DZWONIÑCE CEDRY ROSJI
ksi´ga II
Bohaterka ksià˝ki, Anastazja, stwierdza, ˝e w tekÊcie funkcjonuje taka ∏àcznoÊç liter i kombinacja s∏ów, która bosko oddzia∏uje na cz∏owieka. Wp∏yw ten odbierany jest podczas czytania, kiedy
na s∏uch nie oddzia∏ujà dêwi´ki wydawane przez sztuczne przedmioty i mechanizmy. Naturalne
dêwi´ki - Êpiew ptaków, plusk kropel deszczu, szelest liÊci na drzewach - pozytywnie wp∏ywajà na
odbiór. Prawda to czy nie - decydujesz sam, Czytelniku.
W∏adimir Megre
“Byç mo˝e ta ksià˝ka jest o tym, jacy byliÊmy, lub o tym, jacy powinniÊmy byç”
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DZWONIÑCE CEDRY
Ksi´ga II
JESTEÂ Z INNEJ PLANETY CZY JESTEÂ CZ¸OWIEKIEM?
Zanim opowiem o nast´pnych zdarzeniach zwiàzanych z Anastazjà, chcia∏bym wyraziç wdzi´cznoÊç
wszystkim naukowcom, dziennikarzom, przywódcom duchowych zespo∏ów. Dzi´kuj´ równie˝ czytelnikom
przysy∏ajàcym do mnie listy, duchowà literatur´, komentarz dotyczàcy zdarzeƒ opowiadanych w pierwszej
ksi´dze.
Anastazja okreÊlana jest ró˝nie. W prasie nazywajà jà “gospodynià tajgi”, “syberyjskà czarownicà”, “jasnowidzem”, “boskim zjawiskiem”, “przybyszem z Kosmosu”. Dlatego na pytanie moskiewskiej dziennikarki Marii
Karpiƒskiej: “Czy kochasz Anastazj´?” odpowiedzia∏em: “Nie potrafi´ okreÊliç swoich uczuç”. I od razu rozesz∏a si´ wieÊç, ˝e z powodu swojej duchowej niekompetencji jestem niezdolny cokolwiek zrozumieç. Ale jak
mo˝na kochaç, nie rozumiejàc osobowoÊci cz∏owieka, którego kochasz? Przecie˝ do tej pory nie znaleziono
jednego okreÊlenia Anastazji. Stara∏em si´ uwierzyç jej, gdy mnie utwierdza∏a: “Jestem kobietà, cz∏owiekiem”,
ale gdzie w takim razie znaleêç wyt∏umaczenie jej niezwyk∏ych zdolnoÊci? Na poczàtku wszystko mi si´ udawa∏o, ale.. .
Kim jest Anastazja?
Jest m∏odà kobietà, urodzonà w g∏uchej, syberyjskiej tajdze i ˝yjàcà jak pustelnica, wychowywanà po tragicznej Êmierci rodziców przez dziadka i pradziadka, którzy te˝ prowadzà pustelniczy tryb ˝ycia.
Czy mo˝na si´ dziwiç niezwyk∏emu przywiàzaniu do niej dzikich zwierzàt?
Przecie˝ nie ma w tym nic dziwnego. Na gospodarskim podwórku równie˝ ˝yje ze sobà w zgodzie du˝o
zwierzàt, które odnoszà si´ z szacunkiem do swojego w∏aÊciciela.
Najtrudniej by∏o okreÊliç mechanizm, dzi´ki któremu Anastazja mo˝e widzieç nie tylko przysz∏e zdarzenia,
ale równie˝ te sprzed tysiàca lat, jednoczeÊnie bardzo dobrze rozumiejàc ˝ycie teraêniejsze. W jaki sposób
dzia∏a jej promieƒ, uzdrawiajàc ludzi na odleg∏oÊç, przenikajàc g∏´bi´ przesz∏oÊci i zaglàdajàc równoczeÊnie
w przysz∏oÊç?
W swoich pracach profesor filozofii, akademik Szylin, tak okreÊli∏ post´powanie Anastazji:
“Twórczy potencja∏ Anastazji - to jest powszechny, a nie tylko indywidualny dar Bo˝y, dar przyrody. Wszyscy razem i ka˝dy z osobna zwiàzani jesteÊmy z Kosmosem.
Unikni´cie nadchodzàcej katastrofy przewiduje si´ w harmonijnym po∏àczeniu pierwotnych kultur. Rozwój
tego typu kultury harmonijnego, czystego Dzieciƒstwa daje »˝eƒski« typ kultur. Najdobitniej uwypukla si´ ten
rodzaj kultur w buddyzmie, jak równie˝ w naszej Anastazji. W zwiàzku z tym istnieje »∏aƒcuszek« podobieƒstw: »Anastazja = Tora = Budda = Matreja«. Anastazja przedstawia doskona∏y typ cz∏owieka, podobnego
do Boga”.
Czy tak jest rzeczywiÊcie, nie mnie o tym sàdziç. Nie rozumiem jednak, dlaczego Anastazja nie pisze ˝adnych prac poÊwi´conych religii, tak jak wszyscy Êwiatli ludzie podobni Bogu, lecz zamiast tego przez dwadzieÊcia lat Êwiadomie poÊwi´ca swój czas na pomaganie ogrodnikom.
Jednak pod wp∏ywem wypowiedzi naukowców doszed∏em do wniosku, ˝e ona nie jest wcale szalona.
W Êwiecie nauki bowiem istniejà hipotezy nawiàzujàce do tego, co opowiada∏a Anastazja, a nawet dziedziny,
które w tych kierunkach przeprowadzajà badania. Na pytanie:
– Anastazjo, w jaki sposób przywo∏ujesz i przedstawiasz ró˝ne sytuacje, a nawet myÊli wielkich ludzi przesz∏oÊci sprzed tysiàca lat?odpowiedzia∏a:
– Pierwsza myÊl, pierwsze s∏owo by∏o u Stwórcy. Jego myÊli ˝yjà do dzisiaj, niewidzialnie nas otaczajàc
i zape∏niajàc przestrzeƒ WszechÊwiata, odbijajàc si´ w materialnych, ˝ywych stworzeniach, powsta∏ych w imi´
najwa˝niejszego, w imi´ cz∏owieka! Cz∏owiek bowiem jest dzieckiem Stwórcy. Jak ka˝dy rodzic, Bóg nie móg∏
˝yczyç swojemu dziecku mniej, ni˝ sam posiada∏. Bóg da∏ mu wszystko, a nawet wi´cej – da∏ mu prawo wyboru. Cz∏owiek mo˝e tworzyç i udoskonalaç Êwiat pot´gà swoich myÊli. Jakakolwiek wytworzona przez cz∏owieka myÊl nie znika. Je˝eli jest jasna – zape∏nia jasnà przestrzeƒ i staje po stronie jasnych si∏, je˝eli ciemnato na
odwrót. Dzisiaj ka˝dy cz∏owiek mo˝e korzystaç z ka˝dej myÊli stworzonej kiedykolwiek przez ludzi albo przez
Stwórc´.
– Dlaczego nie wszyscy z nich korzystajà?
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– Korzystajà wszyscy, ale w ró˝nej mierze. ˚eby korzystaç, nale˝y myÊleç, ale z powodu codziennej krzàtaniny nie wszystkim si´ to udaje.
– To znaczy, ˝e nale˝y dobrze pomyÊleç i wtedy wszystko si´ uda? Mo˝na nawet poznaç myÊli Stwórcy? –
˚eby poznaç myÊli Stwórcy, nale˝y osiàgnàç tylko Jemu przynale˝nà czystoÊç pomys∏ów i Jego lotnoÊç myÊli.
˚eby poznaç myÊli oÊwieconych, nale˝y posiàÊç ich czystoÊç pomys∏ów i z ich szybkoÊcià umieç myÊleç.
Je˝eli w jakimÊ cz∏owieku nie ma dostatecznej czystoÊci pomys∏ów, by obcowaç z wymiarem jasnych si∏, wymiarem, w którym mieszkajà jasne myÊli, wtedy b´dzie je czerpa∏ z ciemnego przeciwieƒstwa i w rezultacie
m´czy∏ samego siebie i innych.
Istnia∏y i istniejà dwa kierunki poznawania przyrody. Jeden zosta∏ przedstawiony przez zachodnià nauk´,
tzn. wiedz´ wydobytà na bazie metodologicznej, którà posiada zachód: dowód, eksperyment itd. Drugi kierunek, wschodni, to wiedza otrzymana z zewnàtrz, ezoteryczna droga w stanie medytacji. Ezoterycznej wiedzy
si´ nie zdobywa, ona jest od poczàtku dana cz∏owiekowi.
Sta∏o si´ tak, ˝e na jakimÊ etapie rozwoju ta ezoteryczna droga zosta∏a zagubiona i zosta∏ sformu∏owany inny sposób osiàgni´cia wiedzy, niezwykle skomplikowany i mozolnie prowadzàcy do celu. Przez ostatnie tysiàc lat, idàc tà drogà, dotarliÊmy do wiedzy, która by∏a znana na wschodzie ju˝ trzy tysiàce lat temu.
Intuicyjnie czuj´, ˝e racj´ mieli ci, którzy twierdzili, i˝ materia na poziomie duchowym, zape∏niajàca ca∏y
WszechÊwiat, jest wzajemnie powiàzanà strukturà. W ksià˝ce Summa technologiae, w rozdziale WszechÊwiat
jako “Superkomputer”, Stanis∏aw Lem przedstawi∏ swojà teori´, ˝e istnieje gigantyczny mózg WszechÊwiata
w postaci komputera. Wyobraêcie sobie taki komputer, który przy obj´toÊci naszego WszechÊwiata (jej promieƒ wynosi oko∏o pi´tnastu miliardów kilometrów) jest wype∏niony elementami z obj´toÊcià 10–33 cm3. I taki
mózg, zape∏niajàcy ca∏y WszechÊwiat, ma oczywiÊcie mo˝liwoÊci, których nie mo˝na sobie nawet wyobraziç.
Gdyby przyjàç, ˝e w rzeczywistoÊci ten mózg funkcjonuje nie na zasadzie pracy komputera, lecz na bazie
elektromagnetycznego pola, to wtedy staje si´jasne: zjawiska Absolutu Schellinga albo Szunjata, opisywane
w staro˝ytnej duchowej literaturze, sà bezpoÊrednio komputerem najnowszej generacji. Oprócz tego nic
w Êwiecie nie istnieje. Wszystko inne jest przejawem jakiejÊ formy Absolutu.
O promieniu dzia∏ajàcym na odleg∏oÊç napisano: ,,[...] oczywiÊcie Wiemacki mia∏ racj´, kiedy postawi∏ pytanie: »W jaki sposób ideamyÊl cz∏owieka przeprowadza planet´ Ziemi´ w jej nowà ewolucyjnà faz´?« Jak? Tylko poprzez prac´, tylko poprzez technicznà dzia∏alnoÊç? _ nie da si´ tego bezpoÊrednio wyt∏umaczyç. Fakty
wskazujà na to, ˝e cz∏owiek, jako operator, mo˝e zmieniaç na odleg∏oÊç mnóstwo wskazaƒ elektronicznych
przyrzàdów i jak gdyby psuç ich w∏aÊciwe funkcje.
W Nowosybirsku prowadzone sà teraz takie doÊwiadczenia, polegajàce na ∏àczeniu si´ z Noryiskiem, wyspà Dikson oraz amerykaƒskim centrum na Florydzie. Okazuje si´, ˝e po∏àczenie na odleg∏oÊç cz∏owieka,
urzàdzenia i operatora jest rzeczywiste i precyzyjne. Spotykamy si´ z nie znanym nam dotychczas zjawiskiem
– wzajemnym oddzia∏ywaniem na ogromnych odleg∏oÊciach ˝ywej materii na materi´ nieo˝ywionà” .
Z ˝alem musz´ stwierdziç, ˝e w ró˝nych artyku∏ach na ten temat jest du˝o niezrozumia∏ych terminów,
zwrotów i odnoÊników do prac innych naukowców. Przeczytaç wszystko i zrozumieç jest bardzo trudno. Mimo
to zrozumia∏em, ˝e nowoczesna nauka dysponuje wiedzà na temat ludzkich umiej´tnoÊci kontaktowania si´
na odleg∏oÊç. Wiadomo równie˝ o istnieniu banku danych WszechÊwiata, z którego korzysta Anastazja, okreÊlajàc go jako wymiar jasnych si∏, czyli wymiar, w którym ˝yjà wszystkie myÊli kiedykolwiek wypracowane
przez ludzi. O nim te˝ mówi nowoczesna nauka, nazywajàc go superkomputerem.
Nast´pnie musia∏em sobie uÊwiadomiç, w jaki sposób mnie, nie pracujàcemu w bran˝y literackiej, nie majàcemu w tym kierunku ˝adnego wykszta∏cenia, uda∏o si´ napisaç ksià˝k´, i to ksià˝k´, która wstrzàsa ludêmi
. Kiedy by∏em w tajdze, Anastazja powiedzia∏a, ˝e zrobi ze mnie pisarza. “Napiszesz ksià˝k´ – mówi∏a. –
B´dzie jà czytaç mnóstwo ludzi, ona b´dzie b∏ogo dzia∏aç na czytajàcych”. Teraz ksià˝ka jest ju˝ napisana.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e to tylko zas∏uga Anastazji, ale wtedy nale˝a∏oby okreÊliç, w jaki sposób wp∏ywa ona
na twórcze procesy innych ludzi. Do tej pory nikomu si´ to jednak nie uda∏o. Dla u∏atwienia zadania mo˝na
oczywiÊcie wziàç pod uwag´, ˝e ja te˝ jestem troch´ utalentowany i, otrzymujàc od Anastazji ciekawe wiadomoÊci, opisa∏em je w ksià˝ce.
Wtedy wydaje si´, ˝e wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko ma swoje wyt∏umaczenie. Nie nale˝y nadal traciç czasu na czytanie naukowej i duchowej literatury, zadawaç pytaƒ naukowcom. Nagle jednak pojawi∏o si´ nowe zjawisko, dla którego do tej pory ani ja, ani ˝aden z moich pomocników nie mo˝emy znaleêç wyt∏umaczenia. Jak Paƒstwo pami´tajà, pisa∏em w pierwszej ksià˝ce to, co Anastazja powiedzia∏a dwa lata temu: “Malarze namalujà moje portrety i to b´dzie najlepsze ze wszystkiego, co kiedykolwiek stworzyli. Postaram si´ ich uduchowiç. Stworzà to, co wy okreÊlacie kinem, i to b´dzie najwspanialszy film. B´dziesz patrzy∏
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na to wszystko i wspomina∏ mnie”.
Dziadek Anastazji na moje pytanie: “Czy ona przepowiada przysz∏oÊç?” – odpowiedzia∏: “W∏adimirze, Anastazja przysz∏oÊci nie przepowiada, ona jest zdolna jà kszta∏towaç i przetwarzaç w rzeczywistoÊç”.
Wyrazy – to tylko wyrazy. Przecie˝ du˝o gadamy o wszystkim. Wtedy zlekcewa˝y∏em jego s∏owa, pomyÊla∏em, ˝e to mit, bo nie mo˝na by∏o przewidzieç, na ile precyzyjnie s∏owa Anastazji sprawdzà si´ w ˝yciu. Dziwne, ale to si´ zdarza! Wypowiedziane przez Anastazj´, z pewnoÊcià przekszta∏cajà si´ w rzeczywistoÊç.
