalszy ciàg tej pierwszej. Tam, krótko mówiàc, mowa o przeznaczeniu cz∏owieka, o tym, ˝e jeÊli ka˝dy
˝yjàcy na Ziemi cz∏owiek weêmie hektar ziemi i stworzy na nim rajski zakàtek, to ca∏a planeta przemieni
si´ w raj. Prosto i przekonujàce napisano w tej ksià˝ce.

– ProÊciej ju˝ nie mo˝na. JeÊli ka˝dy weêmie i stworzy, to Ziemia na pewno si´ przemieni... Tylko
co wy macie z tym wspólnego?

– T∏umaczy∏em przecie˝, to tak przekonujàco mówi si´ o tym w ksià˝kach, ktoÊ mo˝e biegiem je
przeczyta∏ i nie wszystko zrozumia∏. My mamy czas: myÊmy czytali, omawiali i zrozumieliÊmy. 

– No i co z tego? 
– Wielu ludzi zapragnie po przeczytaniu tych ksià˝ek wziàç ziemi´ i stworzyç na niej rodowà rajskà

oaz´. Oni sàna wolnoÊci, to jest dla nich dost´pne. My te˝, chocia˝ jesteÊmy za kolczastym drutem, ale
te˝ si´ zdecydowaliÊmy wziàç po hektarze, pracowaç na nim i go zagospodarowywaç. Za kar´ b´dzie-
my oddawaç po∏ow´, a nawet wi´kszà cz´Êç produkcji, na potrzeby kolonii lub spo∏eczeƒstwa. Natomiast
jest jedna proÊba: nie odbierajcie nam dzia∏ki po skoƒczeniu odsiadki, jeÊli ktoÊ zapragnie na niej zostaç. 

– Mam rozumieç, ˝e tak zostaniecie do Êmierci za drutem kolczastym i pod lufami stra˝ników? 
– Kiedy wszystkim skoƒczy si´ czas skazania, mo˝ecie usunàç ogrodzenie z drutu, a wie˝e prze-

nieÊç w inne miejsce. Na nowym miejscu umieÊcicie nowych wi´êniów, którzy zapragnà zbudowaç swoj
à ziemskà osad´. My zostaniemy na naszych. 

– Rozumiem. A potem, gdy ci nowi zakoƒczà czas odsiadki, to znowu drut z wie˝ami na nowe miej-
sce, a oni zostanà w wolnych osadach. Tak? 

– Owszem, tak. 
– JakaÊ brednia! Wyglàda na to, ˝e ja, kierownik zak∏adu karnego, b´d´ stwarza∏ rajskie oazy dla

skazanych? I wy wierzycie w takà mo˝liwoÊç? 
– Jestem o tym absolutnie przekonany. Wierz´ w sukces jako psycholog. Sercem te˝ to czuj´. Ni-

ko∏aju Iwanowiczu, pomyÊlcie sami, odsiedzi cz∏owiek dziewi´ç lat, wyjdzie na wolnoÊç: przyjació∏ nie ma.
Jego przyjaciele sà w kolonii, w celach. Rodzinie te˝ nie jest potrzebny. Spo∏eczeƒstwu te˝. Kto zechce
zatrudniç do dobrej pracy by∏ego wi´ênia? Bezrobotnych i bez nich jest pe∏no, z dobrym wykszta∏ceniem
i zawodem. Czekajà w kolejce i ˝yciorysy majà stosowne. Spo∏eczeƒstwo nie przewiduje ˝adnego zaj´-
cia dla by∏ego skazaƒca. Jedna wi´c droga: wróciç do poprzedniego zaj´cia... No to wracajà i znowu tra-
fiajà do was. 

– Przecie˝ znam t´ sytuacj´... Opowiadasz to, co jest oczywiste, po co? Powiedz mi lepiej, jako
psycholog, dlaczego skazaƒcy, przeczytawszy te ksià˝ki, nagle tak si´ zmienili i nawet za kolczastym
drutem zdecydowali si´ uprawiaç ziemi´? 

– Przed ka˝dym bowiem zosta∏a otworzona perspektywa wiecznoÊci. To tylko si´ wydaje, ˝e cz∏o-
wiek ˝yje, chocia˝ i w celi, ale tak naprawd´ jego ju˝ nie ma, zmar∏, poniewa˝ nie ma perspektyw ˝ycio-
wych. 

– Co to za perspektywa wiecznoÊci? 
– Zaznaczam, ˝e nie jest mi ∏atwo wyt∏umaczyç wszystko, co jest w ksià˝kach... 
– Dobrze, przeczytam t´ ksià˝k´, rozstrzygn´, co was pociàgn´∏o do tej liryki, a potem porozma-

wiamy. Stra˝nik! Odprowadziç! 
Wi´zieƒ Chodakow wsta∏, za∏o˝y∏ r´ce do ty∏u i poprosi∏: 
– Pozwólcie zadaç jeszcze jedno pytanie. 
– Mów – zgodzi∏ si´ pu∏kownik. 
– Kiedy my opracowaliÊmy projekt nowej kolonii, wzi´liÊmy pod uwag´ istniejàce przepisy dotyczà-

ce przetrzymywania wi´êniów. Zapewniam, ˝e w projekcie nie ma ˝adnego ∏amania przepisów. 
– Nie do wiary... Przepisy... Nie z∏amane... Sprawdz´ to. Wyprowadziç! – Niko∏aj Iwanowicz wyda∏

rozkaz stra˝nikowi. Nast´pnie wezwa∏ do siebie prawnika, przekaza∏ mu zielonà teczk´, mówiàc: 
– Weê to, zapoznaj si´ i powiedz, czy sà tu b∏´dy dotyczàce przepisów o trzymaniu wi´êniów. Za

dwa dni si´ zameldujesz. 
Min´∏y dwa dni. Prawnik siedzia∏ w gabinecie kierownika kolonii. Raport swój zaczà∏ od niezwyk∏ych

dla prawnika wymijajàcych formu∏ek. 
– Rzecz w tym, Niko∏aju Iwanowiczu, ˝e z punktu widzenia przepisów i instrukcji ustalajàcych nor-
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my utrzymania obywateli w miejscach pozbawienia wolnoÊci projektu tego nie mo˝na traktowaç jedno-
znacznie. 

– Co ty kr´cisz przede mnà jak adwokat na wokandzie? Znamy si´ od pi´tnastu lat. 
Niko∏aj Iwanowicz wsta∏ zza biurka, by∏ troch´ zdenerwowany. Przeszed∏ si´ po gabinecie i znowu

usiad∏. 
– Mów konkretnie, gdzie tu jest ∏amanie przepisów i instrukcji? 
– Konkretnie... No, jeÊli konkretnie, to trzeba wszystko po kolei. 
– Wal po kolei. 
– Budujemy zak∏ad kamy. Projekt przewiduje izolacj´ terytorium od zewn´trznego Êwiata. Dwa pa-

sy drutu kolczastego ogradzajà sto hektarów kolonii. Projekt przewiduje równie˝ wie˝e stra˝nicze. Dalej
jest propozycja podzia∏u kolonii na odr´bne dzia∏ki, po hektarze, i dla ka˝dego wi´ênia ma byç zapisana
jedna dzia∏ka. No i có˝ mam powiedzieç? Zgodnie z instrukcjà powinniÊmy przyuczaç nieuÊwiadomio-
nych obywateli do pracy. Musimy budowaç zak∏ady do produkcji prostych rzeczy, a tak˝e tworzyç ma∏e
rolne gospodarstwa i cz´Êciowo przechodziç na finansowanie we w∏asnym zakresie. Przecie˝ prawo po-
zwala na tworzenie instytucji podobnych do naszej, z odr´bnymi warunkami dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz wielocelowym wykorzystaniem zasobów leÊnych. W tym przypadku projekt przewiduje gospodar-
stwo rolne, które b´dzie zaopatrywaç naszych podopiecznych w warzywa, a mo˝liwe, ˝e starczy i na
sprzeda˝. Na razie mieÊcimy si´ w ramkach ustaw. 

– Nie ciàgnij, dalej... Gdzie wykraczamy poza ramy? 
– A dalej zaproponowane zosta∏o zbudowanie na ka˝dej dzia∏ce celi, w której b´dzie mieszka∏ wi´-

zieƒ przypisany do tej dzia∏ki. 
– No w∏aÊnie, ka˝demu w∏asna cela na jego hektarze. Na normalne ∏ó˝ka nie mamy Êrodków! A oni

chcà w∏asnà cel´ ze wszystkimi wygodami i meblami. Utopia! 
– Ty chyba niedok∏adnie zapozna∏eÊ si´ z projektem, Niko∏aju. 
– Co to znaczy: niedok∏adnie? Znam go na pami´ç, wiesz o tym. 
– Nie wiem, nie wiem... Tu przytacza si´ szkic i opis wewn´trznego, jeÊli mo˝na tak powiedzieç,

wyposa˝enia pojedynczej celi. Wszystko dok∏adnie zgodnie z instrukcjà: ∏ó˝ko, sedes, stó∏, krzes∏o, pó∏-
ka na ksià˝ki, ma∏a szafka. Drzwi metalowe z judaszem i zewn´trznà zasuwà oraz kraty na oknach. A co
do sfinansowania, to ka˝dy wi´zieƒ sam op∏aca wykonanie dla siebie pojedynczej celi. 

– Nie by∏o czegoÊ takiego w projekcie, kiedy go czyta∏em. 
– Nie wiem, nie wiem... Popatrz, jest! I rysunek, i szkice dla fachowców, i opis. 
– Co znaczy ,jest"? Kiedy przekazywa∏em tobie t´ teczk´, niczego takiego tam nie by∏o! Pami´tam

dok∏adnie, ˝e nie by∏o. Teczk´ t´ od deski do deski z dziesi´ç razy przeglàda∏em. To znaczy, ˝e ty...
Przez te dwa dni... 

– Ja, Niko∏aju, ja, lecz nie przez dwa dni. Takà samà teczk´ oni mi przekazali ju˝ trzy miesiàce te-
mu. Niedawno wnios∏em swoje korekty, dodatkowe zmiany, a oni si´ zgodzili. 

– Dlaczego mi nic nie powiedzia∏eÊ? 
– Bo ty dopiero dwa dni temu poprosi∏eÊ mnie o zdanie. 
– Dobrze ju˝, mów, co o tym wszystkim myÊlisz. 
– A to myÊl´... JeÊli projekt ten zostanie zrealizowany, to zmniejszy si´ liczba wi´zieƒ i ∏agrów

w kraju oraz spadnie przest´pczoÊç. A ty, Niko∏aju, wejdziesz do Êwiatowej historii jako genialny refor-
mator. 

– Przestaƒ o historii, mówimy o konkretach, o prawodawstwieNiko∏aj Iwanowicz znowu wsta∏ zza
biurka i przeszed∏ si´ po gabinecie. Prawnik odwróci∏ si´ do chodzàcego w zamyÊleniu kierownika kolo-
nii i powiedzia∏: 

– Dlaczego tak si´ denerwujesz, Niko∏aju Iwanowiczu? 
– Denerwuj´ si´? Dlaczego mam si´ denerwowaç? Chocia˝... Masz racj´, Wasiliju, denerwuj´ si´.

Wszystko dlatego, ˝e nie wiem, jak w krótkim raporcie przedstawiç to genera∏owi. 
– Ach, o to ci chodzi... Zdecydowa∏eÊ si´ w koƒcu pchnàç to do przodu? Wybierasz si´ do genera-

∏a? 
– Podjà∏em decyzj´. Ale mia∏em nadziej´, ˝e ty skrytykujesz ten projekt i przekonasz mnie, ˝ebym

nie szed∏ z raportem do genera∏a, wtedy b´dzie po problemie. A ty, zdaje mi si´, ˝e pospierasz?
– Tak, popieram.
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– To znaczy, ˝e b´d´ musia∏ pójÊç – radoÊnie podsumowa∏ Niko∏aj Iwanowicz, jakby si´ ba∏, ˝e je-
go przyjaciel skrytykuje zawartoÊç tej zielonej teczki. Nast´pnie podszed∏ do kredensu, wzià∏ butelk´ ko-
niaku, cytryn´ i dwa kieliszki. – Wypijmy, Wasiliju, za sukces. Kiedy tak przychylnie spojrza∏eÊ na zawar-
toÊç tej zielonej teczki? 