Najpierw potoczy∏y si´ wiersze. Potem w ró˝nych miastach ludzie zacz´li otwieraç muzea – “Domki Anastazji”. W jednym z nich, w mieÊcie Gelend˝yk, zosta∏y wystawione obrazy moskiewskiej malarki Aleksandry
Sajenko, poÊwi´cone Anastazji i przyrodzie.
W szed∏em do tego domku, popatrzy∏em na Êciany z umieszczonymi na nich obrazami i... otaczajàca mnie
przestrzeƒ jakby zacz´∏a zmieniaç wyglàd. Z wielu obrazów patrzy∏a na mnie swoimi ˝yczliwymi oczami Anastazja, a fabu∏a... Wyobraêcie sobie, ˝e na obrazach znajdowa∏y si´ fabu∏y z nie wydanej jeszcze drugiej
ksià˝ki. By∏a równie˝ Êwiecàca kula, która czasami pojawia∏a si´ z Anastazjà. Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e ta
artystka maluje nie p´dzlem, lecz koniuszkami palców. Wi´kszoÊç jej obrazów zosta∏a ju˝ sprzedana, ale
wcià˝ sà na wystawie, poniewa˝ ludzie ca∏y czas przychodzàje oglàdaç. Jeden obraz malarka da∏a mi w prezencie. Przedstawieni byli na nim rodzice Anastazji. Od twarzy jej mamy nie mo˝na by∏o oderwaç wzroku
. Z ró˝nych studiów filmowych zacz´∏y nap∏ywaç propozycje. Nie zdziwi∏o mnie to. Dotykajàc r´kami obrazów, kartek z wierszami, s∏uchajàc piosenek i oglàdajàc kadry nakr´conego filmu, nadal stara∏em si´ zrozumieç to, co si´ dzieje. Najwybitniejsi duchowi nauczyciele, znani ze swych religijnych poglàdów, filozoficznych
i naukowych badaƒ, nie osiàgajà szybkoÊci wp∏ywu Anastazji na potencja∏ cz∏owieka. Ich wiedza zacz´∏a dzia∏aç i przejawiaç si´ w realnym ˝yciu jako spuÊcizna stui tysiàcleci od momentu pojawienia si´ tej wiedzy.
Anastazja w przeciàgu kilku dni i miesi´cy, nie wiadomo w jaki sposób, nie stosujàc duchowych traktatów
i moralnego nagabywania, dzia∏a bezpoÊrednio na uczucia, wywo∏ujàc emocjonalne wybuchy, twórcze podniecenie, realizujàce si´ w rzeczywistej twórczoÊci ró˝nych ludzi, którzy zetkn´li si´ z nià w swoich myÊlach.
My mo˝emy je odbieraç w postaci dzie∏ sztuki, stworzonych w czasie natchnienia i dà˝enia ku dobru i jasnoÊci.
W jaki sposób ta pustelnica, b´dàc sama ze sobà w g∏uchej syberyjskiej tajdze, w tym samym czasie jak
gdyby wisi nad realnà przestrzenià naszego ˝ycia? W jaki sposób r´koma innych ludzi materializuje twórczoÊç? I to wszystko o jasnym, dobrym, o Ojczyênie, o przyrodzie, o mi∏oÊci.
“Ona zasypie Êwiat wielkà poezjà mi∏oÊci. Wiersze i piosenki b´dà jak wiosenny deszcz zmywaç Ziemi´
z nagromadzonego na niej brudu” – powiedzia∏ dziadek Anastazji.
– W jaki sposób ona to robi? – zapyta∏em.
– Energià w∏asnego pragnienia – odpowiedzia∏ mi. – Ona rozdaje natchnienie oraz olÊnienie mocà swojego
marzenia.
– Jaka si∏a ukryta jest w jej marzeniach?
– Si∏a cz∏owieka – stwórcy.
– Przecie˝ za swoje tworzenie cz∏owiek powinien otrzymywaç nagrody, ho∏d, pieniàdze i tytu∏y. Ona je oddaje bezinteresownie. Dlaczego?
– Jest samowystarczalna. Satysfakcja i prawdziwa mi∏oÊç choç jednego obdarowanego cz∏owieka jest dla
niej najwy˝szà nagrodà – odpowiedzia∏ dziadek.
Na razie nie mog´ do koƒca zrozumieç tej odpowiedzi. Starajàc si´ uÊwiadomiç sobie, kim jest Anastazja,
i okreÊliç swój stosunek do niej, nadal wys∏uchiwa∏em o niej ró˝nych opinii, czyta∏em duchowà literatur´.
W przeciàgu pó∏ora roku po∏knà∏em wi´cej literatury ni˝ przez ca∏e moje ˝ycie. Tylko co z tego wynika?
Wysnu∏em wy∏àcznie dla siebie jeden bezsporny wniosek: “W szeregu màdrych ksià˝ek, pretendujàcych do
historycznej wiarygodnoÊci, duchowoÊci i szczeroÊci, tkwi bezczelne k∏amstwo albo ob∏uda”.
Do takiego wniosku doprowadzi∏o mnie zapoznanie si´ z ˝yciorysem Grigorija Rasputina. W pierwszej
ksià˝ce poda∏em cytaty z historycznych kronik Pikula U ostatniej kraw´dzi. W noweli opowiada on, jak niedouczony ch∏op Rasputin z g∏uchej syberyjskiej wioski, gdzie roÊnie syberyjski Cedr, w 1907 roku przyszed∏ do
stolicy, wszed∏ do carskiej rodziny, którà zadziwi∏ swoimi przepowiedniami, przespa∏ si´ z wieloma bogatymi,
b∏´kitnej krwi kobietami. Jego mordercy byli zdziwieni, ˝e po po∏kni´ciu wsypanego do szklanki cyjanku móg∏
wstaç od sto∏u i wyjÊç na podwórze zamku. Kniaê Jusupow strzela∏ do le˝àcego Rasputina bezpoÊrednio z rewolweru. Mimo ˝e by∏ podziurawiony jak sito, Rasputin nadal ˝y∏. Zranione cia∏o zrzucili z mostu do wody. Potem wy∏owili i spalili. Tajemniczy Grigorij Rasputin, pora˝ajàcy swoich oprawców wytrzyma∏oÊcià, wyrós∏ w cedrowym kraju.
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Dziennikarze tamtych czasów podkreÊlili jego wytrzyma∏oÊç takim stwierdzeniem: “W wieku pi´çdziesi´ciu
lat móg∏ zaczàç orgi´ w po∏udnie, kontynuujàc zabaw´ do czwartej rano. BezpoÊrednio po rozpuÊcie jecha∏ do
koÊcio∏a na porannà msz´, gdzie stojàc, modli∏ si´ do ósmej rano. Potem w domu, odtruwszy si´ herbatà, Grigorij, jak gdyby nic si´ nie wydarzy∏o, do drugiej po po∏udniu przyjmowa∏ petentów, pacjentów, potem zaprasza∏ damy i szed∏ z nimi do sauny, a stamtàd jecha∏ do podmiejskiej restauracji, gdzie powtarza∏ poprzednià
noc – ˝aden normalny cz∏owiek nie móg∏by znieÊç podobnego trybu ˝ycia”.
Tak jak wielu, ja równie˝ stworzy∏em sobie odpowiedni do tego cytatu obraz Grigorija Rasputina – jako
cz∏owieka amoralnego. A ˝ycie, jak gdyby pod rozwag´, podrzuci∏o innà informacj´. Rasputin nie móg∏ byç
z∏ym cz∏owiekiem, skoro nawet tak wielki cz∏owiek, jak papie˝ Jan XXIII, napisa∏ o nim w swoich wspomnieniach: “Dzisiaj z rzeki wychodzi nietkni´te, nie znalezione cia∏o Âwi´tego Mnicha. A jego tajemniczy synowie
z modlitwà do Arki wejdà”.
Jak to mo˝liwe, ˝e z jednej strony piszà o nim “rozpustnik”, a z drugiej – “Êwi´ty mnich”? Gdzie jest prawda,
a gdzie k∏amstwo? Po jakimÊ czasie przypadkowo natrafi∏em na notatki Grigorija Rasputina, które pisa∏ w czasie pielgrzymki do Ziemi Âwi´tej (zosta∏y one dostarczone do Pary˝a przez uciekiniera z ZSRR, ¸obaczewskiego). Oto ten tekst: “Morze uspokaja bez ˝adnego wysi∏ku. Kiedy budzisz si´ rano, fale »mówià«, pluskajà
i cieszà. S∏oƒce b∏yszczy na morzu i jakby powoli, powoli si´ wznosi. W tym momencie dusza cz∏owieka zapomina o ca∏ej ludzkoÊci i patrzy na blask s∏oƒca; wówczas radoÊç w cz∏owieku p∏omienieje i w duszy czuje si´
ksi´g´ ˝ycia i wielkà ˝yciowà màdroÊç – nieopisana uroda i pi´kno! Morze wybudza ze snu krzàtaniny, zamotania – samoistnie. Bardzo du˝o myÊli o ˝yciu przychodzi do g∏owy.
Morze to przestrzeƒ, ale umys∏ jest jeszcze bardziej przestrzenny. Ludzka màdroÊç nie ma koƒca, granic,
nie mieÊci si´ u wszystkich filozofów. Jeszcze znakomitsza jest, wspanialsza, wi´ksza pi´knoÊç, kiedy s∏oƒce
opada za morze i zatacza si´, a promienie jego lÊnià.
Kto mo˝e oceniç promieniejàcy blask ∏uny? On grzeje i pieÊci dusz´, i pociesza jà uzdrawiajàco. S∏oƒce
z ka˝dà chwilà zachodzi za góry, duszy cz∏owieka troch´ ˝al jego uroczych, b∏yszczàcych promieni... Êciemnia si´. O, jaka nadchodzi cisza... Nie s∏ychaç nawet g∏osu ptaka. Od rozmyÊlaƒ cz∏owiek zaczyna chodziç po
pok∏adzie, mimowolnie przypomina sobie dzieciƒstwo i t´ ca∏à latanin´, cicho biesiaduje ze sobà. Porównuje
t´ swojà cisz´ z zagonionym Êwiatem, chcàc z kimkolwiek rozgoniç nud´, wywo∏anà u niego przez jego wrogów... “.
To w koƒcu kim by∏eÊ, Sybiraku Grigoriju Rasputinie? Gdzie jest napisana o tobie prawda, a gdzie k∏amstwo? Jak si´ w tym zorientowaç? Na czym oprzeç si´ w zrozumieniu Istoty ˝ycia, swojego przeznaczenia?
Jakie wielkie dzie∏a pomogà zrozumieç, gdzie Prawda, a gdzie fa∏sz? Gdzie duchowoÊç i szczeroÊç, gdzie
pretendowanie do wszechwiedzy? Mo˝e pos∏uchaç w∏asnego serca...
Grigorij Rasputin z cedrowych lasów wszed∏ w ˝ycie przedrewolucyjnej Rosji, starajàc si´ zatrzymaç burz´
rewolucji, i dlatego zginà∏. Anastazja te˝ ˝yje w lesie cedrowym i te˝ stara si´ czyniç dobro dla ludzi, usi∏uje
zapobiec nieszcz´Êciu, tylko jaki los dla niej zgotowa∏o nasze spo∏eczeƒstwo?

MASZYNA DO ROBIENIA PIENI¢DZY
Po pierwszych dniach kontaktu z Anastazjà mia∏em wra˝enie, ˝e przebywam w towarzystwie pustelnicy
o wyjàtkowym Êwiatopoglàdzie. Teraz, po wszystkim, co od niej us∏ysza∏em i co na ten temat przeczyta∏em
w literaturze, sta∏em si´ Êwiadkiem wnikania jej w nasze ˝ycie. Doszed∏em do wniosku, ˝e Anastazja jest obdarzona nadziemskà si∏à. W mojej g∏owie zapanowa∏ chaos. Z wielkim wysi∏kiem odrzuci∏em lawin´ informacj
i i wniosków, które na mnie spad∏y, postanowi∏em wróciç do moich pierwszych wra˝eƒ i odpowiedzieç sobie
na cz´sto zadawane pytanie: “Dlaczego nie wywioz∏em Anastazji z tajgi?”. Bardzo chcia∏em jà stamtàd wywieêç, ale zrozumia∏em, ˝e nie mo˝na tego zrobiç si∏à. Nale˝a∏oby jej udowodniç sens i cel oraz korzyÊci przebywania w naszym spo∏eczeƒstwie. Zastanawia∏em si´, które z jej zdolnoÊci mo˝na by by∏o wykorzystaç z po˝ytkiem dla niej, dla ludzi i mojej firmy. Nagle mnie olÊni∏o, ˝e stojàca przede mnà Anastazja jest prawdziwà
˝ywà maszynà do robienia pieni´dzy.
Jej umiej´tnoÊci i zdolnoÊci dajà mo˝liwoÊç wyleczenia od r´ki wszystkich chorób, które istniejà. Ona, leczàc, nie stawia ˝adnej diagnozy, lecz tylko wyrzuca z ludzkiego organizmu wszystkie choroby, które w nim
tkwià. Czyni to, nie dotykajàc cia∏a. Ja osobiÊcie doÊwiadczy∏em tego na sobie. Przedstawi´ to w skrócie:
Anastazja ca∏kowicie si´ koncentruje, patrzy swoimi niebieskoszarymi, ˝yczliwymi oczami, w ogóle nie
mrugajàc. Od jej ˝yczliwego spojrzenia ogrzewa si´ cia∏o, tak ˝e zaczynajà si´ pociç nogi. Razem z potem
wydostajà si´ z organizmu wszystkie choroby i toksyny. Chorzy ludzie wydajà bardzo du˝o pieni´dzy na lekar-
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stwa i ró˝ne zabiegi chirurgiczne. Je˝eli jeden lekarz nie pomóg∏, to idà do innego. Kiedy i ten nie pomaga, odwiedzajà znachorów i bioenergoterapeutów. ˚eby wyleczyç si´ tylko z jednej choroby, tracà tygodnie, miesiàce, lata, a Anastazji zajmuje to kilka minut. Podliczy∏em, ˝e gdy ona poÊwi´ci jednemu pacjentowi oko∏o pi´tnastu minut i za to skasuje si´ tylko szeÊçdziesiàt z∏otych, na dzieƒ dzisiejszy, to za dzieƒ pracy otrzymamy?!... To nie jest szczyt zarobków – za niektóre bowiem zabiegi chirurgiczne trzeba p∏aciç bajoƒskie sumy.
W mojej g∏owie stworzy∏em bardzo dobry biznesplan. Zdecydowa∏em si´ uÊciÊliç szczegó∏y przysz∏ej pracy
i dlatego spyta∏em Anastazj´:
– Czy naprawd´ posiadasz takà si∏´, ˝e mo˝esz wyleczyç cz∏owieka ze wszystkich chorób?
– Tak, jestem pewna, ˝e mog´ wyleczyç wszystkie – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Ile czasu musisz poÊwi´ciç na wyleczenie jednego cz∏owieka?
– Nieraz potrzebuj´ bardzo du˝o czasu.
– Bardzo du˝o – to znaczy ile? – Raz zdarzy∏o si´, ˝e straci∏am ponad dziesi´ç minut.
– Dziesi´ç minut to drobiazg. Ludzie nieraz tracà lata, ˝eby wyzdrowieç.
– Dziesi´ç minut to bardzo du˝o, je˝eli wziàç pod uwag´, ˝e w tym momencie powinnam si´ skoncentrowaç i wy∏àczyç z procesu myÊlenia o Prawdzie ˝ycia i Przyrodzie. . .
– Nic si´ nie stanie, przemyÊlenia poczekajà, bo i tak bardzo du˝o wiesz. WymyÊli∏em coÊ, Anastazjo.
– Co wymyÊli∏eÊ?
– Zabior´ ci´ ze sobà. W du˝ym mieÊcie wydzier˝awi´ dla ciebie ekskluzywny gabinet, zrobi´ reklam´ i b´dziesz mog∏a leczyç ludzi. Przyniesiesz ludziom du˝o dobrego, leczàc ich, a my b´dziemy mieli dobry dochód.
– Przecie˝ czasem lecz´ ludzi. Pomagam ogrodnikom zrozumieç otaczajàcy ich Êwiat roÊlin, modelujàc
pewne sytuacje, w których si´ znajdà. W tym czasie mój promyczek wyp´dza choroby z ich organizmu, ale
staram si´, ˝eby nie wszystkie...
– Oni przecie˝ nie wiedzà, ˝e ty to robisz. Tobie nikt nie p∏aci, a nawet nikt nie podzi´kuje! Nic nie otrzymujesz za takà dobrà prac´!
– Otrzymuj´.
– Co?
– Uczucie radoÊci i przyjemnoÊç.
– No, dobrze. Niech tobie b´dzie radoÊnie i przyjemnie, a firmie jeszcze dodatkowy dochód.
– A je˝eli jakiÊ cz∏owiek nie b´dzie mia∏ pieni´dzy, ˝eby zap∏aciç za leczenie?
– To nie twój problem. B´dziesz mia∏a sekretark´, recepcjonistk´, mened˝era. PowinnaÊ myÊleç tylko o leczeniu, doskonaleniu swoich umiej´tnoÊci, uczestniczyç w seminariach celem wymiany poglàdów. Sama
wiesz najlepiej, na czym polega ten twój sposób, to znaczy promyczek, i jakie mechanizmy sà w to zaanga˝owane.
– Wiem i rozumiem, ale w waszym Êwiecie ta metoda jest równie˝ znana. Lekarze, naukowcy wiedzà o niej
albo intuicyjnie odczuwajà jej pozytywny wp∏yw na pacjentów. W szpitalach zazwyczaj rozmawiajà z chorymi,
starajàc si´ swoim zachowaniem poprawiç ich humor. Lekarze ju˝ dawno zauwa˝yli, ˝e gdy chory znajduje
si´ w stanie depresji, bardzo ci´˝ko go wyleczyç i nie pomagajà nawet ˝adne lekarstwa. Je˝eli lekarz podchodzi do cz∏owieka z mi∏oÊcià, jest uprzejmy, ˝yczliwy i troskliwy, to choroba szybciej ustàpi.
– To dlaczego nikt si´ nad tym nie zastanawia i nie rozwija tego sposobu leczenia do takiego stopnia jak
ty?
– Wielu naukowców pracuje nad tym, ˝eby zorientowaç si´ w procesie tego dzia∏ania. Mnóstwo ludzi, których okreÊlacie znachorami, leczy, opierajàc si´ na tej metodzie, i troch´ im si´ to udaje. W ten sposób uzdrawia∏ Jezus Chrystus i Êwi´ci aposto∏owie. W Biblii du˝o si´ mówi o mi∏oÊci. To uczucie b∏ogo oddzia∏uje na
cz∏owieka. Jest najmocniejszym z istniejàcych uczuç.
– W zwiàzku z tym dlaczego uzdrowiciele i lekarze mogà niewiele, a ty du˝o i z takà ∏atwoÊcià?
– Problem polega na tym, ˝e oni, ˝yjàc w waszym Êwiecie, jak i wszyscy z waszego spo∏eczeƒstwa, pozwalali zgubnym uczuciom panowaç nad sobà.
– Jakie to sà “zgubne uczucia”, jaka jest ich rola?
– Zgubne uczucia – to z∏oÊç, nienawiÊç, rozdra˝nienie, zazdroÊç, zawiÊç... i inne. To one i podobne do nich
os∏abiajà cz∏owieka.
– A ty rzadko si´ z∏oÊcisz?
– Nigdy si´ nie z∏oszcz´.
– Dobrze, Anastazjo. Niewa˝ne, co wywo∏uje taki efekt, wa˝ny jest ostateczny rezultat i korzyÊci, jakie z tego wyniesiemy. Odpowiedz, czy zgadzasz si´ pojechaç ze mnà i zajàç leczeniem ludzi?
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– W∏adimirze, przecie˝ mój dom, moja ojczyzna jest tutaj. Tylko tutaj przebywajàc, b´d´ mog∏a wype∏niç
moje przeznaczenie. Nic nie jest w stanie daç cz∏owiekowi wi´kszej si∏y ni˝ jego Ojczyzna, Przestrzeƒ Mi∏oÊci
stworzona przez rodziców. Moim promyczkiem mog´ i na odleg∏oÊç leczyç ludzi, uwalniaç od fizycznego cierpienia...
– No, dobrze. Nie chcesz jechaç – uzdrawiaj na odleg∏oÊç. Mo˝emy uzgodniç, dokàd b´dà przychodziç ludzie pragnàcy si´ wyleczyç. Omówimy harmonogram przyj´ç. Oni b´dà p∏aciç za wizyt´, a ty w okreÊlonym
czasie b´dziesz ich uzdrawiaç. Zgadzasz si´?
– W∏adimirze, rozumiem, chcesz mieç du˝o pieni´dzy. B´dziesz je mia∏, pomog´ ci. Ale nie trzeba gromadziç ich w taki sposób. W waszym spo∏eczeƒstwie za leczenie otrzymuje si´ zap∏at´, nie post´puje si´ inaczej
w tym twoim Êwiecie. Leczja ch´tniej b´d´ czyni∏a to darmo. Ijeszcze jedno... Ja nie mog´ leczyç wszystkich
po kolei bez wyjàtku, poniewa˝ jeszcze nie mam poj´cia, w jakich przypadkach uzdrowienie przyniesie ulg´,
a w jakich szkod´. B´d´ pracowa∏a, ˝eby uÊwiadomiç to sobie i zrozumieç... Gdy b´d´ mog∏a to rozwiàzaç. . .
– Co za bzdury! W jaki sposób leczenie cz∏owieka mo˝e zaszkodziç? Mo˝e masz na uwadze szkod´ dla
siebie?
– U zdrowienie fizycznych niedomagaƒ cz´sto prowadzi do cierpienia duchowego samego uzdrowionego.
– Anastazjo, z powodu twoich màdroÊci masz odwrócone wyobra˝enie o dobru i z∏u. Lekarze wszystkich
czasów byli szanowani w spo∏eczeƒstwie, chocia˝ nie wykonywali swojej pracy za darmo. Je˝eli, jak twierdzisz, powo∏ujesz si´ na Bibli´, to i tam nie spotkasz za to pot´pienia. Wyrzuç z g∏owy swoje wàtpliwoÊci. Mimo wszystko wyleczenie cz∏owieka jest dobrem!
– Zrozum, W∏adimirze, widzia∏am na w∏asne oczy... Dziadek wyt∏umaczy∏ mi, w jakà szkod´ mo˝e przekszta∏ciç si´ uzdrowienie, je˝eli b´dzie nieprzemyÊlane. .., je˝eli nie uczestniczy w uzdrowieniu sam chory.
– Dziwna filozofia panuje u was, taka osobliwa. Proponuj´ tobie wspólny interes, a ty wyskakujesz z przyk∏adami.

UZDROWIENIE PROWADZÑCE DO PIEK¸A
– KiedyÊ zobaczy∏am swoim promyczkiem samotnà babci´ pracujàcà na dzia∏ce. By∏a ruchliwa, zgrabna
i zawsze radosna. Od razu mnie zainteresowa∏a. Dzia∏eczk´ mia∏a niewielkà, ale hodowa∏a na niej du˝o ró˝nych roÊlin, które wspaniale si´ rozwija∏y, poniewa˝ wk∏ada∏a du˝o mi∏oÊci w ich piel´gnacj´. Póêniej dowiedzia∏am si´, ˝e wszystko, co wyhodowa∏a, wozi∏a do zaludnionych miejsc i sprzedawa∏a. Sama nie jad∏a
pierwszych p∏odów, zawsze stara∏a si´je sprzedaç, bo wtedy by∏y dro˝sze. Potrzebowa∏a pieni´dzy, ˝eby pomóc swojemu synowi. Urodzi∏a go w póênym wieku i do tego zosta∏a bez m´˝a. Z krewnymi te˝ nie mia∏a kontaktu. Wychowa∏a dziecko sama. Synek dobrze malowa∏ w dzieciƒstwie, a ona pragn´∏a, ˝eby zosta∏ malarzem. Par´ razy próbowa∏ dostaç si´ na studia, w koƒcu mu si´ uda∏o. Dwa razy do roku przyje˝d˝a∏ do swojej matki staruszki w odwiedziny. Te przyjazdy by∏y dla niej najwi´kszà radoÊcià. W czasie jego nieobecnoÊci
odk∏ada∏a dla niego pieniàdze i robi∏a zapasy jedzenia. Z wyhodowanych w ogródku jarzyn i owoców robi∏a zaprawy i wszystko oddawa∏a synowi.
Bardzo mocno go kocha∏a i marzy∏a, ˝e syn b´dzie wielkim malarzem. ˚y∏a marzeniem, by∏a ˝yczliwa i weso∏a. Przez jakiÊ czas nie obserwowa∏am jej. Kiedy znowu jà zobaczy∏am, by∏a ju˝ ci´˝ko chora. Z trudem si´
schyla∏a, ˝eby uprawiaç roÊliny w swoim ogródku, za ka˝dym sk∏onem jej cia∏o przeszywa∏ ostry ból. Okaza∏a
si´ jednak pomys∏owà kobietà. Zrobi∏a wàziutkie i d∏ugie zagonki. Wzi´∏a siedzenie od starego taboretu, k∏ad∏a
je mi´dzy zagonkami, siada∏a na ni i, przesuwajàc si´ na tym siedzeniu po ca∏ym ogródku, pieli∏a zagony. Koszyk wlok∏a za sobà na sznurku. Cieszy∏a si´, ˝e b´dzie mia∏a urodzaj. Urodzaj naprawd´ musia∏ byç du˝y,
poniewa˝ roÊliny wyczuwa∏y staruszk´ i odpowiednio reagowa∏y. Staruszka zdawa∏a sobie spraw´ ze swojej
rych∏ej Êmierci. ˚eby nie sprawiç synowi k∏opotu, sama kupi∏a trumn´, wiàzank´ i wszystko przygotowa∏a do
pogrzebu. Przed Êmiercià chcia∏a jednak zdà˝yç zebraç plony i zrobiç dla syna zaprawy na zim´. Wtedy nie
zwróci∏am uwagi, dlaczego staruszka choruje mimo tak bliskiego kontaktu ze swoimi roÊlinami. PomyÊla∏am,
˝e to z tego powodu, i˝ zamiast spo˝ywaç p∏ody z ogródka, sprzedaje je, a za pieniàdze stara si´ coÊ taniego
kupiç. Zrobi∏o mi si´ jej ˝al. Zdecydowa∏am si´ jej pomóc. KiedyÊ, w czasie gdy spa∏a, zacz´∏am ogrzewaç jà
swoim promyczkiem, wyp´dzajàc tym samym choroby z jej cia∏a. Czu∏am, ˝e coÊ si´ mojemu promyczkowi
przeciwstawia, ale mimo wszystko próbowa∏am. . .
Czyni∏am to tak d∏ugo, dopóki nie osiàgn´∏am swojego celu. Zanim wyleczy∏am jej cia∏o, min´∏o a˝ dziesi´ç
minut. Póêniej, kiedy przyszed∏ dziadek, opowiedzia∏am mu o staruszce i zapyta∏am:
– Dlaczego promyczkowi coÊ si´ opiera∏o?
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Dziadek zamyÊli∏ si´ i powiedzia∏:
– èle post´powa∏aÊ.
Zdenerwowa∏am si´ tym stwierdzeniem. Poprosi∏am dziadka o wyjaÊnienie, co z∏ego uczyni∏am? On d∏ugo
milcza∏, a potem rzek∏:
– Uzdrowi∏aÊ cia∏o, ale dusz´ skaza∏aÊ na cierpienie.
Wtedy zapyta∏em Anastazj´:
– Co w koƒcu takiego okropnego mog∏aÊ uczyniç duszy tej staruszki?
Anastazja westchn´∏a i opowiada∏a dalej:
– Staruszka przesta∏a chorowaç i nie umar∏a. Synek przyjecha∏ do niej pr´dzej ni˝ obieca∏, ale tylko na dwa
dni. Przyjecha∏ z wiadomoÊcià, ˝e zrezygnowa∏ ze studiów. OÊwiadczy∏, ˝e nie chce ju˝ byç malarzem i ˝e
zajmuje si´ jakàÊ innà dzia∏alnoÊcià, przynoszàcà dochód. O˝eni∏ si´. powiedzia∏: “Teraz b´d´ mia∏ pieniàdze,
nie musisz wi´c przygotowywaç dla mnie ju˝ tych »s∏oików«, poniewa˝ przewóz wychodzi dro˝ej. Sama si´
lepiej od˝ywiaj, mamo” – i wyjecha∏, nie wziàwszy niczego. Staruszka rankiem usiad∏a na ganku, popatrzy∏a
na swój ogródek, a oczy jej wyra˝a∏y pustk´, t´sknot´ i niech´ç do ˝ycia. Wyobraê sobie: cia∏o jest zdrowe,
a ˝ycia w nim jakby nie ma. Zobaczy∏am jà, ale jeszcze szybciej poczu∏am stan jej duszy: bezmierna, przera˝ajàca pustka i beznadziejnoÊç. Gdybym nie wyleczy∏a jej cia∏a, staruszka zmar∏aby w swoim czasie, odesz∏aby spokojnie, z pi´knym marzeniem i nadziejà. Przeze mnie trafi∏a w bezkres pustki jeszcze za ˝ycia, a to jest
uczucie wiele razy gorsze od Êmierci fizycznej. Po dwóch tygodniach zmar∏a.

SZCZERA ROZMOWA
– Poj´∏am, ˝e niedomaganie fizyczne to nic w porównaniu z cierpieniem duchowym, ale leczyç duszy wtedy nie potrafi∏am. Zdecydowa∏am si´ dojÊç do tego, jak mo˝na to zrobiç i czy jest to w ogóle mo˝liwe. Dzisiaj
wiem: jest mo˝liwe! UÊwiadomi∏am sobie, ˝e fizyczne niedomagania i choroby cia∏a powstajà w cz∏owieku nie
tylko na skutek jego odsuni´cia si´ od otaczajàcej przyrody, ale tak˝e z powodu panowania ciemnych uczuç,
którym pozwala w sobie tkwiç. Choroby mogà byç mechanizmem, narz´dziem przestrogi, a nawet zbawieniem od najwi´kszych màk. Choroba to jeden ze sposobów obcowania Wielkiego Intelektu – Boga z cz∏owiekiem. Ból cz∏owieka jest i Jego bólem. Dziwne, ale tak ju˝ jest. Jak inaczej ni˝ przez ból przekonaç ci´ do tego, ˝ebyÊ nie wrzuca∏ do swojego ˝o∏àdka ró˝nych “niepotrzebnoÊci”? Przecie˝ s∏owa same przez si´ do ciebie nie docierajà – wtedy przemawiajà za pomocà bólu. A ty co robisz? Po∏ykasz przeciwbólowe tabletki i nadal post´pujesz uparcie po swojemu.