– Nie tak od razu. 
– Ja te˝ nie. 
– Moja córka teraz pisze prac´ magisterskà na temat: „Wp∏yw warunków przetrzymywania oby-

wateli w miejscach pozbawienia wolnoÊci na wykorzenienie przest´pczej dzia∏alnoÊci“. Da∏a mi t´ pra-
c´, ˝ebym si´ z nià zapozna∏. Wiesz, co napisa∏a? "Dziewi´çdziesiàt procent obywateli, którzy odbywali
swojà kar´ w miejscach pozbawienia wolnoÊci, wraca na drog´ przest´pstwa. G∏ówne przyczyny tak
przyt∏aczajàcej statystyki ∏amania prawa sà nast´pujàce: 

l. wychowanie cz∏owieka doprowadzajàce do ∏amania prawa, 
2. skomplikowana adaptacja w spo∏eczeƒstwie po wyjÊciu na wolnoÊç, 
3. kszta∏towanie si´ przest´pczego Êwiatopoglàdu w czasie znajdowania si´ cz∏owieka w Êrodowi-

sku przest´pczym". 
Czy zdajesz sobie spraw´, co ona napisa∏a? Wyglàda na to, ˝e my z tobà, uczciwie s∏u˝àc, kszta∏-

tujemy przest´pczy Êwiatopoglàd. 
– Niczego nie kszta∏tujemy, dzia∏amy zgodnie z ustawà i instrukcjami. Prawd´ mówiàc, odczuwam

jednak pewien niepokój. Gna∏em go precz od siebie. Wmawia∏em sobie, ˝e to nie moja sprawa. A kiedy
ta teczka si´ zjawi∏a, przez pó∏ roku usilnie myÊla∏em... Teraz ju˝ si´ zdecydowa∏em: pójd´ do genera∏a.
Par´ razy ju˝ zasiada∏em do napisania raportu jak najbardziej màdrze, jednak nie uda∏o si´. 

– Spróbujmy razem. Moim zdaniem, najwa˝niejsze jest, byÊmy nie sp∏oszyli w∏adz swoim niespo-
tykanym projektem. Nale˝y napisaç jak najproÊciej. 

– Zgadzam si´, trzeba bez komplikacji, tylko jak? Skoro oni proszà, ˝eby przypisany ka˝demu wi´ê-
niowi jeden hektar oddaç mu, po odbyciu kary, w do˝ywocie. 

– No tak, ten punkt jest nie do przewalczenia. Nie mamy jeszcze ustawy paƒstwa o przydziale zie-
mi na zawsze. MyÊla∏em o tym paragrafie, powinniÊmy uczciwie im powiedzieç. Po odbyciu kary temat
zapisania dzia∏ki zwolnionym z wi´zienia b´dzie rozpatrywany w ramach istniejàcych w tym momencie
przepisów. Jestem przekonany, ˝e oni zrozumiejà. Wszyscy wiedzà, ˝e nie przeskoczysz przepisów, nie
my je wymyÊliliÊmy, lecz o tendencji te˝ nale˝y powiedzieç. Wszystko przemawia za tym, ˝e zostanie
uchwalona ustawa pozwalajàca mieç ziemi´ na w∏asnoÊç. 

– Daj Bóg – Niko∏aj Iwanowicz znowu nape∏ni∏ kieliszki koniakiem – wypijmy po ma∏ym za sukces.
Stukn´li si´ kieliszkami, lecz nagle Niko∏aj Iwanowicz odstawi∏ swój na biurko i znowu zaczà∏ mie-

rzyç gabinet krokami. 
– Co jest? Znowu si´ denerwujesz? – zapyta∏ prawnik. 
– Wiesz, Wasiliju – Niko∏aj Iwanowicz, nie przystajàc, odezwa∏ si´ z trwogà w g∏osie – my tu roz-

marzyliÊmy si´ o wysokiej materii jak ch∏opaki... Marzymy, a zapomnieliÊmy, ˝e mamy do czynienia
z przest´pcami. W Êród nich, owszem, sà i tacy, którzy przypadkowo si´ potkn´li. Oni mo˝e i pragnà po-
rzàdkowaç swoje ˝ycie w ramach przepisów prawnych. Jednak wi´kszoÊç z nich to odpady, oni myÊlà
zupe∏nie o czym innym i mo˝e jakiÊ podst´p majà w g∏owie. 

– Te˝ si´ nad tym zastanawia∏em, Niko∏aju. Sprawdêmy ich i po tym zdecydujesz, czy masz iÊç z ra-
portem do genera∏a, czy to sobie odpuÊciç. 

– Jak ich sprawdzimy? 
– A tak. Powiedz, kiedy przynieÊli tobie t´ teczk´? 
– Oko∏o pó∏ roku temu. 
– To znaczy, ˝e oni ponad szeÊç miesi´cy temu przedyskutowali ten projekt, kreÊlili, wykonywali ry-

sunki. Nast´pnie wszystko pi´knie przygotowali, w∏o˝yli do teczki, i jeszcze dziewi´çdziesiàt podaƒ do∏à-
czyli. Spróbujmy mo˝e sprawdziç tych, którzy napisali te podania, nie uprzedzajàc ich, w klubowej sali.
Zaprosimy specjalistów, na przyk∏ad agronomów, ogrodników, niech ich przeegzaminujà, zadadzà pyta-
nia, co i kiedy nale˝y sadziç, a my popatrzymy, ilu ch´tnych b´dzie odpowiadaç na te pytania. JeÊli oni
na serio, jeÊli idea ta nie zawiera podst´pu, jeÊli jest to ich marzeniem – to nie mogli bezczynnie pó∏ ro-
ku siedzieç i czekaç na odpowiedê. Powinni byli uczyç si´ agrotechnologii. 

– Ale˝ wymyÊli∏eÊ, Wasiliju, ˝eby wyrzutki spo∏eczeƒstwa uczyli si´ przez pó∏ roku sadzenia ogór-
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ków i kwiatków... Nie chce si´ wierzyç... Mo˝e i ktoÊ z wioski odpowiedzia∏by, ale ci... 
– Dlatego mówi´, zanim pójdziemy do genera∏a, sprawdêmy ich. W klubowej sali siedzia∏o nie dzie-

wi´çdziesi´ciu, ale dwustu wi´êniów. Do czasu, a˝ uda∏o si´ zaprosiç specjalistów z dziedziny agrotech-
nologii, dwóch wyk∏adowców z akademii rolniczej i jednego z technikum, liczba ch´tnych na osiedlenie
si´ w nowej kolonii wzros∏a do dwustu osób. 

Wi´êniowie sadowili si´ na krzes∏ach, nie przypuszczajàc, ˝e zostanà poddani egzaminowi. Na sce-
nie za biurkiem siedzia∏y trzy osoby, lecz nie by∏o wiadomo, kim sà. Kierownik wi´zienia wszed∏ na sce-
n´ i oznajmi∏: 

– W zwiàzku z tym, ˝e zamierzamy organizowaç gospodarstwo rolne, potrzebni sà ludzie, którzy
si´ na tym znajà. Jednym s∏owem, wyk∏adowcy szkó∏ rolniczych zadadzà wam pytania, a nast´pnie po
odpowiedziach zostanie podj´ta decyzja, kto otrzyma dzia∏k´... 

Nast´pnie po kolei przedstawi∏ wyk∏adowców i zaproponowa∏ rozpoczàç zadawanie pytaƒ. Pierw-
szy zaczà∏ siedzàcy po prawej stronie, najstarszy, profesor z technikum rolniczego. 

– Kto z was, szanowni, mo˝e zreferowaç, jakie sà terminy wysiewu nasion pomidorów w celu wy-
hodowania sadzonek? Kiedy si´ wysadza sadzonki do gruntu? I jeÊli znacie taki wyraz, jak pikowanie, to
prosz´ powiedzieç, jakie oznaki wskazujà na niezb´dnoÊç wykonania tej czynnoÊci?

"Ale˝ podniós∏ poprzeczk´! – pomyÊla∏ Niko∏aj Iwanowicz. W jednym pytaniu kilka naraz. Nawet mo-
ja ˝ona, zapalona ogrodniczka, z pami´ci nie odpowie. Ona zawsze zerka do ksià˝ki, zanim si´ zabierze
za jakiekolwiek sadzenie. No i prosz´, siedzi sala w milczeniu, nikt si´ nawet nie poruszy". G∏´boka ci-
sza bardzo go zmartwi∏a, w duchu bowiem pragnà∏, ˝eby projekt z zielonej teczki zaczà∏ ˝yç. Podchodzi∏
do niego troch´ krytycznie nie dlatego, ˝e go nie przyjmowa∏, lecz by usunàç z niego wszelkie mo˝liwe
drobne b∏´dy i uzupe∏niç braki. Milczenie sali mówi∏o o niepowa˝nym stosunku do projektu samych jego
g∏ównych uczestników, a to w rezultacie oznacza∏o niemo˝noÊç jego realizacji. 

"Dziwne, ˝e milczà. Czy˝by nie by∏o tu ani jednego wieÊniaka? Chocia˝ na wioskach to nie m´˝-
czyêni, lecz kobiety zajmujà si´ grzàdkami". 

˚eby jakoÊ zatuszowaç niezr´cznoÊç tej pauzy, Niko∏aj Iwanowicz wsta∏ zza biurka i srogim g∏osem
zwróci∏ si´ do zebranych: 

– A wy co? Pytania nie zrozumieliÊcie? 
– ZrozumieliÊmy – odpar∏ m∏ody wi´zieƒ z pierwszego rz´du. 
– JeÊli zrozumieliÊcie, to odpowiadajcie. – Kto ma odpowiadaç? 
Przecie˝ nikogo nie wywo∏aliÊcie do tablicy. 
– Jak to: kto? Jaka tablica? Kto zna odpowiedê, niech podniesie r´k´. 
W jednym mgnieniu wszystkie dwieÊcie osób podnios∏o r´k´. Natychmiast zamarli rozmawiajàcy ze

sobà wyk∏adowcy. Mieszane uczucia ogarn´∏y Niko∏aja Iwanowicza. To by∏a i duma ze swoich podw∏ad-
nych, i przywrócona wiara i nadzieja na zrealizowanie projektu, a jednoczeÊnie i trwoga: czy ktoÊ, kto
podniós∏ r´k´, potrafi wystarczajàco prawid∏owo odpowiedzieç na pytanie. 

– No ju˝, odpowiadaj – wskaza∏ na gadatliwego m∏odego wi´ênia, siedzàcego w pierwszym rz´dzie. 
M∏ody cz∏owiek wsta∏, pog∏adzi∏ wygolonà g∏ow´ sk∏utà tatua˝em r´kà i zaczà∏ szybko i p∏ynnie mó-

wiç: 
– Terminy wysiewu nasion pomidorów na hodowanie sadzonek nie mogà byç jednakowe. Zale˝à

one od utrwalenia si´ sta∏ej, bez przymrozków, pogody. One si´ co roku zmieniajà. Uwzgl´dniajàc ko-
niecznoÊç wysadzania do ziemi roÊlin przed ich kwitnieniem oraz znajàc okres ich wegetacji, mo˝emy ob-
liczyç terminy wysadzania nasion, aby wyhodowaç sadzonki w warunkach szklarniowych lub na parape-
cie. 

– Wystarczy, m∏ody cz∏owieku – przerwa∏ profesor z technikum. – Niech podniosà r´k´ ci, którzy
mogà kontynuowaç. 

Znowu dwieÊcie ràk podnios∏o si´ w gór´. Profesor wskaza∏ na starszego ju˝ wi´ênia, na pierwszy
rzut oka zatwardzia∏ego przest´pc´, ze z∏otà koronkà na przednim z´bie. Starszy m´˝czyzna szybko si´
podniós∏ i zaczà∏ z powagà mówiç: 

– Gleba dla nasion ma byç normalna, a nie byle jaka. Trzeba wziàç przerobiony przez d˝d˝ownice
humus lub torf. Jednak do takiej torfowej ziemi nie mo˝na sadziç nasion. Przyzwyczajà si´ one do torfu
szybko, a kiedy nastàpi czas sadzenia do ogrodu, to zbaraniejà, bo tam b´dzie ju˝ inna ziemia. Dlatego
wi´c do torfowej gleby nale˝y dodaç troch´ piasku, ziemi z ogrodu i wymieszaç pó∏ na pó∏. Jeszcze trze-
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ba im zagrzaç gniazdko w ziemi do oko∏o dwudziestu pi´ciu stopni, zanim si´ ziarenko do ziemi wetknie... 
– Wystarczy – przerwa∏ profesor – w zasadzie wszystko prawid∏owo powiedziane. Prosz´ kontynu-

owaç – wskaza∏ na m´˝czyzn´ z trzeciego rz´du: w okularach, o szlachetnym wyglàdzie. 
– No, có˝, kolega skoƒczy∏ na tym, ˝e zanim si´ wysieje nasiona pomidorów do przygotowanej gle-

by, nale˝y... Co nale˝y zrobiç? 
Wi´zieƒ w okularach, podniós∏szy si´ z krzes∏a, kontynuowa∏: 
– Zanim si´ wysieje przygotowane nasiona pomidorów do gleby, nale˝y wziàç je do ust i trzymaç

pod j´zykiem we w∏asnej Êlinie nie krócej ni˝ dziewi´ç minut. 
Egzaminatorzy i kierownik wi´zienia os∏upieli ze zdziwienia, wpatrujàc si´ w wi´ênia. Po up∏ywie pa-

ru sekund profesor z uniwersytetu zapyta∏: 
– ChcieliÊcie powiedzieç, ˝e przed wysiewem nale˝y zamoczyç w wodzie? 
– W ˝adnym razie nie w wodzie, zw∏aszcza z chlorem czy przegotowanej, zosta∏y w niej bowiem

zniszczone wszystkie niezb´dne bakterie. Nasionko powinno si´ zamoczyç we w∏asnej Êlinie, ˝eby je wy-
pe∏niç informacjà o sobie. W ustach cz∏owieka, w jego Êlinie, przy temperaturze 36 stopni Celsjusza, ja-
kà ma cia∏o cz∏owieka, nasionko po up∏ywie dziewi´ciu minut ocknie si´ i od razu zrozumie, co ma robiç,
dla kogo hodowaç owoce. JeÊli cz∏owiek jest chory, to nasionka postarajà si´ wyhodowaç p∏ód, który po-
zbawi go zdrowotnych problemów. Cz∏onkowie komisji, ˝ywo wymieniajàc si´ opiniami, odwrócili si´ do
Niko∏aja Iwanowicza: 

– Kto prowadzi∏ zaj´cia z waszymi podopiecznymi? Z jakiej szko∏y zaprasza∏ pan specjalistów? 
Kierownik wi´zienia nawet po kilku dniach nie móg∏ zrozumieç, dlaczego chlapnà∏ w odpowiedzi: 
– Nie pami´tam, z jakiej, bo nie zajmowa∏em si´ tym osobiÊcie, ale wiem, ˝e byli ze stolicy. Pewien

znamienity profesor przyje˝dêa∏. 
Obecni na sali wi´êniowie momentalnie zrozumieli k∏amstwo kierownika: szef ich broni∏. Nie pozwa-

la∏ wyÊmiaç wyst´pujàcych, wi´c po cichu z wdzi´cznoÊcià go wsparli. A ten m∏ody z pierwszego rz´du,
który odpowiada∏ na pytanie jako pierwszy doda∏: 

– MyÊmy myÊleli, ˝e on nie tylko profesor, ale wr´cz naukowiec. A w dodatku on du˝o wie o sybe-
ryjskiej tajdze i o ˝yciu. 

– Tak, owszem – doda∏ jego sàsiad – taki màdry facet, bardzo uczony. 
Z ró˝nych stron sali posypa∏y si´ pochwalne opinie pod adresem profesora ze stolicy, którego nikt

nawet na oczy nie widzia∏. 
I nagle wyk∏adowca z uniwersytetu, który przedtem siedzia∏ ca∏y czas w milczeniu, z màdrà minà

rzek∏: 
– Owszem, szanowni koledzy, kiedyÊ przeglàda∏em t´ teori´, nie pami´tam, niestety, w jakim êró-

dle. Uwa˝am, ˝e jest w tym coÊ intrygujàcego: 36 stopni Celsjusza... ˝ywa ludzka Êlina nasycona wielo-
ma odmianami ˝ywych bakterii... coÊ w tym jest. 

– No tak, tak, przypominam sobie – w zamyÊleniu i te˝ z màdrà minà odrzek∏ wyk∏adowca z tech-
nikum, sprawiajàc wra˝enie, ˝e te˝ zna temat – jest to jeden z nowych kierunków w ogrodnictwie. Teo-
retycznie, owszem, nauka go uzasadnia, ale w praktyce nale˝y jeszcze prowadziç obserwacje. 

Wi´êniowie zebrani na sali odpowiedzieli na wszystkie pytania bez zajàkni´cia. Nie zawsze ich od-
powiedzi by∏y standardowe, lecz zaproszeni egzaminatorzy ju˝ si´ nie starali, by je oprotestowaç, wr´cz
odwrotnie, s∏uchali z zainteresowaniem. Zast´pca Niko∏aja Iwanowicza odprowadzi∏ egzaminatorów, a on
sam zosta∏ za biurkiem, przed wyciszonà widownià, i w milczeniu przek∏ada∏ kartki z zielonej teczki. Wi´ê-
niowie patrzyli na niego w grobowej ciszy. Wreszcie szef kolonii podniós∏ g∏ow´, omiót∏ wzrokiem sal´
i zaczà∏ mówiç: 

– Powiem wam, ch∏opy, tak. Nie do koƒca wasz zamys∏ jest dla mnie jasny, tak, nie do koƒca... Jed-
nak˝e si´ zdecydowa∏em... Owszem, nie wiem, co z tego wyjdzie. Spróbuj´ go przepchnàç w kierownic-
twie. 

Sala, jeszcze przed chwilà wype∏niona napi´tà ciszà, powsta∏a jak na rozkaz i wybuchn´∏a oklaska-
mi. Nie oczekujàc takiej reakcji, Niko∏aj Iwanowicz te˝ si´ podniós∏. Zmiesza∏ si´ troch´, ale na sercu by-
∏o mu bardzo radoÊnie i przyjemnie. Natomiast starajàc si´ nie burzyç swojego wizerunku jako srogiego,
a nawet surowego szefa, rzek∏: 

– Co za ha∏as! Siadaç na miejsca! – poczuwszy jednak niestosownoÊç surowoÊci w takiej sytuacji,
doda∏: – A profesora ze stolicy koniecznie trzeba do was zaprosiç. 
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Naczelnik urz´du zak∏adów karnych, genera∏ Pososzkow, przyjà∏ Niko∏aja Iwanowicza i bez ˝adne-
go wst´pu zaczà∏ mówiç o tej konkretnej sprawIe: 

– Nie tylko ty, ale równie˝ i inni b´dà musieli poszerzyç swoje zak∏ady: jedni o 5-10, inni o 150 jed-
nostek. Ju˝ za rok bàdêcie gotowi na przyj´cie dodatkowego kontyngentu. Wszyscy twierdzà, ˝e jest to
bardzo skomplikowane i nierealne, wszystkie bowiem wi´zienia sà przepe∏nione. Co mam robiç? Mam
rozkaz ministra: zabezpieczyç przyj´cie dodatkowo szeÊciu tysi´cy wi´êniów. Ale ty, Niko∏aju, pocieszy-
∏eÊ mnie. Twierdzisz, ˝e b´dziesz gotowy do przyj´cia ich dok∏adnie w terminie? 

– Tak, b´d´ gotów, z tym ˝e w projekcie nale˝y zrobiç zmiany, uwzgl´dni∏em to w raporcie. 
– Czyta∏em, czyta∏em, tylko nie wszystko rozumiem w twoim raporcie. Chcesz zajmowaç si´ rolnic-

twem? Bardzo dobrze! Do ka˝dego wi´ênia dzia∏k´ chcesz przypisaç? A kto ci w tym przeszkadza? Po
co na to moje zezwolenie? Natomiast zamiar budowy celi na ka˝dej dzia∏ce jest troch´ dziwny, nieracjo-
nalny. Zbuduj wspólne koszary, w jednym albo w dwóch budynkach. Z rana do pracy pod konwojem.
I koszty mniejsze. Na oddzielne cele nie dostaniesz dodatkowych funduszy. 

– Ale ja nie prosz´ o dodatkowe fundusze? – ??? To o co prosisz? 
– O zatwierdzenie projektu "pojedynek" na ka˝dej dzia∏ce oraz ogólnego planu. 
– A skàd weêmiesz pieniàdze na budow´ tych "pojedynek"? 
– Sponsorzy pomogà. 
– Dziwni ci twoi sponsorzy. No dobra, nie mam czasu na dociekania, napisz´ na twoim projekcie:

"Zapoznaç si´ i dopracowaç"... Ale osobiÊcie do nich zadzwoni´ i powiem, ˝eby zapoznali si´ i dopraco-
wali bezzw∏ocznie. Czy to ju˝ wszystko? 

– Mam jeszcze jeden problem. 
– Jaki? 
– Nie mam ziemi, na której mo˝na by zajmowaç si´ rolnictwem. 
– Idê do gubernatora i poproÊ o nià. 
– By∏em u wicegubernatora, rozpatrujà, ale na razie tylko rozpatrujà. 
– Dobrze, pomog´. Zadzwoni´. Ju˝ wszystko? 
– Tak jest. 
– No to dzia∏aj, bàdê zdrów. 

* * *
Ziemi´, dwieÊcie hektarów, zak∏ad kamy Niko∏aja Iwanowicza otrzyma∏ na jesieƒ. Na oddalony od

osiedli nadzia∏ zdà˝yli dostarczyç drut kolczasty i pi´ciometrowe s∏upy jeszcze przed jesiennymi deszcza-
mi. Niko∏aj Iwanowicz zdawa∏ sobie spraw´, ˝e: jeÊli ich nie postawià jesienià, to nie b´dzie wolno roz-
poczàç wiosennych prac na dzia∏kach. Tylko jak je postawiç, skoro dwa kilometry przed polem nawet dro-
ga gruntowa si´ koƒczy? Ani sprz´tu, ani si∏y roboczej nie ma jak tam dostarczyç. 

Wi´êniowie dowiedzieli si´ o tym problemie i zwrócili si´ do kierownika kolonii z propozycjà, by dziu-
ry do s∏upów wykopaç r´cznie, a dwa kilometry bezdro˝a pokonywaç pieszo, kolumnà, pod stra˝à. Co-
dziennie, nawet pod zimnym, nieustajàcym jesiennym deszczem, narzuciwszy na siebie zrobione we w∏a-
snym zakresie deszczówki z folii, kolumna pi´çdziesi´ciu wi´êniów zdà˝a∏a do dzia∏ki. Ch´tnych by∏o za-
wsze wi´cej, lecz z powodu braku stra˝ników do pracy chodzi∏o po pi´çdziesi´ciu ludzi. Przyszli gospo-
darze dzia∏ek pracowali z ca∏kowitym poÊwi´ceniem. Do przymrozków zosta∏y ustawione wszystkie s∏u-
py, zbudowane wie˝e i naciàgni´ty drut kolczasty. W zak∏adzie karnym wi´êniowie zbudowali punkt kon-
troli przepustek i ustawili go na dzia∏ce. Jesienià zosta∏o z∏o˝one zamówienie na wykonanie domków –
"pojedynek" dla wi´êniów. Koszt ka˝dej takiej celi wyniós∏ oko∏o 30 tysi´cy rubli (I 000 euro). Na ich wy-
kupienie Êrodków ju˝ nie by∏o. W rezultacie wi´êniowie, jak kto potrafi∏, sami zdobywali pieniàdze na ich
wykonanie. KtoÊ mia∏ oszcz´dnoÊci, komuÊ pomagali krewni, lecz byli te˝ tacy, którzy nie mieli skàd
wziàç takiej kwoty. Oni zwrócili si´ do szefa wi´zienia o zezwolenie na zamieszkanie w namiocie. Jed-
nak to ju˝ nie by∏o zgodne z przepisami i im odmówiono. 