– Czy to oznacza, z twojego punktu widzenia, ˝e ludzi nie trzeba leczyç? Nie nale˝y im pomagaç, kiedy
cierpià?
– Pomoc powinna byç, ale przede wszystkim musi polegaç na precyzyjnym uÊwiadomieniu sobie przez
chorego êród∏a i przyczyny choroby. Trzeba koniecznie pomóc mu zrozumieç, co chce powiedzieç Wielki Intelekt – Bóg. To nie jest ∏atwe, a nawet bardzo trudne. Mo˝esz si´ pomyliç. Bo ból jest osobistà rozmowà dwóch
blisko znajàcych si´ osób. Wtràcanie si´ osoby trzeciej cz´Êciej szkodzi, ni˝ pomaga.
– W takim razie dlaczego wyp´dzi∏aÊ ze mnie choroby? Zaszkodzi∏aÊ mi?
– Wszystkie twoje choroby wrócà do ciebie, je˝eli nie zmienisz swojego stylu ˝ycia, stosunku do otoczenia
i do siebie samego, nie zmienisz niektórych swoich przyzwyczajeƒ. W∏aÊnie one sà êród∏em twoich chorób.
Twojej duszy nie uszkodzi∏am.
Sta∏o si´ jasne, ˝e nie da rady przekonaç Anastazji do wykorzystywania jej zdolnoÊci uzdrawiania w celu
otrzymania dochodu; to nie jest mo˝liwe, dopóki ona czegoÊ tam do koƒca nie zrozumie. Runà∏ mój biznesplan. Anastazja zauwa˝y∏a moje rozczarowanie i powiedzia∏a:
– Nie martw si´, W∏adimirze, postaram si´ jak najszybciej wszystko zrozumieç. Teraz, je˝eli naprawd´
chcesz pomagaç ludziom i sobie, a nie tylko zarabiaç pieniàdze, zdradz´ ci metod´, za pomocà której cz∏owiek sam mo˝e pozbyç si´ wi´kszoÊci chorób. Ta metoda nie wywo∏uje takich negatywnych skutków, jakie
mogà si´ pojawiç przy wtràcaniu si´ w jego los osób postronnych. JeÊli zechcesz mnie wys∏uchaç...
– Co mi pozostaje...? Nie ma szans ciebie przekonaç. Opowiadaj.
– Istnieje par´ g∏ównych przyczyn powodujàcych cierpienie cia∏a cz∏owieka: zgubne uczucia, emocje,
sztucznie ustawiony re˝im ˝ywienia i jego sk∏ad, nieobecnoÊç bliskiego i przysz∏ego celu, fa∏szywe wyobra˝enie o sednie swojego przeznaczenia. Broniç przed chorobami sukcesywnie mogà pozytywne emocje i wi´kszoÊç roÊlin. PrzemyÊlenie swojej istoty i przeznaczenia mo˝e bardzo du˝o zmieniç w stanie fizycznym i duchowym. Ju˝ wiesz, jak przywróciç zerwane wi´zi mi´dzy cz∏owiekiem a roÊlinami, w uwarunkowaniach wa-
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szego Êwiata. ÂwiadomoÊç wszystkiego, co nas otacza, te˝ ∏atwiej osiàgnàç przez osobisty i bezpoÊredni
kontakt z tymi roÊlinami. Promykiem mi∏oÊci mo˝na wyleczyç wi´kszoÊç chorób bliskiego cz∏owieka, a nawet
przed∏u˝yç ˝ycie, stwarzajàc wokó∏ niego Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Równie˝ sam cz∏owiek, je˝eli potrafi wywo∏aç
w sobie pozytywne emocje, jest w stanie z ich pomocà zag∏uszyç ból, wyleczyç cia∏o, przeciwstawiç si´ truciênie.
– Co to znaczy “wywo∏aç uczucia”? Jak mo˝na marzyç o czymÊ jasnym, je˝eli na przyk∏ad boli zàb albo ˝o∏àdek?
– Czyste i jaskrawe mgnienia, pozytywne emocje jak anio∏y stró˝e zwyci´˝à ból i chorob´.
– Je˝eli tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e ktoÊ nie ma dostatecznie czystych i jasnych mgnieƒ, wywo∏ujàcych uzdrawiajàce, pozytywne emocje, co wtedy ma robiç?
– Natychmiast zrobiç coÊ takiego, ˝eby si´ pojawi∏y. One pojawiajà si´ w momencie kiedy otaczajàcy ci´
ludzie odniosà si´ do ciebie z prawdziwà mi∏oÊcià. Stwórz takà sytuacj´, abyÊ móg∏ uczyniç coÊ dobrego dla
otoczenia, bo inaczej twój anio∏ stró˝ nie b´dzie móg∏ ci pomóc...
– Ciekawe, jak si´ dowiedzieç, czy w ogóle je mia∏em, jakà mia∏y si∏´? Jak je wywo∏aç?
– Mo˝na to uczyniç za pomocà wspomnieƒ, przypominajàc sobie na przyk∏ad coÊ dobrego, przyjemnego
z przesz∏oÊci. Dzi´ki temu wspomnieniu poczujesz b∏ogi stan, który w przesz∏oÊci istnia∏ w tobie. Chcesz teraz
spróbowaç? Pomog´ ci, spróbuj, prosz´.
– Tak mówisz? To spróbujmy.
– Po∏ó˝ si´, prosz´, i rozluênij. Wspominaç mo˝na, poczynajàc od dzisiejszych mgnieƒ ˝ycia i uchodzàc
w przesz∏oÊç...
Mo˝esz te˝ przypomnieç sobie dzieciƒstwo i ruszaç w myÊlach do dnia dzisiejszego. Mo˝esz od razu
wspominaç najprzyjemniejsze chwile i powiàzane z nimi odczucia.
Wyciàgnà∏em si´ na trawie. Anastazja te˝ u∏o˝y∏a si´ obok i po∏o˝y∏a palce na mojej d∏oni. PomyÊla∏em, ˝e
jej obecnoÊç b´dzie mi przeszkadzaç w skupieniu si´ nad wspomnieniami, i poprosi∏em:
– Chcia∏bym zostaç sam.
– B´d´ cicho. Kiedy zaczniesz wspominaç, zapomnisz o mnie i nie b´dziesz ju˝ odczuwa∏ dotyku r´ki. A ja
pomog´ ci szybciej i jaskrawiej wszystko wspomnieç.

GDZIE JESTEÂ, ANIELE STRÓ˚U?
Kronika zdarzeƒ mojego ˝ycia przyprowadzi∏a do dzieciƒstwa. W spomnienia dosz∏y do momentu, gdy bawi∏em si´ w piasku z wiejskimi maluchami, i zatrzyma∏y si´. W duszy mia∏em niezrozumia∏à trwog´. ˚adne
z wydarzeƒ mojego ˝ycia nie wywo∏ywa∏o we mnie pozytywnych emocji, uczuç podobnych do zamieszka∏ych
we mnie rankiem po sp´dzonej z Anastazjà nocy i do tych, których sta∏em si´ Êwiadkiem w czasie podporzàdkowywania rytmu bicia mojego serca do rytmu ˝ycia otaczajàcej nas przyrody (Dotkni´cie raju).
Uwa˝a∏em, ˝e te cudowne, wspania∏e uczucia, stworzone we mnie przez Anastazj´, nie by∏y moje, nie zas∏u˝y∏em na nie. One zosta∏y sprezentowane przez Anastazj´. Mimowolnie porównywa∏em je z tymi, które istnia∏y w moim ˝yciu, i nie znalaz∏em odpowiedników. Znowu i znowu pop´dza∏em wspomnienia z mojego ˝ycia, jak taÊm´ filmowà, tam i z powrotem.
Wszystkie zdarzenia ∏àczy∏y si´ z po˝àdaniem osiàgni´cia czegokolwiek, otrzymania pieni´dzy. Spe∏nia∏o
si´ kolejne pragnienie, lecz zadowolenie nie nast´powa∏o. Zamiast dobrych uczuç – nowe ˝àdanie... Ostatnie
lata, gdy otoczenie uwa˝a∏o, ˝e Êwietnie mi idzie, wywo∏a∏y we mnie jeszcze wi´ksze zamieszanie. Kupno samochodów, kobiety, bankiety, prezenty, gratulacje – wszystko okaza∏o si´ bez wartoÊci, puste i niepotrzebne.
Podnios∏em si´ raptownie i odezwa∏em si´ z rozdra˝nieniem do siebie albo do Anastazji:
– Nie istniejà w ˝yciu cz∏owieka takie uzdrawiajàce uczucia! W skrajnym wypadku w moim ˝yciu ich nie ma!
U wielu innych te˝ mogà si´ nie odnaleêç.
Anastazja równie˝ si´ podnios∏a i spokojnie powiedzia∏a:
– To znaczy, ˝e koniecznie trzeba je stworzyç.
– Co takiego nale˝y stworzyç? Jak?
– Na poczàtku jest konieczne zrozumienie, co posiada wielkà wartoÊç i sens. Chwil´ temu przejrza∏eÊ swoje ˝ycie, i co? Majàc mo˝liwoÊç analizowania, patrzenia na nie jakby z boku, nie potrafi∏eÊ zauwa˝yç niczego,
co jest wartoÊciowe. Przez ca∏y czas czepia∏eÊ si´ czegoÊ, co w twoim poj´ciu jest najwa˝niejsze. Powiedz,
czy w jakiejÊ sytuacji uda∏o ci si´ zbli˝yç do odczucia szcz´Êcia?
– By∏y dwie takie sytuacje, ale coÊ przeszkodzi∏o mi odebraç je jako ca∏kowicie szcz´Êliwe.
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– Co to by∏y za sytuacje?
— Na poczàtku pierestrojki uda∏o mi si´ otrzymaç statek w d∏ugoterminowà ajencj´. To by∏ najlepszy statek
w zachodniosyberyjskiej ˝egludze rzecznej. Kiedy zosta∏y za∏atwione formalnoÊci, pojecha∏em do portu. Tam
czeka∏o ju˝ na mnie wielkie, przepi´kne cudo. Po raz pierwszy wszed∏em na pok∏ad mojego statku.
– Czy radosne uczucia wzmocni∏y si´ znacznie w momencie gdy stanà∏eÊ na pok∏adzie?
– Trudno powiedzieç. W naszym ˝yciu jest mnóstwo ró˝nych problemów. .. Przywita∏ mnie kapitan statku,
zaprosi∏ do swojej kajuty. WypiliÊmy po kieliszku szampana, rozmawialiÊmy o wspó∏pracy. Kapitan powiedzia∏,
˝e trzeba pilnie przep∏ukaç rury do wody, bo sanitarny lekarz nie daje zezwolenia na podró˝, i jeszcze powiedzia∏. . .
– I w∏adowa∏eÊ si´ w troski i problemy zwiàzane z utrzymaniem statku.
– Tak. Du˝o ich by∏o.
– W∏aÊnie. Sztucznie stworzona materia charakteryzuje si´ konkretnie tym, ˝e przynosi wi´cej k∏opotów ni˝
radoÊci. Jest to iluzoryczna pomoc dla cz∏owieka.
– Nie zgadzam si´ z tobà. Byç mo˝e stwarza problemy – potrzebny remont, obs∏uga – ale dzi´ki niej mo˝na mnóstwo osiàgnàç.
– N a przyk∏ad co?
– Nawet mi∏oÊç.
– Nad prawdziwà mi∏oÊcià, W∏adimirze, nie panujà sztucznie wykonane przedmioty. Gdyby nawet wszystkie nale˝a∏y do ciebie, te˝ nie pomog∏yby ci uzyskaç prawdziwej mi∏oÊci nawet jednej kobiety.
– Przecie˝ nie znasz naszych kobiet, a filozofujesz. Ja na przyk∏ad uzyska∏em.
– Co uzyska∏eÊ? .
– Mi∏oÊç – lekko, ∏atwo osiàga∏em. Jednà kobiet´ kocha∏em bardzo mocno. Trwa∏o to kilka lat. Ale ona. ..
nie bardzo chcia∏a si´ zgodziç na randk´. Kiedy mia∏em ju˝ statek, zaprosi∏em jà i. .. zgodzi∏a si´. Wyobra˝asz
sobie, jakie to by∏o Êwietne! SiedzieliÊmy sami przy stoliku w barze, na statku... Szampan, wspania∏e wino,
Êwiece, muzyka i nikogo naoko∏o. Tylko moja ukochana przede mnà. Wyprowadzi∏em statek na rzek´, nikogo
nie wzià∏em na pok∏ad, ˝ebyÊmy byli tylko we dwoje... Statek p∏ynie po rzece, w barze rozbrzmiewa spokojna
muzyka. .. Zaprosi∏em jà do taƒca. Figur´ i piersi mia∏a pi´kne. Przytuli∏em jà do siebie, poca∏owa∏em w usta
i zapuka∏o radoÊnie serce! Ona nie odchyli∏a si´, te˝ mnie przytuli∏a. Czy rozumiesz moje szcz´Êcie? Ona
znajdowa∏a si´ obok mnie, mog∏em jà dotykaç, ca∏owaç. Ca∏e szcz´Êcie dzi´ki temu statkowi, a ty twierdzisz,
˝e to sà same problemy.
– A co by∏o dalej? Co si´ wydarzy∏o?
– To nie jest wa˝ne.
– Przypomnij sobie, prosz´.
– Mówi´ ci, ˝e to niewa˝ne. Nie ma znaczenia.
– Czy mog´ powiedzieç, co si´ przydarzy∏o tam, na statku, tej m∏odej kobiecie i tobie?
– Spróbuj.
– Wypi∏eÊ du˝o alkoholu. Specjalnie stara∏eÊ si´ upiç. Potem po∏o˝y∏eÊ przed nià klucze do swojej kajuty –
twoich wspania∏ych apartamentów, a sam zszed∏eÊ do ∏adowni. Spa∏eÊ prawie dob´ w ma∏ej, marynarskiej kajucie. Pami´tasz dlaczego?
– Dlaczego?
– Bo nastàpi∏ moment, kiedy zauwa˝y∏eÊ na twarzy ukochanej kobiety fa∏szywy uÊmiech – bo nie do ciebie
skierowany. Intuicyjnie, jeszcze podÊwiadomie, zrozumia∏eÊ – ona, twoja ukochana, marzy∏a: “Jaka bym by∏a
szcz´Êliwa, gdyby tu, na statku, naprzeciwko mnie znajdowa∏ si´ nie Megre, a mój ukochany!”. Ubóstwiana
przez ciebie kobieta marzy∏a o innym m´˝czyênie, którego kocha∏a. Marzy∏a, ˝e to nie ty, ale on posiada ten
statek. ByliÊcie we w∏adzy martwej materii, po∏àczyliÊcie z nià swoje ˝ywe uczucia, dà˝enia i tym samym je
zabiliÊcie.
– Nie kontynuuj, Anastazjo. Niemi∏e te wspomnienia. Statek jednak wype∏ni∏ swojà rol´. My tak˝e dzi´ki
niemu si´ spotkaliÊmy.
– Wydarzenia dzisiejsze budujà poprzedzajàce je uczucia i porywy duszy, tylko one majà wp∏yw na przysz∏oÊç. Tylko ich rozp´d, ich rozmach skrzyde∏ odzwierciedli si´ w niebieskich lustrach. W wydarzeniach ziemskiego bytu odbijajà si´ wy∏àcznie ich dà˝enia.