Sto osiemdziesiàt domków do nowego wi´zienia zawieziono jeszcze zimà i ustawiono na przygo-
towanych jesienià s∏upach. Wczesnà wiosnà w tych prymitywnych domkach z kratami w oknach osiedli-
∏o si´ 180 wi´êniów. Stojàc na wie˝y w s∏oneczne wiosenne dni szef zak∏adu karnego obserwowa∏ nie-
spotykany obraz. Na ogrodzonym drutem kolczastym terenie 200 hektarów wyznaczone by∏o 180 dzia-
∏ek. Oddziela∏y je od siebie tyczki, ga∏´zie, gdzie indziej granice dzia∏ki wyznacza∏ naciàgni´ty drut. 
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"To u maj´tnych – wnioskowa∏ szef kolonii – krewni im podrzucili pieniàdze nie tylko na cele, ale
tak˝e na ogrodzenie". 

Mi´dzy dzia∏kami widzia∏o si´ wàskie przejÊcia-uliczki, a w centrum tego obszaru by∏ wspólny plac
na zebrania. Na ziemi gdzieniegdzie w zag∏´bieniach widnia∏ jeszcze Ênieg, natomiast na pagórkach ju˝
zielenia∏a trawa. Prawie na ka˝dej dzia∏ce czernia∏y samotne ludzkie figurki w ciep∏ych wi´ziennych ku-
fajkach, czapkach-uszankach i grubych kirzowych butach. Z wie˝y wszyscy wyglàdali jednakowo. 

Co te figurki zdo∏ajà zrobiç na pustej ziemi? Dlaczego nie chce im si´ siedzieç w celach? Kierow-
nik podniós∏ do oczu lornetk´ i zaczà∏ obserwowaç jednà z figurek. Wi´zieƒ Chodakow kopa∏ do∏ek, wgry-
zajàc si´ ∏opatà w jeszcze nie odtaja∏à ziemi´. Niko∏aj Iwanowicz przyjrza∏ si´ jego dzia∏ce i naliczy∏ po
jej obwodzie dziewi´tnaÊcie do∏ków wykopanych w zmarzni´tej ziemi. 

– Dlaczego oni kopià tyle do∏ków? – g∏oÊno powiedzia∏ do siebie. 
– Przecie˝ to na sadzonki drzew i krzewów, które powinny utworzyç na ka˝dej dzia∏ce ˝ywe grani-

ce – wyjaÊnia∏ stra˝nik. 
– Rozumiem, ale mogliby poczekaç tydzieƒ, dwa, ˝eby mróz puÊci∏, to i kopaç by∏oby ∏atwiej. 
– Te˝ im to mówi∏em, ale nie chcà czekaç. Obawiajà si´, ˝e nie zdà˝à. Czterysta metrów ˝ywop∏o-

tu samemu zasadziç to nie ma∏e piwo. Kiedy ziemia odtaje, przyjdzie im si´ zajàç grzàdkami. 
Szef kolonii jeszcze d∏ugo obserwowa∏, z jakim zapa∏em i ch´cià pracujà jego podopieczni, i rozmy-

Êla∏: "Niezaprzeczalnie istnieje pewne kosmiczne po∏àczenie duszy cz∏owieka z duszà Ziemi. Gdy jest ta-
ki zwiàzek, wtedy cz∏owiek znajduje si´ w harmonii z planetà. Gdy nie ma tej ∏àcznoÊci – nie ma i harmo-
nii. Wtedy powstajà wypaczenia, roÊnie przest´pczoÊç. 

Ta ksià˝ka, Anastazja, ma w sobie coÊ niezwyk∏ego. Wi´êniowie jà przeczytali i w ich duszach roz-
gorza∏ niewyt∏umaczalny zapa∏. Ja te˝ przeczyta∏em i zaczà∏em inaczej patrzeç na ˝ycie. Pewnie, ˝e
ksià˝ka odegra∏a swojà rol´, bo teraz jà czytajà we wszystkich wi´zieniach. Jej moc tkwi w∏aÊnie w tym,
˝e wskazuje na ∏àcznoÊç cz∏owieka z Ziemià. A to znaczy przede wszystkim, ˝e ∏àcznoÊci tej nie nale˝y
rozrywaç. Wszystkie te rozmowy o wysokiej moralnoÊci, duchowoÊci – to sà jedynie pró˝ne s∏owa bez tej
tajemniczej, jeszcze do koƒca nie poznanej ∏àcznoÊci". 

* * *
Jesienià wszystkie dzia∏ki nowej kolonii – tak nazwali jà sami wi´êniowie – otacza∏y jeszcze niewiel-

kie sadzonki jab∏oni, grusz, jarz´biny, brzózki i przeró˝ne roÊliny, które swoim ró˝nokolorowym jesiennym
ubarwieniem liÊci tworzy∏y mi∏y dla oka obraz. Oko∏o 15-20 arów ka˝dego hektara zosta∏o obsadzone le-
Ênymi drzewkami. Ju˝ pierwszej jesieni ca∏a ta 200-hektarowa przestrzeƒ ró˝ni∏a si´ swoim wyglàdem od
wiosennego obrazu wtedy czarnej pustej ziemi. Jasno by∏o widaç: za rz´dami drutu kolczastego powsta-
je niezwyk∏a zielona oaza. A przez lato z tej "nowej kolonii" do wi´ziennej sto∏ówki dostarczana by∏a Êwie-
˝a zielenina, potem ogórki, pomidory, buraczki. 

Jesienià ka˝dy wi´zieƒ zda∏ ze swej dzia∏ki po pi´ç worków pi´çdziesi´ciokilogramowych ziemnia-
ków, kilkadziesiàt trzylitrowych s∏oików ogórków i pomidorów, wi´zienny magazyn zosta∏ zaopatrzony na
ca∏à zim´ w buraki, marchew, rzep´... Niespotykane dotàd sceny mo˝na by∏o widzieç jesienià przy punk-
cie kontroli przepustek "nowej kolonii". W odró˝nieniu od wszystkich wi´ziennych instytucji Êwiata, w któ-
rych na tych punktach odbywa si´ przyjmowanie paczek dla skazanych, w "nowej kolonii" trwa∏o wyda-
wanie paczek. Stra˝nicy wydawali krewnym odwiedzajàcym wi´êniów s∏oiki z zaprawami. Wielu wyje˝-
d˝a∏o samochodami wype∏nionymi ró˝nymi dobrami. Ci, którzy nie mieli w pobli˝u krewnych, sprzedawa-
li przez stra˝ników poÊrednikom swojà cz´Êç plonów, uzyskujàc niez∏y dochód. 

Do wi´ênia Chodakowa nikt nie przychodzi∏. On by∏ z sierociƒca. Poprosi∏ wi´c, ˝eby cz´Êç jego
zbiorów odwieêç do najbli˝szego domu dziecka. 

Niko∏aj Iwanowicz otrzyma∏ od szefostwa podzi´kowanie za konsekwentne wype∏nianie rozkazów.
By∏ jedynym, któremu uda∏o si´ dodatkowo przyjàç 180 skazanych bez pogorszenia warunków pozosta-
∏ych wi´êniów. SpoÊród dwudziestu lat s∏u˝by ten ubieg∏y rok by∏ dla niego najbardziej niespokojny.
Oprócz borykania si´ z codziennymi k∏opotami by∏ zmuszony do zdobywania sadzonek drzew owoco-
wych, nasion. Za ka˝dym razem radoÊnie przyspiesza∏o mu bicie serca, kiedy stary wi´zienny zi∏ przy-
je˝d˝a∏ wy∏adowany po brzegi ma∏ymi sadzonkami. 

* * *
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Min´∏o jeszcze pi´ç lat. W s∏onecznym lipcowym dniu nad "nowà kolonià" zaczà∏ krà˝yç Êmig∏owiec.
Niko∏aj Iwanowicz sta∏ i patrzy∏, jak oblatuje dzia∏ki. Ju˝ by∏o wiadomo: na pok∏adzie Êmig∏owca znajduje
si´ genera∏ Pososzkow i cz∏onkowie komisji z ministerstwa spraw wewn´trznych. Albo ktoÊ "˝yczliwy"
skarg´ napisa∏, albo rozesz∏y si´ pog∏oski o niezwyk∏ych warunkach przetrzymywania przest´pców. Ko-
misja ju˝ wychodzi∏a ze Êmig∏owca przy punkcie kontrolnym przepustek, a on nadal sta∏ i myÊla∏ o ogro-
dzeniu tej kolonii: "No tak, tu mi na pewno zarzucà ∏amanie przepisów. I po co pozwoli∏em wysadziç przy
ogrodzeniu kolonii pnàce, wieloletnie kwiatki? One oplot∏y druk kolczasty do wysokoÊci oko∏o trzech me-
trów, tworzàc zielonà zagrod´, tak szczelnie, ˝e spoza kwiatów drutu nie widaç. Widok nieestetyczny,
zdaniem wi´êniów, ten drut tworzy∏. Wie˝e stra˝nicze te˝ obsiali tymi pnàcymi kwiatkami, a˝ do samej
budki stra˝nika pnà si´ kwiatuszki. I teraz nie do wi´zienia jest to podobne, lecz do rajskiej oazy, zagu-
bionej wÊród zaroÊni´tych zielskiem pól". 

– No i prosz´, pierwsze ∏amanie ju˝ mamy – rzek∏ genera∏ z ministerstwa. – Co to za ogrodzenie
kolonii? Taki p∏ot owini´ty lianami ka˝dy ch´tny przeskoczy – zwróci∏ si´ do genera∏a Pososzkowa.Ka˝-
dy ˝o∏nierz wam to powie. Mam racj´? – zwróci∏ si´ teraz do lejtnanta, który mia∏ dy˝ur przy wejÊciu. 

– Pozwólcie odpowiedzieç, towarzyszu generale – stanà∏ na bacznoÊç lejtnant. 
– Odpowiadajcie, kiedy pytajà. Czy sà tu ∏amane przepisy? 
– Nie, towarzyszu generale. W tym przypadku obserwujecie udoskonalone taktycznie ogrodzenie

kolonii, w której przetrzymywani sà wi´êniowie. 
– Co?! CoÊ takiego? – zdziwi∏ si´ przedstawiciel ministerstwa.Jakie "udoskonalone taktycznie"? Co

wy klepiecie, lejtnancie? 
Wszyscy z komisji zatrzymali si´ obok stojàcego na bacznoÊç lejtnanta. 
"Ale ˝arty sobie stroi – pomyÊla∏ zatroskany Niko∏aj Iwanowicz. Wiecznie ten lejtnant Prochorow wy-

skakuje ze swoimi dowcipami. Chocia˝ w obecnoÊci komisji nie powinien si´ wyg∏upraç. Teraz ju˝ na
pewno mi nie wybaczà jego figlów. A on stoi sobie na bacznoÊç i nawet si´ nie zarumieni∏ ze wstydu". 

Lejtnant znowu zaczà∏ mówiç po wojskowemu, dobitnie wymawiajàc s∏owa: 
– Prosz´ pozwoliç daç odpowiedê na pytanie o udoskonalenia. 
– Odpowiadajcie, jeÊli potraficie wyjaÊniç – rozkaza∏ genera∏ z ministerstwa. 
– Wi´c te wasze kwiatki sà taktycznym udoskonaleniem? 
– Tak jest, panie generale! Przest´pca, zdecydowawszy si´ na ucieczk´, prze∏a˝àc przez ogrodze-

nie z drutu kolczastego oplecionego kwiatami, mo˝e i zdo∏a to uczyniç, ale daleko nie ucieknie. 
– Niby dlaczego? 
– Przekraczajàc ogrodzenie oplecione pachnàcymi kwiatami, tak przesiàknie ich aromatem, ˝e na-

wet niedoÊwiadczony pies z ∏atwoÊcià wytropi go po Êladach i przyprowadzi z powrotem. 
– Znaczy przesiàknie... – zaÊmia∏ si´ genera∏, a razem z nim wszyscy z komisji. 
– A pies po zapachu kwiatów... Zuch, lejtnant, bystry! Ilu w takim razie wasze psy dogoni∏y? 
– znowu si´ Êmiejàc, zapyta∏ lejtnanta. – Ani jednego – odpar∏ lejtnant i z powagà wyjaÊni∏: 
– Przest´pcy, rozumiejàc ca∏y bezsens przekroczenia ogrodzenia, przez pi´ç lat nie zrobili ani jed-

nej próby. 
Ta odpowiedê, udzielona tak powa˝nym tonem, jeszcze bardziej rozÊmieszy∏a cz∏onków komisji. 
– Czy naprawd´ z tego wi´zienia nie by∏o ˝adnej ucieczki od pi´ciu lat? – zapyta∏ genera∏a Pososz-

kowa przewodniczàcy komisji. 
– Tak, ani jednej. 
Cz∏onkom komisji najwyraêniej spodoba∏y si´ odpowiedzi lejtnanta, wi´c zadali mu jeszcze par´ py-

taƒ. 
– Powiedzcie, lejtnancie, po co w takim razie wie˝e z uzbrojonymi stra˝nikami, jeÊli przest´pcy na-

wet nie próbujà uciekaç z tej kolonii? 
– W celu ochrony kolonii przez Êwiatem zewn´trznym. 
– Co to ma znaczyç: ochrona przed Êwiatem zewn´trznym? Czy ktoÊ próbuje si´ przedostaç na ko-

lonii? 
– Takjest. ˚ony wielu wi´êniów wykazujà ch´ç zamieszkania razem ze swoimi m´˝ami w ich ce-

lach. Niektóre proszà o pozwolenie sp´dzenia w celi ca∏ego lata razem z dzieçmi. Jednak surowe prze-
pisy dotyczàce przetrzymywania wi´êniów przestrzegane przez naszego srogiego kierownika wi´zienia
nie dopuszczajà do takiego nieporzàdku. Wtedy niektóre nieodpowiedzialne ˝ony razem z dzieçmi pró-
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bujà si´ przedostaç przez zielony p∏ot górà lub zrobiç pod nim podkop. Jednak nasza wspania∏a ochro-
na nie dopuszcza do takich zuchwa∏ych prób. 

Nie rozumiejàc, czy lejtnant ˝artuje, czy mówi serio o próbach przedostania si´ na teren nowego
wi´zienia ˝on i dzieci wi´êniów, przewodniczàcy zapyta∏ Niko∏aja Iwanowicza: 

– Czy naprawd´ mia∏y miejsce takie przypadki? 
– Tak. Zosta∏y udaremnione dwie próby. Dosta∏em od ˝on wi´êniów 96 podaƒ z proÊbà o sp´dze-

nie lata razem z dzieçmi na terenie dzia∏ek ich m´˝ów. Ale zgodnie z instrukcjà, na nic innego oprócz od-
wiedzin nie mo˝emy pozwoliç. 

– Co je tu tak przyciàga, na dodatek z dzieçmi? – zapyta∏ przewodniczàcy komisji i doda∏: 
– W takim razie, prosz´ paƒstwa, przejdziemy si´ po terenie i popatrzymy. 
– Otworzyç bramy! – wyda∏ rozkaz Niko∏aj Iwanowicz. 
Drewniana brama, ozdobiona rzeêbà, natychmiast zosta∏a otworzona i komisja wstàpi∏a na teren

nowej kolonii. Zrobiwszy ledwie kilka kroków, wszyscy jak na rozkaz stan´li. Z okien Êmig∏owca teren ten
wyglàda∏ jak pi´kna, zielona oaza. Ale teraz... By∏y tu nie tylko urocze dró˝ki z dobrze przystrzy˝onà tra-
wà, nie tylko mieniàce si´ wszystkimi barwami ˝ywe ogrodzenia – ale co zaskoczy∏o komisj´, tak˝e de-
likatny aromat letnich kwiatów i roÊlin, który otuli∏ swojà b∏ogoÊcià ludzi, przyzwyczajonych do zapachów
swoich gabinetów i ulic stolicy. Cisz´ zak∏óca∏y jedynie Êpiew ptaków oraz brz´czenie owadów. Dêwi´ki
te nie dra˝ni∏y, ale koi∏y uszy ludzi. 

– Dobrze by by∏o zajÊç na teren którejÊ dzia∏ki – nieg∏oÊno, jakby obawiajàc si´, by kogoÊ nie za-
niepokoiç, rzek∏ przewodniczàcy komisji. 

Wysoko postawieni urz´dnicy ruszyli dró˝kà pierwszej dzia∏ki ku domkowi-celi. Ma∏y drewniany do-
mek by∏ w ca∏oÊci okratowany, ale to mo˝na by∏o zobaczyç, dopiero podchodzàc bardzo blisko. Z dale-
ka wyglàda∏ jak zielony pagórek. Opleciony pnàczami wspaniale harmonizowa∏ z otaczajàcà go prze-
strzenià. U wejÊcia do domku, plecami do komisji, sta∏ m´˝czyzna w bia∏ym podkoszulku. Smarowa∏ za-
suw´, szarpiàc jà energicznie w przód i w ty∏. Zasuwa ledwo si´ poddawa∏a, a zaj´ty pracà cz∏owiek nie
od razu zauwa˝y∏ nadchodzàcych. 

– Dzieƒ dobry, Char∏amyczu, masz goÊci – zwróci∏ si´ do niego Niko∏aj Iwanowicz. 
M´˝czyzna szybko si´ odwróci∏, troch´ si´ zmiesza∏, ale szybko pozbiera∏ i przedstawi∏: 
– Wi´zieƒ Char∏amycz, oskar˝ony z paragrafu 102 kodeksu karnego i skazany na dwanaÊcie lat.

Odsiedzia∏em w celi szeÊç lat, w "nowej kolonii" jestem pi´ç lat. 
– Co robiliÊcie przy drzwiach? – zapyta∏ wi´ênia przewodniczàcy komisji. 
– Smarowa∏em zewn´trznà zasuw´, obywatelu kierowniku. Bardzo ci´˝ko zacz´∏a chodziç, metal

robià niedobry, szybko rdzewieje. 
Przewodniczàcy komisji podszed∏ do drzwi i spróbowa∏ ruszyç zasuw´. Nie za pierwszym razem,

ale w koƒcu mu si´ uda∏o. Wtedy si´ odwróci∏, znaczàco spojrza∏ na genera∏a Pososzkowa i powiedzia∏: 
– Pan twierdzi, ˝e niby wszystkie przepisy dotyczàce przetrzymywania skazanych sà przestrzega-

ne? To znaczy, ˝e wszyscy wi´êniowie po pracy sà zamykani w celach? 
Pososzkow milcza∏. Dla wszystkich by∏o jasne: metalowa zasuwa zardzewia∏a i ci´˝ko wchodzi∏a na

swoje miejsce dlatego, ˝e nikt po prostu z niej nie korzysta∏. Wi´zieƒ Char∏amycz zrozumia∏, ˝e wrobi∏
niechcàcy swoje szefostwo i przez jego g∏ow´ pop´dzi∏y myÊli: "Ju˝ dawno nale˝a∏o wyregulowaç t´
przekl´tà zasuw´! Jak mam wyt∏umaczyç ludziom, ˝e ona w ogóle nie jest potrzebna? ˚e nikomu nawet
nie przychodzi do g∏owy, by porzuciç koloni´, swojà dzia∏k´? W imi´ czego? Dokàd majà iÊç? Tu jest je-
go, Char∏amycza, miejsce rodzinne, tu jest jego Ojczyzna. Ka˝dego ranka wita go tu Êpiew ptaków, a ga-
∏´zie posadzonych przez niego drzewek pozdrawiajà go radoÊnie. Kózk´ te˝ naby∏, Nikit´, i dziesi´ç kur
niosek, i dwa ule. Inni te˝ majà wszystko swoje, ka˝dy troch´ inaczej, ale swoje: to sta∏o si´ w∏asnym,
wywalczonym cierpieniem gospodarstwem, jego terenem. No i masz, wrobi∏ naczelnika tà przekl´tà za-
suwà". 

Nie na ˝arty zdenerwowa∏ si´ Char∏amycz, dlatego szybko i z podnieceniem powiedzia∏: 
– Jestem ostatnià Êwinià z tà przekl´tà zasuwà, obywatelu kierowniku! Nie b´dzie dla mnie wyba-

czenia, jeÊli to Êciàgnie problemy na moich towarzyszy. Tylko prosz´, zrozumcie, pozwólcie ostatnie s∏o-
wo powiedzieç. Otó˝... co powiem! Ca∏e moje ˝ycie si´ zmieni∏o... Nawet nie, nie zmieni∏o si´ – teraz do-
piero moje ˝ycie si´ rozpocz´∏o! Tu moja wolnoÊç, a tam, za bramà, niewola, tam – istne piek∏o. Oto tam,
na wie˝ach, stojà ˝o∏nierze, oni dla nas jak anio∏y stró˝e. Modlimy si´, ˝eby anio∏owie nie pozwolili prze-
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niknàç tu ˝adnym mrocznoÊciom... 
Rwàcy si´ ze zdenerwowania g∏os wi´ênia Char∏amycza oraz sens jego wypowiedzi podzia∏a∏y na

stojàcych przed nim ludzi. Kobieta, pos∏anka do sejmu, te˝ poruszona nagle wypali∏a: 
– No i czego si´ przyczepiliÊcie do tej nieszcz´snej zasuwy? Nie widzicie, ˝e w nocy pada∏o? Ona

si´ rozesch∏a! Przewodniczàcy komisji zerknà∏ na kobiet´, na metalowà zasuw´i zachichota∏. 
– Rozesch∏a si´? Jak˝e mog∏em byç tak niedomyÊlny! Deszczyk przecie˝ popada∏ i ona si´ roze-

sch∏a i zardzewia∏a... A na wie˝ach to anio∏y stojà? – zwróci∏ si´ znowu do Char∏amycza. 
– Anio∏y – odpar∏ Char∏amycz. 
– A kiedy koƒczy si´ czas odsiadki? 
– Za jedenaÊcie miesi´cy i siedem dni. 
– Jak zamierzacie ˝yç dalej? 
– Wniosek z∏o˝y∏em, ˝eby przed∏u˝yli... 
– Co? Jak to przed∏u˝yli? Dlaczego? 
– Dlatego ˝e tam nie ma wolnoÊci. W tamtej wolnoÊci nie ma porzàdku. Nie ma wolnoÊci bez zie-

mi. 
– Co wam przeszkadza po zwolnieniu z wi´zienia wziàç ziemi´ i stworzyç takie samo gospodar-

stwo, tylko na wolnoÊci? A jeszcze rodzin´ za∏o˝ycie. 
– Ech, obywatelu kierowniku, te˝ nie mog´ tego pojàç. Kto nam w Rosji przeszkadza, ˝eby daç ka˝-

demu po hektarze ziemi? Nie mog´ tego zrozumieç. Rosjanom si´ nale˝y ziemia rosyjska czy nie – Ro-
sjanom? 

– Teraz zgodnie z podpisanà przez Dum´ ustawà ziemi´ mo˝e kupiç ka˝dy cz∏owiek – wtràci∏a si´
kobieta. 

– A jeÊli ja nie mam takich pieni´dzy, ˝eby kupiç chocia˝ jeden hektar ziemi, to znaczy, ˝e i Ojczy-
zny nie mam? Wyglàda na to, ˝e nie mam i nie b´d´ mia∏. A jeÊli Rosja jest mojà Ojczyznà, to od kogo
mam kupowaç? Wyglàda na to, ˝e ktoÊ podbi∏ ca∏à mojà Ojczyzn´, ca∏à do ostatniego hektara, a teraz
od Rosjan wymaga si´ wykupu. Bandyckie chwyty, tak to wyglàda. Nie jest to zgodne ani z prawem, ani
z sumieniem. Na przyk∏ad wy, obywatelu kierowniku, widz´ po lampasach, ˝e jesteÊcie genera∏em. No
to uwolnijcie naszà Ojczyzn´ od tych, którzy niàzaw∏adn´li, a jeszcze i wykupu ˝àdajà. A mo˝e pan, ge-
nerale, te˝ b´dzie p∏aci∏ za wykup swojego kawa∏eczka Ojczyzny? 