– Jak to rozumieç?
– Nasze spotkanie mog∏y poprzedzaç liczne dà˝enia twojej i mojej duszy, a byç mo˝e nawet naszych dalekich i bliskich rodziców. Mo˝e potrafi∏ to uczyniç jeden poryw wisienki rosnàcej w ogródku przy twoim podmiej-
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skim domu, ale nie statek.
– Do czego przyczepiasz wisienk´ z mojego ogródka?
– Kilkakrotnie przejrza∏eÊ swoje ˝ycie, ale ani razu nie zwróci∏eÊ uwagi na t´ wisienk´ i tak˝e na uczucia
z nià zwiàzane, a w∏aÊnie one by∏y g∏ównym wydarzeniem z przedostatnich lat twojego ˝ycia. Na twój statek
WszechÊwiat nie reagowa∏. PomyÊl, jakà wartoÊç mo˝e przedstawiaç dla WszechÊwiata prymitywny, ha∏asujàcy, nie posiadajàcy umiej´tnoÊci myÊlenia i samoodbudowywania si´ mechanizm? Tak naprawd´ wisienka,
ma∏a syberyjska wisienka, dla której nawet nie zostawi∏eÊ miejsca w swoich wspomnieniach, wzruszy∏a przestwory kosmiczne, odmieni∏a kolejnoÊç wydarzeƒ powiàzanych nie tylko z tobà, ale równie˝ ze mnà. Uda∏o si´
jej uczyniç to dlatego, ˝e jest ˝ywa i jak wszystko, co ˝yje, nierozerwalnie zwiàzana z ca∏ym WszechÊwiatem.

WISIENKA
– Przypomnij sobie, W∏adimirze, wszystko, co jest zwiàzane z tym ma∏ym drzewkiem, zaczynajàc od momentu zetkni´cia z nim.
– Spróbuj´, je˝eli uwa˝asz, ˝e to jest wa˝ne.
– Tak, to jest wa˝ne.
– Jecha∏em samochodem, nie pami´tam dokàd. Zatrzyma∏em si´ obok targu. Poprosi∏em kierowc´ o kupienie owoców, a sam w tym czasie siedzia∏em i patrzy∏em na ludzi, którzy z targu nieÊli ró˝ne sadzonki.
– Patrzy∏eÊ na nich zdumiony. Dlaczego?
– Wyobraê sobie, twarze mieli radosne i zadowolone. Na dworze pada deszcz, jest zimno, a oni wlokà jakieÊ sadzonki, korzenie owini´te szmatkami. Jest im ci´˝ko, ale twarze majà zadowolone. A ja siedz´ w ciep∏ym samochodzie – i jest mi smutno. Kiedy kierowca wróci∏, poszed∏em na targ. Chodzi∏em, chodzi∏em wÊród
sprzedajàcych, a˝ wreszcie kupi∏em trzy ma∏e sadzonki wiÊni. W∏o˝y∏em je do baga˝nika. Kierowca powiedzia∏, ˝e jedna z nich nie prze˝yje, poniewa˝ ma za krótko obci´te korzonki, najlepiej jà od razu wyrzuciç, ale
zostawi∏em jà. Ona by∏a naj∏adniejsza, wysmuk∏a. Przyjecha∏em na swojà podmiejskà dzia∏k´, tam je posadzi∏em. Do do∏ka, w którym posadzi∏em wisienk´ z mocno obci´tymi korzonkami, doda∏em wi´cej torfu, dobrej
ziemi i jeszcze jakiegoÊ tam nawozu.
– Swymi próbami pomocy dodatkowo spali∏eÊ nawozami dwa ma∏e korzenie wisienki.
– A jednak ona prze˝y∏a! Wiosnà, kiedy nastàpi∏a pora wegetacji i inne drzewka wypuÊci∏y pàczki, jej ga∏àzki te˝ o˝y∏y, pojawi∏y si´ ma∏e listki. Póêniej wyjecha∏em w handlowà ekspedycj´.
– Ale zanim wyjecha∏eÊ, codziennie, d∏u˝ej ni˝ przez dwa miesiàce, przyje˝d˝a∏eÊ do domu za miastem
i najpierw podchodzi∏eÊ do ma∏ej wisienki. Czasami g∏aska∏eÊ delikatnie jej ga∏àzki. Cieszy∏eÊ si´ z jej listków
i podlewa∏eÊ jà. Wbi∏eÊ ko∏ek w ziemi´ i przywiàza∏eÊ do niego pieƒ drzewka, ˝eby nie z∏ama∏ go wiatr. Jak sàdzisz, W∏adimirze, czy roÊliny reagujà na nastawienie do nich cz∏owieka? Odró˝niajà dobre stosunki i z∏e?
– S∏ysza∏em, czy mo˝e gdzieÊ czyta∏em, ˝e roÊliny pokojowe i kwiaty reagujà na cz∏owieka. Mogà zwi´dnàç, kiedy ich opiekun wyje˝d˝a. S∏ysza∏em te˝ o badaniach naukowców polegajàcych na pod∏àczaniu do roÊliny wskaênika, którego strza∏ka odchyla∏a si´ w jednà stron´, gdy podchodzàca do niej osoba by∏a agresywna, i w przeciwnà – gdy podchodzi∏a z mi∏oÊcià.
– Wiesz, ˝e roÊliny reagujà na uczucia cz∏owieka. Zgodnie z zamys∏em Wielkiego Stwórcy usi∏ujà uczyniç
wszystko dla zabezpieczenia jego ˝ycia: jedne dajà p∏ody, inne swoimi pi´knymi kwiatami dà˝à do wywo∏ania
pozytywnych emocji, a jeszcze inne troszczà si´ o równowag´ powietrza, którym oddycha. Ale jest jeszcze
jedno nie mniej wa˝ne ich przeznaczenie: te roÊliny, z którymi okreÊlony cz∏owiek wchodzi w bezpoÊredni kontakt, kszta∏tujà dla niego Przestrzeƒ Prawdziwej Mi∏oÊci, tej Mi∏oÊci, bez której ˝ycie na Ziemi jest niemo˝liwe.
Wielu ogrodników przybywa do swoich ogródków, dlatego ˝e tam znajduje si´ uksztahowana dla nich
Przestrzeƒ. Równie˝ maleƒka syberyjska wiÊnia, którà sam posadzi∏eÊ i troskliwie si´ nià opiekowa∏eÊ, stara∏a si´ spe∏niç to, co czynià inne roÊliny, wykonujàc swoje przeznaczenie. Mogà one, je˝eli jest ich wiele i sà
ró˝ne, ukszta∏towaç dla cz∏owieka znaczny Obszar Mi∏oÊci, pod warunkiem ˝e on obcuje z nimi, otacza je
uczuciem. One wszystkie razem mogà stworzyç dla cz∏owieka wielkà Przestrzeƒ Mi∏oÊci, b∏ogo wp∏ywajàcà na
dusz´ i uzdrawiajàcà cia∏o. Rozumiesz, W∏adimirze? Pod warunkiem ˝e jest ich du˝o. Lecz ty piel´gnowa∏eÊ
tylko jednà roÊlin´. Wtedy wisienka sama zacz´∏a si´ staraç spe∏niç to, co mo˝e uczyniç razem kilka ró˝nych
roÊlin. Jej dà˝enia zosta∏y wywo∏ane przez twoje niezwyk∏e zachowanie. Intuicyjnie rozumia∏eÊ, ˝e w twoim
otoczeniu tylko to ma∏e drzewko o nic ciebie nie prosi. Nie jest ob∏udne, lecz tylko usi∏uje dawaç. Dlatego przychodzi∏eÊ do wisienki zm´czony po ci´˝kim dniu i, stojàc obok, patrzy∏eÊ na nià, a ona stara∏a ci si´ pomóc.
Rankiem, zanim jeszcze pojawi∏ si´ pierwszy poranny promyczek s∏oƒca, jej listki stara∏y si´ z∏apaç jego odbi-
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cie w rozjaÊniajàcym si´ niebie. Wieczorem, kiedy s∏oneczko si´ chowa∏o, ona próbowa∏a wykorzystaç Êwiat∏o
gwiazdy ze skutkiem na tyle dobrym, ˝e korzonki omin´∏y parzàce nawozy i potrafi∏y czerpaç z ziemi to, czego
potrzebowa∏y, co jest niezb´dne. Soki ziemi p∏yn´∏y w ˝y∏kach wisienki troch´ szybciej ni˝ zwykle... Pewnego
dnia ujrza∏eÊ na jej cienkich ga∏àzkach ma∏e kwiaty. Na pozosta∏ych sadzonkach kwiatów nie by∏o, a ona rozkwit∏a. Ucieszy∏eÊ si´. Poprawi∏ si´ twój nastrój i wtedy... Przypomnij sobie, co zrobi∏eÊ, ujrzawszy kwiaty?
– RzeczywiÊcie, ucieszy∏em si´. Humor mi si´ poprawi∏ i tkliwie pog∏aska∏em ga∏àzki wisienki.
– Pieszczotliwie pog∏aska∏eÊ jej ga∏àzki i powiedzia∏eÊ: “Pi´knoÊci moja, rozkwit∏aÊ!”.
Rolà drzew jest przynosiç owoce. Ale poza tym majà kszta∏towaç Przestrzeƒ Mi∏oÊci. Wisienka bardzo
chcia∏a, ˝ebyÊ i ty jà mia∏, ale skàd wziàç takà si∏´, ˝eby odwdzi´czyç si´ cz∏owiekowi za ∏ask´? Odda∏a ju˝
wszystko, co mog∏a, zakwit∏a dla ciebie i otrzyma∏a niezwykle pieszczotliwe wobec siebie nastawienie... Wtedy zapragn´∏a dokonaç czegoÊ wi´kszego! Sama!
Wyjecha∏eÊ na d∏ugo w ekspedycj´. Kiedy wróci∏eÊ, poszed∏eÊ odwiedziç wisienk´. Szed∏eÊ ogrodem i jad∏eÊ kupione na targu wiÊnie. Doszed∏eÊ do niej i... na twojej wisience te˝ wisia∏y trzy czerwone owoce. Sta∏eÊ, patrzy∏eÊ, jad∏eÊ kupione na targu wiÊnie i plu∏eÊ pestkami. Nast´pnie zerwa∏eÊ jeden owoc ze swojej wisienki i spróbowa∏eÊ go. By∏ troch´ kwaÊniejszy od kupionych i dwóch pozosta∏ych ju˝ nie tknà∏eÊ.
– Najad∏em si´ innych wiÊni, ajej owoce by∏y faktycznie kwaÊniejsze od kupionych.
– O, gdybyÊ wiedzia∏, W∏adimirze, ile po˝ytecznego dla ciebie by∏o w tych ma∏ych owocach. Ile Energii i Mi∏oÊci by∏o w nich zawarte. Z g∏´bi Ziemi i Bezkresu WszechÊwiata wisienka zebra∏a wszystko, co jest korzystne dla ciebie, i w∏o˝y∏a w te trzy owoce. Nawet zasuszy∏a jednà swojà ga∏àzk´, ˝eby mog∏y dojrzeç jej trzy
owoce. Jednego spróbowa∏eÊ, dwóch zaÊ pozosta∏ych nie tknà∏eÊ.
– Przecie˝ nie wiedzia∏em. Ale rozczuli∏a mnie jej zdolnoÊç do rodzenia owoców.
– Tak, przyjemnie ci by∏o, i wtedy. .. Czy pami´tasz, co wtedy zrobi∏eÊ?
– Znowu pog∏aska∏em ga∏àzki wisienki.
– Nie tylko pog∏aska∏eÊ. Uk∏oni∏eÊ si´ i uca∏owa∏eÊ listek wisienki z ga∏àzki, którà trzyma∏eÊ w d∏oni.
– Tak, poca∏owa∏em. Z wdzi´cznoÊci za dobry nastrój.
– Wisience zdarzy∏o si´ coÊ niewiarygodnego. Co jeszcze mog∏a zrobiç dla ciebie, skoro nie wzià∏eÊ wyhodowanych z wielkà mi∏oÊcià p∏odów? Co? Wzruszy∏a si´ poca∏unkiem cz∏owieka i wystrzeli∏y w jasnà przestrzeƒ WszechÊwiata obecne tylko cz∏owiekowi, lecz stworzone przez maleƒkà syberyjskà wisienk´ myÊli
i uczucia, aby zrewan˝owaç si´ cz∏owiekowi za otrzymany od niego gest mi∏oÊci. Pragn´∏a obdarzyç w∏asnym
poca∏unkiem mi∏oÊci, ogrzaç go tymi jasnymi uczuciami. Wbrew wszystkim przepisom myÊl miota∏a si´ we
WszechÊwiecie i nie mog∏a znaleêç materialnego odzwierciedlenia swoich zmys∏ów. UÊwiadomienie sobie
niemo˝noÊci zrealizowania przemiany jest Êmiercià. Jasne si∏y zwraca∏y wisience stworzonà przez nià myÊl,
˝eby mog∏a spaliç jà w sobie i uniknàç Êmierci. Ona jednak uparcie nie przyjmowa∏a jej z powrotem! p∏omienne pragnienie maleƒkiej syberyjskiej wisienki pozostawa∏o niezmienne: niezwykle czyste, zmys∏owe i delikatne. Jasne si∏y nie wiedzia∏y, co zrobiç. Wielki Stwórca nie zmienia∏ ustalonych przepisów harmonii. Ale wisienka nie zgin´∏a. Nie zgin´∏a dlatego, ˝e jej myÊl, ˝àdania i uczucia by∏y niezwykle czyste, a zgodnie z przepisami budowy Êwiata, czystej, prawdziwej mi∏oÊci nikt nie jest w stanie zniszczyç. MyÊl krà˝y∏a nad tobà i miota∏a
si´, starajàc si´ znaleêç mo˝liwoÊç przemiany uczuç w czyn.
Przysz∏am na twój statek, aby pomóc w zrealizowaniu ˝yczenia wisienki, nie wiedzàc jeszcze, do kogo jest
adresowane. – Czy to oznacza, ˝e twój stosunek do mnie powsta∏ z ch´ci pomocy wisience?
– Mój stosunek do ciebie, W∏adimirze, to tylko moje w∏asne uczucie. Trudno powiedzieç, kto komu pomaga:
wisienka mi czy ja pomagam wisience? Wszystko we WszechÊwiecie jest ze sobà po∏àczone. Percepcja rzeczywistoÊci powinna odbywaç si´ tylko przez siebie, a teraz pozwól, bym urzeczywistni∏a pragnienie wisienki.
Pozwolisz, ˝e poca∏uj´ ciebie w jej imieniu?
– OczywiÊcie, mo˝esz, je˝eli jest to konieczne. Zjem te˝ wszystkie jej owoce, gdy wróc´.
Anastazja zamkn´∏a oczy, r´ce przytuli∏a do piersi i cicho szepn´∏a:
– Wisienko, prosz´, poczuj! Ty mo˝esz to poczuç! Zaraz spe∏ni´ to, czego pragn´∏aÊ. To b´dzie twój poca∏unek, wisienko! Nast´pnie Anastazja szybko po∏o˝y∏a r´ce na moich ramionach i, nie otwierajàc oczu, zbli˝y∏a si´, dotkn´∏a ustami mojego policzka i tak zamar∏a.
Dziwny poca∏unek, zwyk∏e dotkni´cie ust. Ale on si´ ró˝ni∏ od wszystkich znanych mi wczeÊniej. Wywo∏a∏
nieznane nigdy przedtem, niezwyk∏e, przyjemne uczucie. Pewnie nie technika jest przy tym wa˝na ani sposób
poruszania ust, j´zyka czy cia∏a. Na pewno najwa˝niejsze jest to, co ukryte wewnàtrz, i ujawnia si´ w momencie poca∏unku.
Co nieznane kryje si´ wewnàtrz tej pochodzàcej z tajgi pustelnicy? Skàd ma tyle wiedzy, nadzwyczajnych
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zdolnoÊci i uczuç? Czy wszystko, byç mo˝e, o czym opowiada, jest tylko wytworem jej wyobraêni? W takim razie skàd biorà si´ te niespotykane, niezwykle b∏ogie, czarujàce i ogrzewajàce moje wn´trze uczucia?
Byç mo˝e ty, Czytelniku, razem ze mnà rozwik∏asz t´ tajemnic´. Zapoznaj si´ z nast´pnà sytuacjà, której
by∏em Êwiadkiem.

KTO JEST WINIEN?
Pewnego dnia Anastazja w czasie naszej rozmowy próbowa∏a mi wyt∏umaczyç coÊ, co dotyczy obrazu ˝ycia otoczenia i wiary, ale nie mog∏a znaleêç odpowiednich, zrozumia∏ych w naszym j´zyku s∏ów. Chcia∏a jednak koniecznie mi to wyt∏umaczyç, dlatego szybko obróci∏a si´ twarzà do Dzwoniàcego Cedru, po∏o˝y∏a d∏onie
na jego pniu – i sta∏o si´ z nià coÊ, czego si´ nie spodziewa∏em. Podnios∏a twarz do góry i, zwracajàc si´ albo
do Cedru, albo do kogoÊ tam wysoko w górze, zacz´∏a nami´tnie i z pe∏nym poÊwi´ceniem mówiç na przemian s∏owami i dêwi´kami.
Próbowa∏a coÊ wyt∏umaczyç, udowodniç, b∏aga∏a o coÊ. Niekiedy w jej monolog wplàtywa∏y si´ natarczywe
i wymagajàce nuty. Wzmog∏o si´ potrzaskiwanie, dzwonienie Cedru, jego promieƒ zrobi∏ si´ jaskrawszy
i grubszy. W tej chwili Anastazja za˝àda∏a:
– Daj mi odpowiedê! Odpowiadaj! WyjaÊnij! Daj mi jà, daj! Potrzàsn´∏a przy tym g∏owà i nawet tupn´∏a bosà nogà. Jasnoniebieskie Êwiat∏o korony Dzwoniàcego Cedru podà˝y∏o w kierunku Promienia. Promieƒ, oderwawszy si´ nagle od Cedru, wylecia∏ w gór´ i rozprysnà∏ si´. Na moment pojawi∏ si´ inny promieƒ, idàcy z góry na dó∏, do Cedru. Przypomina∏ on niebieskawà mg∏´ czy ob∏ok. Koƒcówki igie∏ek Cedru skierowane w dó∏
zab∏ysn´∏y takim samymi ledwie zauwa˝alnymi mgie∏kami – promyczkami. Te promyczki p´dzi∏y w kierunku
Anastazji, ale nie dotyka∏y jej. Jak gdyby znika∏y, rozpuszczajàc si´ w powietrzu. Kiedy ponownie surowo tupn´∏a nogà, a nawet klepn´∏a d∏oƒmi w ogromny pieƒ Dzwoniàcego Cedru, poruszy∏y si´ Êwiecàce igie∏ki i ich
promyczki z∏àczy∏y si´ w jednolity promieƒ-ob∏ok.
Lecz i ten promieƒ, p´dzàc w dó∏ na Anastazj´, nie dotyka∏ jej, znikajàc w powietrzu, jakby wyparowujàc
w odleg∏oÊci metra od dziewczyny. Nast´pnie podlatywa∏ coraz bli˝ej. Kiedy rozprysnà∏ ju˝ pó∏ metra od Anastazji, ze strachem przypomnia∏em sobie, ˝e chyba w∏aÊnie od takiego promienia ponieÊli Êmierç jej rodzice...
Anastazja uparcie kontynuowa∏a swoje proÊby i wymagania, podobnie jak rozpieszczone dziecko natarczywie
domaga si´ od rodziców spe∏nienia swojej zachcianki. Nagle promieƒ runà∏ na nià i oÊwieci∏ jà ca∏à jak b∏ysk
flesza.
Wokó∏ Anastazji powsta∏ ob∏ok i zaczà∏ si´ rozchodziç. Idàcy od Cedru promieƒ rozp∏ynà∏ si´ i zgas∏y promyczki wychodzàce z igie∏ek. Ob∏oczek otaczajàcy Anastazj´ stopi∏ si´. Albo wchodzi∏ do jej wn´trza, albo
rozp∏ywa∏ si´ w przestrzeni.
Anastazja rozpromieniona i szcz´Êliwa, z radosnym uÊmiechem na ustach odwróci∏a si´ do mnie. Zrobi∏a
krok w mojà stron´ i zatrzyma∏a si´, patrzàc gdzieÊ poza mnie. Obróci∏em si´. Zobaczy∏em wchodzàcych na
polan´ dziadka i pradziadka Anastazji.
Pierwszy kroczy∏ powoli, wspierajàc si´ na lasce, wysoki, siwy pradziadek. Zatrzyma∏ si´ naprzeciwko mnie
i spojrza∏ jakby w bezkres. Nawet nie wiem, czy patrzy∏. Sta∏, milczàc przez chwil´, a nast´pnie lekko si´ uk∏oni∏. Nie przywita∏ si´ jednak, nie powiedzia∏ ani s∏owa, tylko podszed∏ do Anastazji.
Dziadek by∏ ruchliwy i bardzo przyjaênie nastawiony. Jego postawa wskazywa∏a, ˝e jest weso∏ym i dobrym
cz∏owiekiem. Kiedy zrówna∏ si´ ze mnà, zatrzyma∏ si´, przywita∏, podajàc mi r´k´, coÊ powiedzia∏... Ale nic
z jego s∏ów nie zapami´ta∏em. Ze wzruszeniem zacz´liÊmy patrzeç na zajÊcie obok Cedru.
Pradziadek stanà∏ oko∏o metra od Anastazji. Oboje, przez jakiÊ czas milczàc, patrzyli na siebie. Anastazja
sta∏a przed siwym starcem na bacznoÊç, jak dziewczynka albo studentka przed wymagajàcym profesorem.
By∏a podobna do winnego dziecka, odczuwa∏o si´ jej wzruszenIe.
W tej napi´tej ciszy zabrzmia∏ g∏´boki, aksamitny i wyraêny g∏os prawego, siwego pradziadka. Z Anastazjà
te˝ si´ nie przywita∏, lecz od razu, powoli i dok∏adnie wymawiajàc s∏owa, srogo zapyta∏:
– Kto ma takie prawo, by omijajàc podarowane Âwiat∏o i Rytm, zwracaç si´ bezpoÊrednio do NIEGO?
– Ka˝dy cz∏owiek mo˝e si´ do NIEGO zwracaç! Z poczàtku ON sam z wielkà radoÊcià rozmawia∏ z cz∏owiekiem. I dzisiaj te˝ tego pragnie – szybko odpowiedzia∏a Anastazja.
– Czy wszystkie szlaki przez Niego sà dane? Ilu ˝yjàcych na Ziemi jest zdolnych do ich zrozumienia? Czy
jesteÊ zdolna widzieç te szlaki?
– Tak, widzia∏am przeznaczenie dane ludziom. Widzia∏am, jak uzale˝nione sà przysz∏e zdarzenia od ÊwiadomoÊci ˝yjàcych dzisiaj.
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– Czy Jego Synowie, ich oÊwieceni zwolennicy, którzy poznali Ducha Jego, czy oni wystarczajàco du˝o
zrobili dla zrozumienia ˝yjàcych w ˝ywocie?
– Oni zrobili i robià wszystko, nie ˝a∏ujàc swego ˝ycia. NieÊli i niosà Prawd´.
– Czy ci, którzy widzà, mogà zwàtpiç w rozum, ˝yczliwoÊç i wielkoÊç Ducha Jego?
– Nie ma równych Jemu! Jest jedyny! Ale On chce obcowaç! Chce, ˝eby Go rozumieli, kochali, tak jak On
kocha.
– Czy mo˝na dopuÊciç si´ zuchwa∏oÊci i ˝àdaç w czasie kontaktu z Nim?
– On da∏ odrobink´ swojego ducha i rozumu ka˝demu ˝yjàcemu na Ziemi. Je˝eli ta ma∏a czàsteczka, która
jest w cz∏owieku, Jego czàsteczka, nie jest zgodna z tym, co jest ogólnie przyj´te, oznacza to, ˝e ON, w∏aÊnie
ON, nie wszystko akceptuje w przeznaczeniu. ON rozwa˝a. Czy mo˝na Jego rozwa˝ania nazwaç zuchwa∏oÊcià?
– Kto ma zezwolenie, aby przyspieszaç bieg rozmyÊlaƒ Jego?
– Pozwalaç ma prawo tylko Pozwalajàcy.
– O co prosisz?
– Jak uzmys∏owiç nie rozumiejàcym, aby zrozumieli, daç poczuç tym, którzy nie czujà.
– Czy okreÊlony jest los nie odbierajàcych Prawdy?
– Tak, ich los jest okreÊlony. Ale na kim spoczywa odpowiedzialnoÊç za niewyznanie Prawdy: na nie odbierajàcym jej, czy na przynoszàcym Jà?
– Co...? Czy to oznacza, ˝e ty...? – ze wzruszeniem wymówi∏ pradziadek i zamilknà∏. Przez jakiÊ czas, milczàc, patrzy∏ na Anastazj´. Potem, opierajàc si´ na swojej lasce, powoli przykl´knà∏ na jedno kolano, wzià∏ r´k´ Anastazji i, sk∏oniwszy swojà siwà g∏ow´, poca∏owa∏ jà, mówiàc:
– Dzieƒ dobry, Anastazjo.
Anastazja pr´dko kl´kn´∏a przed pradziadkiem ze zdziwieniem i powiedzia∏a wzruszona:
– CoÊ ty, dziadulek, coÊ ty, jak z maleƒstwem? Jestem ju˝ doros∏a. Nast´pnie obj´∏a go, przytuli∏a g∏ow´ do
jego przykrytej siwà brodà piersi i zamar∏a. Wiedzia∏em: ona s∏ucha∏a, jak bije jego serce. Od dzieciƒstwa
uwielbia∏a s∏uchaç bicia serca.
Siwy starzec, kl´czàc, jednà r´kà opiera∏ si´ na lasce, a drugà g∏aska∏ z∏ociste w∏osy Anastazji. Dziadek
podnieci∏ si´, zaszamota∏, podbieg∏ do kl´czàcych ojca i wnuczki. Drepta∏ wokó∏ nich, szybko przebierajàc nogami, roz∏o˝y∏ bezradnie r´ce. Nagle przykl´knà∏ i objà∏ ich...
Pierwszy podniós∏ si´ dziadek. Pomóg∏ wstaç swojemu ojcu. Pradziadek jeszcze raz wnikliwie popatrzy∏ na
Anastazj´, powoli zawróci∏ i zaczà∏ odchodziç. Dziadek szybko zaczà∏ coÊ mówiç, zwracajàc si´ nie wiadomo
do kogo:
– Bez wzgl´du na to, cokolwiek by robi∏a, i tak wszyscy jà rozpieszczajà, Bóg te˝ jà rozpieszcza. Na taki
szczyt si´ targnàç! Nos swój wtyka, gdzie tylko zechce. Nie ma takiego, kto móg∏by jà wychowaç. Kto b´dzie
teraz pomaga∏ ogrodnikom-letnikom? Kto?
Pradziadek zatrzyma∏ si´, p∏ynnie si´ odwróci∏ i znowu rozszed∏ si´ jego g∏´boki, aksamitny g∏os:
– Rób, wnusiu, co ka˝e tobie serce i dusza, a w sprawie ogrodników to sam ci pomog´ – i odwróciwszy si´,
szlachetny, siwy starzec powoli odszed∏ z polany.
– Przecie˝ mówi´, wszyscy jà rozpieszczajà – znowu zaczà∏ mówiç dziadek. – A ja zaraz b´d´jà wychowywaç – podniós∏ ga∏àzk´ i ruszy∏ w kierunku Anastazji, wywijajàc nià.
– Oj, oj – machn´∏a r´kami Anastazja, udajàc przestraszenie, zaÊmia∏a si´ i odbieg∏a od nadchodzàcego
dziadka.
– Jeszcze uciekaç chce... ˚ebym ja jej nie móg∏ dogoniç! Wtem niezwykle pr´dko i lekko pobieg∏ za Anastazjà. Ona ze Êmiechem na ustach ucieka∏a, co rusz zmieniajàc kierunek biegu. Dziadek nie zwalnia∏, ale dogoniç jej nie móg∏.
Nagle j´knà∏, przysiad∏ i chwyci∏ si´ za nog´. Anastazja pr´dko si´ obróci∏a, na jej twarzy odmalowa∏o si´
zdenerwowanie. Podbieg∏a do dziadka, wyciàgn´∏a do niego r´ce i... zamar∏a. Jej fantastyczny, zaraêliwy
Êmiech wype∏ni∏ polan´. Przyjrza∏em si´ uwa˝nie pozie dziadka i zrozumia∏em powód jej rozbawienia.
Dziadek usiad∏ na jednej nodze, a drugà, wyprostowanà, trzyma∏ w powietrzu, ale w tym samym momencie
g∏aska∏ jako uszkodzonà w∏aÊnie t´, na której siedzia∏. Przechytrzy∏ Anastazj´, ale nie uda∏o mu si´ jej nabraç.
Jak si´ póêniej okaza∏o, musia∏a w por´ zauwa˝yç niezgodnoÊç, komicznoÊç jego pozy. Gdy Anastazja si´
Êmia∏a, dziadek zdà˝y∏ chwyciç jà za r´k´, podniós∏ ga∏àzeczk´ i lekko uderzy∏, jak dziecko. Âmiejàc si´, Anastazja udawa∏a, ˝e jà to boli. Nie zwa˝ajàc na jej nieustanny Êmiech, dziadek objà∏ jà i powiedzia∏:
– Dobrze ju˝. Nie p∏acz. Zarobi∏aÊ? S∏usznie! Teraz b´dziesz us∏uchana, grzeczna... A ja starego or∏a za-
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czà∏em trenowaç. Chocia˝ jest stary, ma jeszcze si∏´ i du˝o pami´ta. A ty wtràcasz si´ wsz´dzie, gdzie ci´ nie
proszono, nierozsàdna.
Anastazja przesta∏a si´ Êmiaç, wnikliwie popatrzy∏a na dziadka i wykrzykn´∏a:
– Dziadulek...! Mi∏y mój dziadulek! Or∏a...! Trenujesz? To znaczy, ˝e ju˝ wiesz o dzieciaczku?
Tak przecie˝ gwiazda....!
Anastazja nie pozwoli∏a dziadkowi dokoƒczyç. Chwyci∏a go w pasie, unios∏a nad ziemi´ i zakr´ci∏a. Kiedy
go postawi∏a na ziemi, dziadek zachwia∏ si´ i rzek∏, starajàc si´ zachowaç powag´:
– Jak mo˝esz w taki sposób obchodziç si´ ze starszà osobà? Mówi´, wychowanie jest do niczego – i bawiàc si´ ga∏àzkà, pr´dko poszed∏ za ojcem. Kiedy zrówna∏ si´ z drzewem na skraju polany, Anastazja krzykn´∏a za nim:
– Dzi´kuj´ ci, dziadulek, za or∏a, dzi´kuj´!