– Wi´zieƒ Char∏amycz, milczeç! – wtràci∏ si´ Niko∏aj Iwanowicz. On zauwa˝y∏, jak nabrzmia∏a bli-
zna na twarzy wojowniczego w przesz∏oÊci genera∏a, jak zacisn´∏y si´ jego pi´Êci. 

Genera∏ zrobi∏ krok w stron´ wi´ênia, stojà naprzeciwko siebie i patrzà w oczy. Patrzà w oczy i mil-
czà, a˝ genera∏ cicho powiada: 

– Poka˝ swoje gospodarstwo, Rosjaninie – i zupe∏nie cicho doda∏, jakby do siebie – swój kawa∏ek
Ojczyzny za kolczastym drutem. 

Char∏amycz pokaza∏ komisji swój m∏ody sad z zawiàzkami owoców na ga∏´ziach, pocz´stowa∏ ich
porzeczkami, malinami. Pokaza∏ grzàdki z pomidorami, ponad dwa ary obsiane ogórkami. Pokaza∏ staw
wykopany w∏asnor´cznie ∏opatà, a na brzegu tego stawu porzàdnie ustawione beczki. 

– Oto prosz´, g∏ówne know-how Char∏amycza – powiedzia∏ Niko∏aj Iwanowicz, wskazujàc na becz-
ki. – Sto pi´çdziesi´ciolitrowych beczek ogórków kisi ka˝dego lata. WyÊmienite ogórki, nie do przebicia.
A jaki oryginalny sposób przechowywania wymyÊli∏! Wype∏nia beczk´ ogórkami i zalewà, zanurza w sta-
wie i tak przechowuje a˝ wiosny. Kiedy przyje˝d˝ajà dostawcy z moskiewskich restauracji, Char∏amycz
rozbija lód, wyciàga beczk´ i taszczy do punktu kontroli przepustek. Sprzedajemy je po pi´çset rubli za
jednà. DwieÊcie pi´çdziesiàt idzie dla niego, a reszta na potrzeby wi´zienia. 

– To ile wynosi dochód, który daje wi´zieniu ka˝de gospodarstwo? 
– Ârednio oko∏o stu tysi´cy rocznie, ale po∏owa, zgodnie z kontraktem, zostaje dla pracujàcego na

dzia∏ce. 
– Sto tysi´cy? – zdziwili si´ inspektorzy. – Macie sto osiemdziesiàt hektarów, to wasz czysty do-

chód wynosi sto milionów rubli? 
– Owszem, tyle mamy. 
– A wi´êniowie dostajà po pi´çdziesiàt tysi´cy rocznie? 
– Tak jest. 
– W naszym paƒstwie w miejscach pozbawienia wolnoÊci znajduje si´ ponad milion obywateli.
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Gdyby ich wszystkich przenieÊç do tego typu kolonii, to paƒstwo mia∏oby kolosalny dochód, a przest´p-
czoÊç znaczàco by si´ zmniejszy∏a. 

– PrzenieÊç? Wszystkich? – wtràci∏ si´ do rozmowy drugi cz∏onek komisji. – My tu mamy inne za-
danie: ˝eby tej kolonii w ogóle nie zamkn´li. Po co nas tu przys∏ano? ˚ebyÊmy podsumowali to, co si´
tu dzieje. Tu przecie˝ jakieÊ nienormalne rzeczy: wi´êniowie ˝yjà w lepszych warunkach ni˝ ludzie na
wolnoÊci. A wi´êniowie, jakkolwiek by by∏o, to przecie˝ przest´pcy. A poza tym co zrobicie, Niko∏aju Iwa-
nowiczu, kiedy przyjdzie czas ich zwolnienia? 

Kierownik wi´zienia, nie zastanawiajàc si´ ani chwili, odpar∏: 
– Gdyby to zale˝a∏o ode mnie, to ja zostawi∏bym ka˝demu jego gospodarstwo. Zdjà∏bym drut i prze-

niós∏ go na nowe miejsce. Nowà koloni´ zaczà∏bym tworzyç. 
Przedstawiajàc w ministerstwie wyniki kontroli, cz∏onkowie komisji stwierdzili, ˝e w kolonii nie do-

chodzi do ˝adnego ∏amania przepisów dotyczàcych przetrzymywania wi´êniów. 
– Dobrze, tylko co z deklaracjà, ˝e przest´pcy ˝yjà w lepszych warunkach ni˝ wielu wolnych oby-

wateli? – zapyta∏ minister. 
– Nale˝y poprawiç ˝ycie wolnych ludzi. Ziemi´ trzeba daç ludziom – rzek∏ przewodniczàcy komisji.

– Trzeba przystàpiç do czynów, a nie tylko gadaç. 
– To nie le˝y w naszych kompetencjach, mówcie o istocie rzeczywykr´ci∏ si´ minister. 
– Istota jest nast´pujàca: nale˝y wdra˝aç te doÊwiadczenia we wszystkich podporzàdkowanych

nam instytucjach – twardo i z przekonaniem oÊwiadczy∏ szef komisji. 
– Zgadzam si´ z tym ca∏kowicie – popar∏a go kobieta z Gosdumy i doda∏a: – I jeszcze powiem, ˝e

podj´∏am decyzj´ o wystàpieniu do parlamentu z projektem ustawy dotyczàcej nadania ka˝dej rosyjskiej
rodzinie po jednym hektarze ziemi w do˝ywocie, by mogli wybudowaç na niej swój rodowy dwór. 

* * *
Duma przyj´∏a t´ ustaw´. W jednym porywie miliony rodzin rozpocz´∏y sadzenie ogrodów i lasków

na swojej rodowej ziemi. Ojczyzna zacz´∏a rozkwitaç... 
W którym roku to si´ wydarzy∏o? Co takiego? Jeszcze nie? Niby dlaczego? Kto przeszkadza? Kto

nie daje rozkwitnàç Ojczyênie? 

Przepisy dla pos∏ów wybranych przez naród 

Rozumia∏em, ˝e dziadek Anastazji posiada nie tylko niesamowite zdolnoÊci psychoanalityczne, ale
równie˝ konkretnà wiedz´ o ustroju spo∏ecznym ró˝nych paƒstw. Tylko jak dalece jego wiedza o paƒ-
stwowych instytucjach jest szczegó∏owa? Przecie˝ mieszka w tajdze: radia, telefonu, telewizora tu nie
ma. Skàd w takim wypadku przychodzà do niego informacje, na przyk∏ad o strukturach w∏adcy naszego
paƒstwa? Znikàd. W takim razie ˝adnymi konkretnymi informacjami on nie dysponuje, jednak˝e go zapy-
ta∏em: 

– Czy pan wie, ˝e w naszym paƒstwie, czyli w Rosji, jest taka struktura, jak Gosduma? 
– Wiem. 
– A kto i jak w niej pracuje – te˝ pan wie? 
–Tak. 
– O ka˝dym poÊle te˝ pan wie? 
– O ka˝dym. 
– Jakie ustawy oni uchwalajà, te˝ pan to wie? 
– Nie tylko znam te, które uchwalajà, ale te˝ znam naprzód te, które dopiero b´dà uchwalone. Dla-

czego znowu si´ dziwisz, W∏adimirze? To jest dla kap∏ana-zwierzchnika naj∏atwiejsze zadanie, nawet za-
ciekawienia nie powoduje. 

– Pewnie, ˝e jestem zdziwiony, jakim sposobem dowiaduje si´ pan o ka˝dym poÊle i jakie ustawy
w najbli˝szym czasie zostanà uchwalone. To jest niepoj´ta mistyka. 

– Nie ma tu ˝adnej mistyki. To prymitywne zadanie. 
– A czy móg∏by pan wyjaÊniç to zjawisko: t´ pana zdolnoÊç do uzyskiwania informacji? 
– Mog´, owszem, wszystko jest tak proste. Patrz. 
Ju˝ pi´ç tysi´cy lat temu faraonowie zbierali si´ na radzie, imperium rzymskie mia∏o senat, carowie
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mieli dum´ bojarskà – co mog´ jeszcze dodaç: nazwy sà ró˝ne, lecz sedno zawsze takie samo. Nie od
nazwy przecie˝ b´dzie zale˝a∏o, jaka zostanie uchwalona ustawa, ale od tego, jakim wp∏ywom b´dzie
poddany pose∏. W jakich warunkach spo∏ecznych ta ustawa zostanie uchwalona i na jakie perspektywy
skazana. Wszystkie warunki od dawna ju˝ sà zaprogramowane. Znajàc ten program, ∏atwo wiedzieç na-
przód, jakie decyzje pos∏owie b´dà zdolni podejmowaç. 

– Co wspólnego majà ze sobà ustawy i byt pos∏ów? W jaki sposób ten byt jest powiàzany z global-
nym programem? A poza tym, co pan mo˝e wiedzieç o bycie wspó∏czesnego pos∏a? 

– To przecie˝ proste. OczywiÊcie, nie b´d´ mówi∏ o tym, co je, pije, jak si´ ubiera jeden czy drugi
pose∏. To nie jest mi potrzebne, a do tego mnie to nie ciekawi. Lecz powiem ci o czymÊ bardzo znaczà-
cym. Ludzie docierajà do stanowiska pos∏a – tak by∏o kiedyÊ, jest i dzisiaj, jestem tego pewny – zwyci´-
˝ajàc po drodze wiele intryg. To po pierwsze. Kiedy dà˝à do w∏adzy, wielu z nich popada w zale˝noÊci
od tych, którzy majà w∏adz´ nad pieni´dzmi. Ale kiedy ju˝ wyjdà ze wszystkiego obronnà r´kà, to wpa-
dajà w kleszcze. Od wa˝nych dla nich informacji próbuje ich odciàç ten globalny program i to mu si´ uda-
je. 

– Co pose∏ dostaje? 
– MyÊl´, a nawet jestem tego pewien, tak jak by∏o kiedyÊ, tak jest i teraz, otrzymuje w∏asny gabi-

net, nowe mieszkanie, teraz jeszcze i samochód. A jeszcze dwóch lub trzech asystentów, a niektórzy
i wi´cej. 

– Mniej wi´cej tak to wyglàda. No i co, to wszystko jest zgodne z tym programem, opracowanym
tysiàclecia temu? 

– Na pewno jest tak samo. Tylko chwil´ cierpliwoÊci, pozwól mi dokoƒczyç. Sprawdê, czy nie my-
l´ si´ co do wspó∏czesnoÊci. A teraz dalej: uwa˝am, ˝e codziennie, tak jak inni ludzie, pracujà, powinni
przychodziç na posiedzenia sejmu, uchwalaç ustawy. 

– Tak, nie myli si´ pan. 
– I kadencja jest dla nich okreÊlona, cztery lub pi´ç lat. 
– Teraz cztery. 
– Niech b´dzie i cztery. Gdy minie ten czas, znowu b´dzie kandydowa∏. Ale ka˝dy o tym myÊli du-

˝o wczeÊniej przed wyborami. 
– Tak, myÊli. 
– Zaraz, zaraz, a skàd ty to wiesz? Przecie˝ dziwi∏eÊ si´, kiedy powiedzia∏em, ˝e wiem, jakie usta-

wy zostanà przyj´te, a teraz sam twierdzisz, co myÊlà pos∏owie o swojej przysz∏oÊci. Mo˝e jesteÊ jasno-
widzem albo wieszczem? 

– Ale˝ ˝adnym z nich. Przecie˝ to i g∏upi zrozumie. JeÊli wybory sà tu˝-tu˝, to ka˝dy, kto chce byç
znowu wybrany, b´dzie o tym myÊleç i podejmowaç odpowiednie kroki. 

– Nie tak szybko. Powoli. Zauwa˝, co powiedzia∏eÊ: b´dzie myÊleç o nowej kadencji. 
– W∏aÊnie tak powiedzia∏em. 
– Pose∏ jednak powinien myÊleç o nowych ustawach. 
– Owszem, on jednoczeÊnie myÊli i o nowych ustawach. 
– Kiedy? O jakiej porze dnia? Uwierz, na myÊlenie ten program nie pozostawia im czasu. Naród nie

pierwsze stulecie – jak wiesz – wybiera pos∏ów, a potem oczekuje od nich màdrych ustaw. Ludzie nie ro-
zumiejà tego, ˝e wymyÊlony wczeÊniej program nie pozwala pos∏om myÊleç. Zastanów si´ kiedyÊ nad
tym. 