Dziadek odwróci∏ si´, popatrzy∏ na nià:
– Prosz´ ci´, wnuczko, uwa˝aj na siebie... – ton jego g∏osu by∏ bardzo pieszczotliwy. Przerywajàc fraz´,
troch´ surowiej doda∏: – ˚ebyÊ wiedzia∏a! – i zniknà∏ za drzewami.

ODPOWIEDè
Kiedy zostaliÊmy sami, zapyta∏em Anastazj´:
– Dlaczego tak si´ ucieszy∏aÊ z jakiegoÊ or∏a?
– Orze∏ jest bardzo potrzebny dla malucha – odpowiedzia∏a.
– Dla naszego dziecka, W∏adimirze.
– ˚eby si´ z nim bawiç?
– Tak. Ale ta gra ma dla niego wielki sens, dla nast´pnego uÊwiadomienia sobie Prawdy i uczucia.
– Rozumiem – odpowiedzia∏em, chocia˝ gra z ptakiem, nawet z or∏em, by∏a dla mnie nie bardzo zrozumia∏a. – A co takiego robi∏aÊ obok Cedru? Modli∏aÊ si´ czy rozmawia∏aÊ z kimÊ? Co odbywa∏o si´ mi´dzy tobà
a Cedrem i dlaczego pradziadek tak srogo z tobà rozmawia∏?
– Powiedz, W∏adimirze, czy twoim zdaniem, istnieje ktoÊ rozumny albo, ogólnie, czy istnieje Rozum w niewidocznym Êwiecie, Kosmosie, we WszechÊwiecie? Co o tym myÊlisz?
– MyÊl´, ˝e coÊ takiego istnieje. Nawet naukowcy o tym mówià, Biblia i jasnowidze.
– Nazwij wi´c to “coÊ” jakimÊ s∏owem, najbardziej dla ciebie zrozumia∏ym. To jest potrzebne dla jednoznacznego okreÊlenia. No, na przyk∏ad: Rozum, Intelekt, Istota, Moc Âwiat∏a, Absolut, Rytm, Duch, Bóg. . .
– Raczej Bóg.
– Doskonale. Teraz powiedz, czy Bóg usi∏uje rozmawiaç z cz∏owiekiem, jak myÊlisz? Nie g∏osem z nieba,
tylko poprzez ludzi, poprzez Bibli´ podpowiada, jak byç bardziej szcz´Êliwym?
– Ale˝ Bibli´ niekoniecznie dyktowa∏ Bóg.
– W takim razie kto?
– Mogli to wykonaç ludzie, którzy chcieli wymyÊliç religi´. U siedli i wspólnie jà napisali.
– Czy wydaje ci si´, ˝e to takie proste? Ludzie sobie usiedli, rzucili na papier fabu∏y, sporzàdzili przypisy,
napisali ksià˝k´. A ta ksià˝ka ˝yje ju˝ niejedno tysiàclecie, jest najbardziej popularnà i czytanà ksià˝kà do dzisiaj! W przeciàgu kilku stuleci napisano mnóstwo innych ksià˝ek, ale z tà niewiele mo˝e si´ równaç. Co, twoim zdaniem, to oznacza?
– Nie wiem. Staro˝ytne ksi´gi istniejà wiele lat, ale, wed∏ug mnie, wi´kszoÊç ludzi z pewnoÊcià czyta wspó∏czesnà literatur´: nowele, ró˝ne krymina∏y. Jak sàdzisz, dlaczego?
– Sàdz´, ˝e czytajàc je, prawie nie trzeba myÊleç. Czytajàc Bibli´, nale˝y nieustannie i szybko myÊleç,
i udzielaç sobie odpowiedzi na mnóstwo pytaƒ. Wtedy b´dzie dla ciebie zrozumia∏a, szczera, otworzy si´
przed tobà. Je˝eli od poczàtku b´dziesz traktowa∏ jà tylko jak dogmat, wtedy wystarczy przeczytaç par´ przykazaƒ Bo˝ych i zapami´taç je. Ale ka˝dy dogmat przychodzàcy z zewnàtrz i nie uÊwiadamiany wewnàtrz siebie blokuje zdolnoÊci Cz∏owieka – Twórcy.
– Na jakie pytania powinno si´ odpowiadaç, czytajàc Bibli´?
– Najpierw spróbuj zrozumieç, co by∏o powodem d∏ugiej niewoli ˚ydów w Egipcie? Dlaczego faraon nie pozwala∏ im opuÊciç Ziemi Egipskiej?
– Nie ma si´ nad czym zastanawiaç. ˚ydzi byli niewolnikami, a kto chcia∏by pozbyç si´ swoich niewolników? Oni pracowali i przynosili mu dochód.
– W Biblii powiedziano, ˝e Izraelici wielokrotnie pora˝ali czarami Ziemi´ Egipskà. Mordowali nawet nowo-
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rodki i niszczyli zwierz´ta, nie mieli litoÊci dla nikogo. Póêniej czarowników palono na stosach. Faraon nie pozwala∏ po prostu wypuszczaç tej czarnej zarazy poza granice Egiptu. Skàd, twoim zdaniem, Izraelici, mimo i˝
byli niewolnikami, wzi´li takà iloÊç byd∏a i rzeczy, ˝e mogli przez czterdzieÊci lat w´drowaç? Skàd posiadali tyle broni, ˝e mogli atakowaç miasta stajàce im na drodze, naje˝d˝aç je i rujnowaç?
– Jak to “skàd”? Wszystko da∏ im Bóg!
– Uwa˝asz, ˝e wszystko jest od Boga?
– To od kogo jeszcze?
– Cz∏owiek ma pe∏nà swobod´. Mo˝e korzystaç ze wszystkiego, co jasne, co na wejÊciu da∏ mu Bóg, ale
ma prawo pos∏ugiwaç si´ równie˝ czymÊ innym. Cz∏owiek jest po∏àczeniem przeciwieƒstw. Popatrz: s∏oneczko Êwieci. Jest stworzone przez Boga, przeznaczone dla wszystkich: dla ciebie i dla mnie, dla w´˝yka, trawki
i kwiatuszka. Pszczó∏ka bierze z kwiatków miód, a tymczasem pajàk wyrabia z niego jad. Ka˝dy ma swoje
przeznaczenie i inaczej nie mo˝e funkcjonowaç ˝adna pszczó∏ka ani ˝aden pajàk. Tylko cz∏owiek jest inny!
Tylko wÊród ludzi si´ zdarza, ˝e jeden cz∏owiek cieszy si´ pierwszym promieniem s∏oneczka, a inny z∏oÊci,
czyli cz∏owiek jednoczeÊnie mo˝e byç pszczó∏kà i pajàkiem.
– W takim razie nie tylko Bóg wspiera∏ Izraelitów. Jak wi´c rozró˝niç, co pochodzi od Boga, a co si´ Jemu
przypisuje?
– Kiedy przez cz∏owieka tworzy si´ coÊ bardzo wa˝nego, to w tym procesie zawsze uczestniczà dwa przeciwieƒstwa. Prawo wyboru nale˝y do cz∏owieka. Od jego czystoÊci i sumienia zale˝y, z którego êród∏a b´dzie
wi´cej czerpa∏.
– Dobrze, dajmy na to, ˝e tak jest. To ty stara∏aÊ si´ rozmawiaç z Bogiem, stojàc obok Cedru?
– Tak. Domaga∏am si´ Jego odpowiedzi.
– Takie zachowanie nie podoba∏o si´ twojemu pradziadkowi.
– Pradziadek uwa˝a∏ mojà rozmow´ za troch´ nieuprzejmà, pozbawionà szacunku, uwa˝a∏, ˝e ˝àdaç
w rozmowie z Nim nie powinnam.
– Przecie˝ rzeczywiÊcie ˝àda∏aÊ, by∏em Êwiadkiem. Jeszcze nogà tupn´∏aÊ i b∏aga∏aÊ...
– Chcia∏am us∏yszeç odpowiedê.
– Jakà odpowiedê?
– Istota Boga nie jest w ciele. Poj´cia “Bóg” i “cia∏o” nie sà to˝same. Nie mo˝e grzmiàco krzyczeç z niebios
do wszystkich, jak nale˝y ˝yç. Ale On chce dobra dla wszystkich, wi´c wysy∏a Swoich Synów-ludzi, do których
rozumu i Duszy uda∏o mu si´ w jakimÊ stopniu przeniknàç i namówiç ich do dzia∏ania. Jego Synowie idà, niosàc ze sobà wiedz´ i rozmawiajàc z ludêmi w ró˝ny sposób. Czasem za pomocà s∏owa, czasem – muzyki
i obrazów albo niezwyk∏ych czynnoÊci. Zdarza si´, ˝e ludzie ich s∏uchajà, ale cz´Êciej Êcigajà i zabijajà. Podobnie jak Jezusa Chrystusa. Wtedy Bóg znowu wysy∏a Swoich Synów. Zawsze tylko cz´Êç ludzi im si´ przys∏uchuje, reszta nie przyjmuje wiedzy, ∏amiàc przepisy szcz´Êliwego bytu.
– Zdaj´ sobie z tego spraw´. Za to Bóg ukarze ludzi katastrofà planetarnà lub sàdnym dniem?
– Bóg nie zsy∏a na nikogo kary i katastrofa te˝ nie jest mu potrzebna. Bóg – jest Mi∏oÊcià. Kataklizmy sà zaplanowane od poczàtku stworzenia Êwiata. Kiedy ludzkoÊç dochodzi do okreÊlonego punktu nieakceptacji niezrozumienia przez siebie sedna Prawdy, gdy ciemne êród∏a przejawiajàce si´ w cz∏owieku osiàgajà w swojej
pot´dze najwy˝szy, krytyczny próg, wtedy aby zapobiec ca∏kowitemu samozniszczeniu, wybucha katastrofa
planetarna, niosàca ze sobà spustoszenie, niszczàca zgubny, sztucznie stworzony system chronienia ˝ycia.
Katastrofa jest nauczkà dla pozosta∏ych przy ˝yciu. Przez jakiÊ czas po katastrofie ludzkoÊç ˝yje jak w potwornym piekle, to piek∏o jednak stworzone jest przez nich samych. I trafiajà tam w∏aÊnie ci, którzy prze˝yli. Ich potomkowie przez jakiÊ czas ˝yjà tak, jak by∏o zaplanowane na Poczàtku, stopniowo doprowadzajàc Êwiat do
stanu, który z pewnoÊcià mo˝na by nazwaç rajem. Dalej znów nast´puje odejÊcie od sedna i historia si´ powtarza. To trwa miliard lat w skali ziemskiej.
– JeÊli to wszystko jest nieuniknione, powtarza si´ przez miliardy lat, to w koƒcu czego ty oczekiwa∏aÊ?
– Chcia∏am si´ dowiedzieç, w jaki sposób i dzi´ki czemu mo˝na uniknàç nauczki w postaci katastrofy, jak
inaczej uÊwiadomiç ludzi w prawdzie. PomyÊla∏am, ˝e do katastrof dochodzi nie tylko z winy ludzi nie przyjmujàcych Prawdy, ale nawet z powodu niezbyt efektywnego sposobu przekazywania jej. No i prosi∏am Go o ten
sposób, ˝eby zdradzi∏, otworzy∏ go mnie albo komukolwiek. Niewa˝ne, komu b´dzie dany. Wa˝ne, ˝eby istnia∏
i funkcjonowa∏.
– No i co on ci powiedzia∏? Jaki ma g∏os?
– Nikt nie potrafi powiedzieç, jaki ma g∏os. Jego odpowiedê rodzi si´ w formie odkrycia, jak gdyby w postaci w∏asnej, stworzonej nagle w swojej podÊwiadomoÊci myÊli. On przecie˝ mo˝e mówiç jedynie za pomocà
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swojej czàsteczki, która znajduje si´ w ka˝dym cz∏owieku. Ta czàsteczka przekazuje informacje ca∏emu cz∏owiekowi dzi´ki zmianie rytmów wibracji. W trakcie takiej rozmowy pojawia si´ uczucie samodzielnoÊci, jakby
cz∏owiek sam do wszystkiego doszed∏. Chocia˝ sam rzeczywiÊcie du˝o potrafi zrobiç, jako ˝e jest podobny do
Boga. Ka˝dy cz∏owiek ma ma∏à odrobink´ Ducha Bo˝ego danà podczas narodzenia. ON rozda∏ po∏ow´ siebie
ludzkoÊci. Lecz ciemne si∏y wszelkimi mo˝liwymi sposobami starajà si´ zablokowaç jej wp∏yw na cz∏owieka,
odwieÊç go od kontaktowania si´ z nià, a tym samym z Bogiem. Z ma∏à odrobinà ∏atwiej jest walczyç, kiedy
jest samotnym py∏kiem, nie po∏àczonym z g∏ównà si∏à. JeÊli te odrobinki zjednoczà si´ w misji jasnych post´pów, wtedy ciemnym si∏om b´dzie znacznie trudniej zablokowaç je i zwyci´˝yç. Ale je˝eli jedna odrobinka
tkwiàca w jednym cz∏owieku ma ca∏kowity kontakt z Bogiem, to tego cz∏owieka, jego Ducha i Rozumu ciemne
si∏y nie b´dà w stanie pokonaç.
– Jasne, ty wo∏a∏aÊ do Niego, prosi∏aÊ Go, ˝eby w tobie zrodzi∏a si´ b∏ogos∏awiona odpowiedê na to, jak
i co przekazaç ludziom i za˝egnaç katastrof´ planetarnà?
– Tak, w przybli˝eniu.
– Jaka odpowiedê si´ w tobie zrodzi∏a? Jakie s∏owo powinno si´ g∏osiç?
– S∏owa... same s∏owa, wymówione w zwyk∏y sposób, nie wystarczà. Ju˝ tak wiele zosta∏o powiedziane ludziom, lecz ludzkoÊç nadal osuwa si´ w przepaÊç.
Czy nigdy nie s∏ysza∏eÊ o szkodliwoÊci palenia i picia? Wiesz o tym z ró˝nych êróde∏, a wasi lekarze mówià
j´zykiem najbardziej dla ciebie zrozumia∏ym, ale ty ich nie s∏uchasz, wcià˝ to robisz, nie patrzàc na pogarszajàce si´ samopoczucie, nawet ból ci´ nie powstrzymuje, jak i wielu innych, przed zgubnymi na∏ogami.
Bóg tobie mówi: “Nie wolno tak post´powaç”. Mówi poprzez ból, i to jest nie tylko twój ból, ale równie˝ Jego. A ty co? Bierzesz Êrodki przeciwbólowe i nadal robisz swoje. Nie chcesz si´ zastanowiç nad przyczynà tego bólu...
W szystkie inne normy i regu∏y Prawdy tak˝e sà znane ludzkoÊci, ale nie sà przez nià spe∏niane. Zdradzane sà w imi´ przypodobania si´ chwilowej, iluzorycznej rozkoszy. W takim razie powinno si´ znaleêç dodatkowo nowy sposób, który da cz∏owiekowi nie tylko mo˝liwoÊç poznania, lecz i doznania nowych uczuç przyjemnoÊci. Cz∏owiek, poznawszy je, olÊniony wiedzà, potrafi porównaç swoje zmys∏y, sam wszystko zrozumieç
i odblokowaç komórk´ danà mu przez Boga. Nie wolno uczyç, tylko straszàc katastrofà, nie wolno oskar˝aç
nie odbierajàcych tej Prawdy. Wszyscy niosàcy jà powinni zrozumieç koniecznoÊç poszukiwania bardziej doskona∏ego sposobu wyjaÊnienia jej istoty. Pradziadek zgodzi∏ si´ ze mnà.