* * *
Niejeden raz zastanawia∏em si´ póêniej nad tà sytuacjà. W rezultacie ogólnie dzia∏ajàce i znane

przepisy o wyborach i obowiàzkach pos∏ów zacz´∏y mi si´ wydawaç abrakadabrà. 
Spróbujmy przeanalizowaç rozpowszechnionà praktyk´. 
Dosyç màdry cz∏owiek, nawet ciut màdrzejszy ode mnie, zdecydowa∏ si´ pójÊç do senatu, by wspó∏-

uczestniczyç w uchwalaniu màdrych ustaw, pomagajàcych uczyniç ˝ycie lepszym. 
Zanim przejdzie przez ˝arna kampanii wyborczej, popada – jeden w mniejszym stopniu, inny

w wi´kszym – w uzale˝nienie od kapita∏u. 
To wcale nie oznacza, ˝e ka˝demu kandydatowi ktoÊ ze Êwiata bogatych okazuje finansowe wspar-

cie na rachunek przysz∏ych korzyÊci. Wystarczy dostrzec, jaki system dêwigni zostanie uruchomiony
dzi´ki tym Êrodkom. Nam to pokazujà, opowiadajàc o tak zwanych brudnych technologiach, ale my wi-
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dzimy t´ sytuacj´ jako postronni obserwatorzy. Cz∏owiek uczestniczàcy w kampanii wyborczej nie jest po-
stronnym obserwatorem. Na w∏asnej skórze odczuwa ataki czarnego PR-u. JeÊli ktoÊ mia∏ szcz´Êcie i nie
doÊwiadczy∏ tego oddzia∏ywania, to na pewno mo˝e przewidzieç, jaka broƒ mog∏a byç wykorzystana
przeciwko niemu przy pomocy pieni´dzy. Wtedy ca∏kowicie naturalna jest reakcja obronna – za wszelkà
cen´ trzeba zabezpieczyç swoje ty∏y. A ty∏y – to pot´˝ny kapita∏. To znaczy, ˝e nale˝y przycumowaç do
jakiegokolwiek finansowego brzegu lub – jak to si´ teraz mówi – do oligarchów. Albo popaÊç w zale˝noÊç
od jakiejÊ partii. Niewa˝ne, od jakiej – wa˝ne to, ˝e t´ zale˝noÊç nale˝y póêniej odrobiç. 

A co z màdrymi ustawami? A to! Dla ich uchwalenia po prostu nie zosta∏y stworzone niezb´dne wa-
runki. Owszem, pos∏owie posiadajà szereg ulg, przed prokuratorem chroni ich immunitet. Temat jednak
pozostaje. JeÊli na jednej szali po∏o˝yç ulgi pos∏ów, a na drugiej nerwic´ zwiàzanà z ich pracà, jej inten-
sywnoÊç oraz intrygi, to nie wiadomo, co przewa˝y. Istnieje jeszcze jedna paradoksalna prawda: historia
ludzkoÊci nie zna ani jednego cz∏owieka, ani jednego superm´drca, który by∏by zdolny codziennie co go-
dzin´ podejmowaç wy∏àcznie màdre decyzje. Nawet znakomici w∏adcy, przywódcy wojskowi, jak nam
wiadomo, pope∏niali b∏´dy. 

Rozk∏ad dnia pos∏ów jest tak ustalony, by codziennie musieli uczestniczyç w kilkugodzinnych po-
siedzeniach sejmu. Na ka˝dym posiedzeniu powinni uchwalaç po kilka projektów ustaw, w dodatku z ró˝-
nych dziedzin ˝ycia spo∏eczeƒstwa. Ani teoretycznie, ani praktycznie – jak to pokazuje historia – przy ta-
kim trybie pracy uchwalenie màdrych ustaw jest niemo˝liwe. Niemo˝liwe z powodu braku czasu na my-
Êlenie i zastanowienie si´. A jednak w∏aÊnie taki absurdalny tryb pracy ustawodawców istnieje w wi´k-
szoÊci paƒstw na ró˝nych kontynentach naszej planety. Kto go ustali∏? Wi´kszoÊç pomyÊli, ˝e on si´ ja-
koÊ sam ukszta∏towa∏. Nie jakoÊ i nie sam. Jest bardzo dok∏adnie przemyÊlany i celowy. Na dodatek jesz-
cze nigdy nie by∏ powa˝nie przedyskutowany. Mo˝emy w nieskoƒczonoÊç mówiç o jego zgubnoÊci. 

Mo˝na to udowodniç naukowo przy pomocy psychoanalityków. Owszem, to bardzo wa˝ne, ale nie
najwa˝niejsze. Najwa˝niejsze – zrozumieç, jaka jest dla niego alternatywa. Ale ˝adna alternatywa nie
przychodzi nikomu do g∏owy. W koƒcu jak ma przyjÊç, skoro jest to praktykowane we wszystkich krajach,
jakoby zgodnie z przepisami. 

PomyÊla∏em tak: jeÊli dziadek Anastazji jako pierwszy dotknà∏ tego tematu, jeÊli znana jest mu pra-
ca istniejàcych od tysi´cy lat instytucji ustawodawczych podobnych do wspó∏czesnych, to mo˝liwe, ˝e b´-
dzie móg∏ zaproponowaç alternatyw´. Zapyta∏em go wi´c: 

– Czy móg∏by pan zaproponowaç swój wariant wyborów, a nast´pnie pracy ustawodawców? 
– Nie ma sensu mówiç o wyborach, dopóki nie zostanà zmienione warunki pracy i bytu pos∏ów. 
– No to jakie, pana zdaniem, powinny byç ich warunki pracy i bytu? 
– Przede wszystkim nale˝y chocia˝by cz´Êciowo wyprowadziç pos∏ów ze sztucznego pola informa-

cyjnego. Nale˝y im zapewniç wy˝ywienie, zdolne podtrzymywaç pe∏nowartoÊciowà prac´ mózgu. Nale-
˝y stworzyç obraz, cieszàcy si´ uznaniem spo∏eczeƒstwa, zdolny pociàgnàç za sobà ka˝dego pos∏a. 

– Co to znaczy stworzyç obraz? 
– Sàdzàc z tego, co opowiada∏eÊ o pos∏ach i ich post´powaniu, mo˝na wywnioskowaç, ˝e wÊród

ludzi jest rozpowszechniony zupe∏nie negatywny obraz urz´dników, a konkretnie pos∏ów. 
– Tak, owszem, wÊród ludzi dominuje taki negatywny obraz. 
– To êle. Ludzie budujà w myÊlach negatywny obraz i w rezultacie sami tworzà pos∏ów jako nega-

tywnych. A obraz to przecie˝ najmocniejsza skoncentrowana energia myÊli wielu ludzi.
– Z jakiej racji ludzie majà o nich myÊleç pozytywnie, skoro ˝ycie si´ nie zmienia na lepsze? 
– No widzisz, ko∏o si´ zamyka. Za ka˝dym razem wybieracie niby najlepszych spoÊród ludzi, ale

gdy tylko zostanà wybrani, natychmiast okreÊlacie ich jak najgorzej. 
– To jak˝e wyjÊç z tego b∏´dnego ko∏a? 
– Lepszego od zaproponowanego przez Anastazj´ sposobu nie by∏o od pi´ciu tysi´cy lat i nie prze-

widuje si´ w najbli˝szej przysz∏oÊci. 
– Co pan ma na myÊli? 
– Ziemi´. 
– Ale ona tylko mówi∏a, ˝e ziemi´ nale˝y dawaç ka˝dej ch´tnej rodzinie, nie mniej ni˝ jeden hektar,

a o pos∏ach nawet nie wspomnia∏a. 
– Tak, dla ka˝dej ch´tnej rodziny. A pos∏owie to co? Nie majà rodzin? 
– Majà. 
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– Mo˝e wi´c zaczàç od nich? 
– Naród powie: ju˝ kompletnie si´ rozzuchwalili. Ma∏o mi ulg? 
– Ludziom nale˝y wyt∏umaczyç, dla kogo to si´ robi. Narodowi nale˝y wyt∏umaczyç, ˝e tylko w ta-

kich okolicznoÊciach zostanà uchwalone ustawy, na które ludzie czekajà. 
– A jak im dawaç t´ ziemi´? Tak jak dla wszystkich, na ogólnych warunkach, czy z ulgami? 
– Niezupe∏nie na ogólnych, bo ka˝dy pose∏ powinien otrzymaç nie mniej ni˝ 150 hektarów. Na nich

ma zbudowaç nowego typu osiedle, stworzone zgodnie z zasadami, o których mówi∏a Anastazja. Z tych
150 hektarów w∏asnoÊcià pos∏a mo˝e byç tylko jeden hektar, jeÊli ma niedu˝à rodzin´ i nie planuje jej po-
wi´kszenia. A jeÊli pose∏ ma dzieci, które ju˝ majà w∏asne rodziny i one te˝ pragnà posiadaç w∏asny dwór,
nale˝y wydzieliç po jednym hektarze ziemi tak˝e ich rodzinom. W rezultacie pose∏ mo˝e otrzymaç na w∏a-
snoÊç jeden hektar, a mo˝e te˝ trzy lub pi´ç hektarów, w zale˝noÊci od wielkoÊci jego rodziny. 

– A dla kogo ta reszta hektarów? Przecie˝ mówi∏ pan o stu pi´çdziesi´ciu? 
– TrzydzieÊci procent b´dzie mia∏ prawo wykorzystaç wedle w∏asnego uznania, przeznaczajàc zie-

mi´, komu zechce. Na pozosta∏ej cz´Êci powinien osiedliç ludzi z ró˝nych warstw spo∏ecznych: wojsko-
wych, naukowców, artystów, biznesmenów. W ka˝dym takim osiedlu 1-2 hektary powinny byç oddane
dzieciom z sierociƒca oraz uchodêcom. Ale najwa˝niejsza jest zasada, by w jednym osiedlu nie zosta∏a
przydzielona ziemia dwóm pos∏om. 

– No i co? MyÊli pan, ˝e przepisy natychmiast si´ poprawià, jeÊli ka˝dy pose∏ b´dzie mia∏ w∏asne
rodowe gniazdo? 

– Na pewno si´ poprawià! W kraju zostanà uchwalone najmàdrzejsze na Êwiecie ustawy. 
– Niby dlaczego? 
– Teraz pos∏owie sp´dzajà wi´kszoÊç czasu w gabinetach, na posiedzeniach, sà oderwani od lu-

dzi. Oni obecnie nie otrzymujà ani podzi´kowaƒ za uchwalenie dobrych ustaw, ani nagan za z∏e. Oni dziÊ,
podà˝ajàc za w∏asnym instynktem, starajà si´ zapewniç materialnà niezale˝noÊç swojej rodzinie. Kiedy
ich kadencja ju˝ si´ skoƒczy, mogà zmieniç miejsce zamieszkania, przeprowadzajàc si´ do innego mia-
sta czy nawet paƒstwa, gdzie nikt im nie b´dzie mia∏ za z∏e ani nie b´dzie przeÊladowa∏ za to, ˝e kiedyÊ
nie post´powali zgodnie z prawem. Zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazd z kraju nie zmniejszy ich
dobrobytu. Majàc pieniàdze, wsz´dzie mo˝na zapewniç sobie dach nad g∏owà, ubranie i jedzenie. Nato-
miast za pieniàdze nie mo˝na kupiç rodowej osady i Ojczyzny. Dzisiaj poj´cie Ojczyzny zosta∏o znie-
kszta∏cone. Ojczyznà nazywa si´ teraz okreÊlone przez kogoÊ terytorium. A ona, Ojczyzna, zawsze si´
zaczyna od rodowej ziemi i poszerza o ludzi bliskich duchem. Ci, którzy zaczynajà tworzyç swoje rodo-
we dwory, zyskujà Ojczyzn´ i wiecznoÊç. Utrata rodowego dworu jest utratà i Ojczyzny, i wiecznoÊci. To
najwi´ksza tragedia dla rodziny. Nie przepisy, nie moralnoÊç b´dà chroniç pos∏ów przed podejmowaniem
b∏´dnych decyzji, lecz rodowy dwór. A pieniàdze dla ludzi posiadajàcych Ojczyzn´ przestanà odgrywaç
najwa˝niejszà rol´. Tylko w swojej rodowej ziemskiej osadzie cz∏owiek mo˝e otrzymaç niezb´dny kom-
pleks od˝ywczy dla cia∏a, ale tak˝e dla mózgu. A to jest przecie˝ tak wa˝ne dla ludzi, którzy powinni in-
tensywnie myÊleç. Posiedzenia sejmu powinny si´ odbywaç nie cz´Êciej ni˝ trzy razy w tygodniu. Resz-
t´ czasu pos∏owie powinni sp´dzaç w swoich rodowych osadach. Oni tam b´dà myÊleç. Tam b´dzie si´
odbywa∏ najwa˝niejszy etap tworzenia ustaw. ˚ony pos∏ów nie powinny pracowaç w dziedzinach nie
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià m´˝a. Rodowy dwór przynajmniej na pewien czas uchroni pos∏a przed pre-
sjà informacji sztucznego Êwiata, pomo˝e w procesie myÊlenia. W umys∏ach znanych filozofów wielkie
myÊli rodzi∏y si´ w czasie odosobnienia, a nie podczas publicznych debat. 

– A jeÊli cz´Êç pos∏ów nie zechce wziàç ziemi i budowaç na niej rodowej osady?
– O, teraz w∏aÊnie dotarliÊmy do wyborów wybraƒców narodów. JeÊli któryÊ z pos∏ów nie zechce

mieç swojego rodowego dworu, to naród nie powinien go wybieraç na nast´pnà kadencj´. Taki pose∏ –
chocia˝ jest obywatelem paƒstwa, w którym zosta∏ wybrany – tak naprawd´jest obcy. Jemu ta Ojczyzna
nie jest potrzebna! I jakkolwiek dobrze by o nim mówiono, swojà dzia∏alnoÊcià pos∏a nic dobrego dla lu-
dzi nie zrobi. 

– Racja. Lecz wiedzàc o dawaniu pierwszeƒstwa kandydatom posiadajàcym rodowe ziemskie dwo-
ry, pos∏owie wezmà ziemi´, pobudujà sobie na niej domy-zamki, korty tenisowe, wzniosà p∏oty z ceg∏y –
a lasów, ogrodów sadziç nie b´dà, ˝ywop∏otów te˝. Co wtedy? 

– Wtedy oni poka˝à swojà prawdziwà natur´ i dzi´ki temu ludzie b´dà mogli dokonaç w∏aÊciwego
wyboru. Czy wiesz, dlaczego na Rusi ka˝demu cz∏owiekowi dawano tak˝e imi´ po ojcu (otcziestwo)?
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Dawno temu na Rusi przedstawiajàcy si´ cz∏owiek mówi∏: "Jestem Paw∏em z domu Nikity", wypowiada-
jàc imi´ ojca lub dziadka, za∏o˝yciela ich rodowego dworu, a to znaczy, ˝e dwór ten z czegoÊ s∏ynà∏. Wy-
powiadajàc swoje imi´ po ojcu, cz∏owiek poszerza∏ informacj´ o sobie, swoim charakterze i zdolnoÊciach.
Ten, kto nie móg∏ z dumà wskazaç swojego rodowego gniazda, by∏ uznawany za cz∏owieka znikàd. 

Im wi´cej dziadek Anastazji opowiada∏ o rodowych osadach, tym bardziej dok∏adny obraz wspania-
∏ej przysz∏oÊci kraju malowa∏ si´ w mojej ÊwiadomoÊci. Wyobraêcie sobie tylko. 

Wyobraêcie! Czterystu szeÊçdziesi´ciu pos∏ów i ka˝dy bierze po 150 hektarów ziemi, organizujàc
460 wspania∏ych nowych osiedli. Ka˝dy z nich nie s∏owami, lecz czynami pokazuje, do czego jest zdol-
ny. Powstanie wtedy w kraju 460 oaz, w których mieszkaƒcy b´dà ˝yç w ludzkich warunkach. A ju˝ nie-
d∏ugo potem pos∏owie zacznà uchwalaç ustawy. I na pewno nie zostanie przyj´ta ani jedna szkodliwa dla
Êrodowiska naturalnego. 

Oni ustanowià przepisy, które naprawd´ b´d´ gwarantowaç ka˝demu obywatelowi prawo do swe-
go ma∏ego kawa∏ka Ojczyzny. Oni b´dà staç na stra˝y takiego prawa, bo i oni b´dà mieli swojà Ojczy-
zn´! 

Do Czytelników ksià˝ek z serii Dzwoniàce Cedry Rosji 

Moi drodzy Czytelnicy! Wielkie dzi´ki za zrozumienie i moralne wsparcie. Dzi´kuj´ wszystkim, któ-
rzy otwarcie wyra˝ajà w internecie swoje zdanie, którzy próbujà organizowaç dyskusje nad ideami zawar-
tymi w ksià˝kach z serii Dzwoniàce Cedry Rosji. Dzi´kuj´ ludziom, którzy napisali ju˝ ponad sto piose-
nek i przes∏ali je do mnie. Dzi´kuj´ polskim emigrantom z Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Dzi´kuj´ tysiàcom ludzi, którzy wyrazili swój stosunek do tych ksià˝ek w szczerych i natchnionych listach.
Dzi´kuj´ Wam za otwarte wsparcie – bez niego nie mog∏abym dalej pracowaç. Jednak chc´ z Wami a
zw∏aszcza z tymi, którzy dopiero zamierzajà otwarcie wystàpiç ze wsparciem idei Anastazji – podzieliç
si´ moimi myÊlami. 

PowinniÊcie rozumieç, ˝e istniejà dobrze zorganizowane i zaplanowane przeciwdzia∏ania wobec
idei Anastazji. Nie do lvoƒca jest jasne, kto konkretnie i z pomocà jakich si∏ zajmuje si´ rozpowszechnia-
niem fa∏szywych pog∏osek. 

PowinniÊcie o tym wiedzieç, abyÊcie mogli sami podjàç decyzj´, czy warto tak otwarcie podtrzymy-
waç idee Anastazji. 

Wiem z w∏asnego doÊwiadczenia, jak nieprzyjemne sà oszczerstwa i prowokacje, ale znacznie go-
rzej si´ czuj´, gdy sà one skierowane przeciwko Wam – moim Czytelnikom. Jeszcze gorzej jest, kiedy
sà one konkretne i zmasowane, jak na przyk∏ad przeciwko dzieciom ze szko∏y profesora Szczetinina. Nie
chcia∏abym, ˝eby i inni byli nara˝eni na podobne ataki. 

Nie tylko jestem przekonana, ale tak˝e wiem z ca∏à pewnoÊcià: si∏a idei wypowiedzianych przez
Anastazj´ jest taka, ˝e nie ma mo˝liwoÊci ich oczerniç. Mo˝na, owszem, czasowo powstrzymaç ich ma-
terializacj´, ale i tak b´dà si´ w ludziach odradzaç z coraz wi´kszà mocà. Dzisiaj najbardziej niezb´dne
i wa˝ne jest to: 

Po pierwsze: organizacja szkó∏, kursów, seminariów lokalnych. Nale˝y zaadaptowaç ogólne projek-
ty rodowych osad do konkretnej mIejscowoÊci i jej pejza˝u. Nale˝y poznaç uzdrawiajàce w∏aÊciwoÊci zió∏
i innych roÊlin rosnàcych naturalnie w Waszej miejscowoÊci. Niezb´dna jest znajomoÊç tego, jakie kon-
kretne warzywa i owoce mogà rosnàç w naturalnych warunkach w Waszym klimacie. 

Nale˝y przygotowaç konkretne, szczegó∏owe projekty swoich rodowych dworów i osad. 
Po drugie: do tworzenia programu rozwoju kraju nale˝y w∏àczyç naukowców, którzy rozumiejà sed-

no tego, co si´ dzieje na Ziemi. Program ten powinien obejmowaç wszystkie dziedziny w taki sposób, by
poprzez idee tworzenia rodowych osad zosta∏y rozwiàzane problemy dzieci-sierot, ubogich rodzin. Dzi´-
ki temu programowi ka˝da rodzina b´dzie ˝y∏a w dobrobycie, a to zrodzi dobrobyt ca∏ego paƒstwa. 

Swoje marzenie nale˝y w szczegó∏ach konkretyzowaç, wtedy ono si´ na pewno zrealizuje. 
Niech ka˝dy cz∏owiek uczyni w tym kierunku wszystko, co potrafi, zgodnie ze swoimi zdolnoÊciami. 
Powinny powstaç dziesiàtki, setki projektów rodowych dworów i osad. Projekty ekonomicznego,

ekologicznego i duchowego rozwoju nie tylko poszczególnych regionów, ale tak˝e ca∏ego kraju. 
Na pewno przyjdzie taki czas, kiedy nasze marzenie o pi´knym, rajskim ogrodzie obejmie ca∏à Pol-

sk´ i nie tylko Polsk´. 
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Najwi´ksza energia w tym marzeniu – to Energia ˚ycia. 
Anna Kreuschner 

Weronika Ba∏uch 
List do W∏adymira 

Da∏am Ci ziarenko, zasadzi∏eÊ je, powsta∏ las 
ludzkich serc, rozpalonych lic. 
W∏adymirze, czy zdà˝ymy prze∏amaç barier´ nieufnoÊci? 
Czy zdà˝ymy przeniknàç w przestrzeƒ bezdusznoÊci politycznych sfer? 
Ogrodnicy cz´Êç akcji przej´li. 
PodnieÊç system urodzajów Matki Ziemi – to z popio∏ów zbudowaç nowy Êwiat. 
Okie∏znaç Przyrod´ – to straciç matk´. 
Zawracaç bieg rzekom – to nadawaç emblemat nieufnoÊci Bogu. 
Pozwólcie Przyrodzie iÊç swojà drogà, 
pozwólcie MyÊli Przedwiecznej zwyci´˝aç i utopijne wasze dà˝enia przemieniaç. 
Uka˝cie mi∏oÊç wzgl´dem siebie, wzgl´dem Boga i dzie∏ Jego. 
W∏adymirze – rozprzestrzeniç dzie∏o rozpocz´te 
– to rozsiewaç orzeszki, nie pozwalaç Cedrom p∏onàç, 
a mi∏oÊç niechaj b´dzie ambonà, 
z wysokoÊci której ojciec Feodoryt milczeniem pustelnika wska˝e drogowskaz: 
"Ziemia, na której ˝yjesz Êwi´ta jest. 
Pok∏oƒ si´ Matce Ziemi, za mi∏oÊç mi∏oÊcià odp∏aci, 
wszak Bóg raj stworzy∏ na niej". 
Kocham Ci´, W∏adymirze, i t´skni´, aby ten list dotar∏ do Ciebie. 
AbyÊ umocniony wszechogarniajàcà Mi∏oÊcià 
zbudowa∏ przysz∏oÊç dla naszego syna w Êwiecie szcz´Êliwej nowiny, 
aby z zapasem myÊli zbawczej móg∏ przekazaç ludzkoÊci nowy styl ˝ycia na ziemi, 
abyÊ i Ty móg∏ radosnà zaÊpiewaç pieÊƒ: "Oto Oni – Anastazja i mój Syn". 
Rosjo – z ciebie wykwitnie nowy styl przysz∏ych pokoleƒ. 
Bàdê zdrów, W∏adymirze, niech nie cierpi Twoje serce. 
Bóg w∏adcà jest przysz∏oÊci – mojej i Twojej, w Jego r´ku losy Êwiata. 
Pochylcie g∏owy przed Majestatem Jego Mi∏oÊci. 
Kochajcie si´ wzajemnie, a zniknà wojny, po˝ary, nienawiÊç. 
LudzkoÊci Bóg siebie samego da∏, zawiera to s∏owo – Emmanuel. 
Kochajmy si´ wzajemnie, kochajmy samych siebie i dà˝my, 
aby or∏y wzbija∏y si´ w dalekà przestrzeƒ, aby wilczyca z niedêwiedzicà rozmawia∏y, 
aby nasze dzieci w mi∏oÊci wzrasta∏y. Oto moje ˝yczenia na rok 2004. 

Szczecin, 2 stycznia 2004 r. 
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