– Ale nic takiego nie powiedzia∏.
– Nie us∏ysza∏eÊ wi´kszoÊci z tego, co mówi∏ pradziadek.
– Je˝eli rozumieliÊcie si´ ze sobà bez s∏ów, to dlaczego wymawialiÊcie wyrazy, które s∏ysza∏em?
– Czy nie poczu∏byÊ si´ ura˝ony, gdyby dwaj znajomi obcokrajowcy, znajàc twojà ojczystà mow´, rozmawiali w twojej obecnoÊci w obcym i niezrozumia∏ym dla ciebie j´zyku?
RozmyÊla∏em, czy uwierzyç we wszystko, o czym opowiada Anastazja, czy te˝ nie? Ona sama, oczywiÊcie,
wierzy. Nie tylko wierzy, ale przede wszystkim dzia∏a. Mo˝e spróbuj´ och∏odziç jej zapa∏, bo ˝al patrzeç, jak to
prze˝ywa. Starajàc si´ to uczyniç, powiedzia∏em do niej:
– Wiesz, Anastazjo, co myÊl´? Chyba nie warto si´ tak m´czyç, tak zapalczywie ˝àdaç, jak to uczyni∏aÊ
obok Cedru. Z tego powodu nawet jego niebieskawe Êwiat∏o run´∏o na ciebie. Dziadkowie nie bez racji si´
zdenerwowali. Sàdz´, ˝e to by∏o niebezpieczne. JeÊli Bóg ˝adnemu ze swoich synów nie da∏ odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób najbardziej efektywnie wyjaÊniç ludziom prawd´, to znaczy, ˝e taka odpowiedê nie istnieje. Katastrofa planetarna, moim zdaniem, jest tym najbardziej skutecznym sposobem wyt∏umaczenia. Przy
takim zachowaniu ON mo˝e si´ na ciebie obraziç, a w dodatku ukaraç, ˝ebyÊ si´ nie pcha∏a, gdzie ci´ nie proszono, jak to powiedzia∏ twój dziadek.
– Bóg jest poczciwy. Nie karze.
– Ale i nic nie mówi. Mo˝e nie chce ciebie s∏uchaç, a ty marnujesz sporo energii.
– On s∏ucha i odpowiada.
– Co odpowiada? Czy ty ju˝ coÊ wiesz?
– Podpowiedzia∏, gdzie jest rozwiàzanie, gdzie go nale˝y szukaç.
– Wskaza∏?.. Tobie?!... To gdzie to jest?
– W po∏àczeniu przeciwieƒstw.
– Jak to?
– Kiedy na przyk∏ad przeciwieƒstwa ludzkiego myÊlenia w momencie komentarza Awatamsakowi zjednoczy∏y si´ w nowà, dynamicznà jednoÊç. W rezultacie sformu∏owa∏a si´ filozofia Huajan i Kegom, przedstawia-
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jàca sobà wi´kszà doskona∏oÊç elementów Êwiatopoglàdu, równolegle do modeli i teorii podobnych do waszej
nowoczesnej fizyki.
– Co?...
– O, wybacz. Co ja mówi´. Ca∏kowicie si´ rozluêni∏am.
– Za co przepraszasz?
– Wybacz, ˝e pos∏u˝y∏am si´ wyrazami, których nie u˝ywasz w swojej mowie.
– W∏aÊnie. Nie u˝ywam, sà dla mnie niezrozumia∏e.
– Postaram si´ nigdy tego nie robiç. Nie gniewaj si´ na mnie, prosz´.
– Ale ja si´ nie gniewam. Wyt∏umacz mi jednak prostymi s∏owami, gdzie i jak b´dziesz szukaç tej odpowiedzi.
– W pojedynk´ w ogóle nie b´d´ mog∏a jej znaleêç. Mo˝na jà zobaczyç tylko dzi´ki wspólnemu wysi∏kowi
czàstek znajdujàcych si´ w ró˝nych ˝yjàcych na Ziemi ludziach o przeciwstawnym myÊleniu. Tylko przy
wspólnym wysi∏ku pojawi si´ w niewidocznym zwyk∏emu oku wymiarze, który zamieszkujà myÊli. T´ przestrzeƒ mo˝na okreÊliç jako wymiar jasnych si∏. Znajduje si´ on mi´dzy materialnym Êwiatem, zamieszkiwanym
przez cz∏owieka, a Bogiem. Zobacz´ go i wielu innych te˝ zobaczy. Wtedy ∏atwiejsze b´dzie osiàgni´cie powszechnego zrozumienia, przeniesienie ludzkoÊci przez odcinek czasu ciemnych si∏, i katastrofy przestanà
si´ powtarzaç.
– Wska˝ konkretnie, co ludzie powinni dzisiaj czyniç, ˝eby pojawi∏a si´ odpowiedê?
– Dobrze by by∏o, gdyby o okreÊlonej godzinie obudzi∏o si´ du˝o ludzi. Obudzà si´ na przyk∏ad o szóstej rano, pomyÊlà o czymÊ dobrym, niewa˝ne, o czym konkretnie. Wa˝ne, aby mieç jasne myÊli!
Mo˝na myÊleç o dzieciach, o ukochanych, zastanowiç si´, co uczyniç, ˝eby wszystkim by∏o dobrze. Chocia˝ przez pi´tnaÊcie minut tak myÊleç. Im wi´cej ludzi b´dzie w taki sposób post´powaç, tym wczeÊniej pojawi si´ odpowiedê. Strefy czasowe na Ziemi sà ró˝ne, ale obrazy stworzone przez jasne myÊli ludzi b´dà si´
jednoczyç wjeden jaskrawy i nasycony obraz ÊwiadomoÊci. JednoczesnoÊç myÊlenia i marzenia o jasnym
wielokrotnie zwi´ksza zdolnoÊci ka˝dego.
– CoÊ ty, Anastazjo. JesteÊ taka naiwna. Kto zgodzi si´ obudziç o szóstej rano po to, ˝eby pi´tnaÊcie minut
myÊleç? Ludzie o tak wczesnej porze mogà obudziç si´ tylko wtedy, gdy majà do tego powód, je˝eli czasem
si´ spieszà – do pracy, na samolot, w delegacj´. Ka˝dy postanowi: niech inni myÊlà, ja sobie poÊpi´. Wàtpi´,
czy znajdziesz pomocników.
– Ty, W∏adimirze, nie móg∏byÊ mi pomóc?
– Ja?.. Nie budz´ si´ tak wczeÊnie bez konkretnej potrzeby. Je˝eli jednak kiedyÊ si´ obudz´, to o czym dobrym mam myÊleç?
– No, na przyk∏ad o synu – maluchu, którego urodz´. O swoim synu. Jak mu jest przyjemnie, kiedy pieszczà go s∏oneczne promyczki, otaczajà pi´kne i cudowne kwiaty, puszysta wiewiórka bawi si´ z nim na polance. PomyÊl, jak by by∏o Êwietnie, gdyby wszystkie dzieci pieÊci∏o s∏oneczko i nic ich nie zasmuca∏o. Dalej pomyÊl, komu w nadchodzàcym dniu powiesz coÊ mi∏ego, do kogo si´ uÊmiechniesz. Jak by∏oby dobrze, gdyby
ten pi´kny Êwiat istnia∏ wiecznie; co konkretnie ty, w∏aÊnie ty, powinieneÊ w imi´ tego zrobiç.
– O synu pomyÊl´. O czymÊ dobrym te˝ spróbuj´ myÊleç. Tylko jaki to ma sens? B´d´ myÊleç w mieszkaniu, w mieÊcie, ty b´dziesz myÊleç tu, w lesie. JesteÊmy tylko we dwoje, a mówi∏aÊ, ˝e potrzeba wielu ludzi.
Dopóki nie b´dzie ich dostatecznie wielu, to jaki sens si´ staraç?
– Nawet jeden to wi´cej ni˝ nic. Dwoje razem jest wi´cej ni˝ dwa. W przysz∏oÊci, kiedy napiszesz ksià˝k´,
przeczytajà jà, wtedy wi´cej ludzi b´dzie z nami, b´dà odczuwaç to i cieszyç si´ z ka˝dego nowego cz∏owieka. Nauczymy si´ odczuwaç jeden drugiego, rozumieç, pomagaç sobie nawzajem przez wymiar jasnych si∏.
– Nale˝a∏oby uwierzyç we wszystko, o czym opowiadasz. Nie wierz´ do koƒca w jasnà przestrzeƒ, gdzie
mieszkajà myÊli. Nie mo˝na udowodniç jej istnienia, bo jest nienamacalna.
– Jednak wasi naukowcy doszli do wniosku, ˝e myÊl jest materialna.
– Tak, wystàpili z takim twierdzeniem, ale do dzisiaj nie mieÊci si´ w g∏owie, ˝e nie mo˝na jej dotknàç.
– Gdy napiszesz ksià˝k´, b´dziesz móg∏ jej dotknàç, potrzymaç w r´ce – jako zmaterializowanà myÊl.
– Ty znów o ksià˝ce. Ju˝ ci mówi∏em: w nià te˝ nie wierz´. Tym bardziej w to, ˝e mo˝esz za pomocà jakichÊ kombinacji liter, znanych wy∏àcznie tobie, wywo∏aç w czytelniku uczucia, do tego jasne, które majà pomagaç w uÊwiadomieniu czegoÊ.
– T∏umaczy∏am ci ju˝, jak to uczyni´.
– Tak, mówi∏aÊ. Jednak ci´˝ko w to uwierzyç, to jest nieprzekonujàce. JeÊli ju˝ spróbuj´ pisaç, nie b´d´
wszystkiego opowiadaç. OÊmieszy∏bym si´. Czy wiesz, Anastazjo, co naprawd´ ci powiem?
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– Powiedz uczciwie.
– Tylko si´ nie obraê, dobrze?
– Ja si´ nie obra˝´.
– Wszystko, co mi naopowiada∏aÊ, b´d´ musia∏ sprawdziç u naszych naukowców, przejrzeç, co mówià ró˝ne wyznania i wspó∏czesna nauka. DziÊ jest wiele ró˝nych od∏amów religijnych, interpretacji.
– Sprawdê. RzeczywiÊcie sprawdê.
– I co jeszcze... Mam uczucie, ˝e jesteÊ bardzo poczciwym cz∏owiekiem. Przedstawiasz niezwyk∏à i ciekawà filozofi´. Ale porównujàc twoje poczynania z post´pkami innych ludzi, troszczàcych si´ o Dusz´, martwiàcych si´ o ekologi´, mam wra˝enie, ˝e jesteÊ wÊród nich najbardziej zacofana.
– Skàd takie wnioski?
– Sama rozwa˝. Wszyscy Êwiatli, jak ich okreÊlasz, wybierali ˝ycie w odosobnieniu. Budda wszed∏ do lasu,
w samotnoÊci sp´dzi∏ siedem lat i... stworzy∏ wielkà religi´. Na ca∏ym Êwiecie ma teraz wielu wyznawców.
Jezus Chrystus zaledwie czterdzieÊci dni sp´dzi∏ w samotnoÊci, ale i dzisiaj jego nauka wszystkich zachwyca.
– Jezus Chrystus kilka razy izolowa∏ si´ od ludzi. Bardzo du˝o wtedy myÊla∏.
– Niech b´dzie wi´cej ni˝ czterdzieÊci dni, niech b´dzie nawet rok. Chodzi mi o coÊ innego. Starcy, którzy
teraz zostali og∏oszeni Êwi´tymi, byli zwyk∏ymi ludêmi. Potem szli na okreÊlony czas do lasu jako pustelnicy.
W miejscu ich przebywania budowano potem klasztory, pojawiali si´ ich wyznawcy. Tak?
– Tak jest.
– A ty ju˝ dwadzieÊcia szeÊç lat mieszkasz w lesie i nie masz ani jednego wyznawcy. ˚adnej religii nie wymyÊli∏aÊ. Staç ci´ tylko na ksià˝k´, b∏agasz, ˝ebym jà napisa∏. Czepiasz si´ jej jak tonàcy brzytwy. Chcesz do
niej wprowadziç swoje znaczki i kombinacje. Je˝eli nie wychodzi ci jak u innych, to mo˝e nie warto si´ staraç.
Inni, bardziej zdolni, i bez ciebie mo˝e coÊ wymyÊlà. Nie utrudniaj sobie ˝ycia, po prostu bàdê, ˝yj rzeczywistoÊcià. Mog´ ci pomóc dostosowaç si´ do naszego ˝ycia. Czy nie obra˝asz si´ na mnie?
– Nie obra˝am si´.
– W takim razie powiem ci ca∏à prawd´, do koƒca. ˚ebyÊ mog∏a zrozumieç siebie.
– Mów.
– Masz niezwyk∏e zdolnoÊci, bezspornie, mo˝esz otrzymaç ka˝dà informacj´, jak dwa dodaç dwa. A teraz
mów, od kiedy posiadasz ten promyczek?
– Tak jak wszystkim ludziom, by∏ mi dany od poczàtku. Lecz uÊwiadomiç sobie jego obecnoÊç, pos∏ugiwaç
si´ nim nauczy∏ mnie pradziadek, kiedy mia∏am oko∏o szeÊciu lat.
– Wi´c ju˝ w wieku szeÊciu lat by∏aÊ zdolna widzieç zdarzenia naszego ˝ycia? Analizowaç, pomagaç, nawet leczyç na odleg∏oÊç?
– Tak, mog∏am to czyniç.
– A teraz powiedz, czym konkretnie zajmowa∏aÊ si´ kolejnych dwadzieÊcia lat?
– Opowiada∏am ci i pokazywa∏am. Zajmowa∏am si´ ogrodnikami, ludêmi, których wy nazywacie letnikami.
Stara∏am si´ im pomóc.
– Ca∏e dwadzieÊcia lat, dzieƒ w dzieƒ? – Tak, czasem te˝ w nocy, gdy nie by∏am bardzo zm´czona.
– Jak fanatyczka z klapkami na oczach, ca∏y swój czas z uporem poÊwi´ca∏aÊ ogrodnikom? Kto ci´ do tego
zmusza∏?
– Nikt nie móg∏ mnie zmusiç. Sama to robi∏am. Po propozycji dziadka zrozumia∏am, ˝e to jest dobre i bardzo wa˝ne.
– Moim zdaniem, twój pradziadek zaoferowa∏ opiek´ nad ogrodnikami, bo by∏o mu ciebie ˝al. Nie mia∏aÊ rodziców, wi´c da∏ ci ∏atwe i proste zaj´cie. Teraz zorientowa∏ si´, ˝e mo˝esz rozumieç ju˝ coÊ wi´kszego i bardziej znaczàcego i pozwoli∏ ci zajmowaç si´ innymi sprawami, a tamtych pozostawiç na ∏asce losu.
– Jednak te “inne” sprawy sà po∏àczone z ogrodnikami. Bardzo ich kocham i nigdy nie zrezygnuj´ z niesienia im pomocy.
– To jest jednak fanatyzm. CzegoÊ ci brakuje, ˝ebyÊ wyglàda∏a jak normalny cz∏owiek. Musisz zrozumieç:
ogrodnicy nie sà najwa˝niejsi w naszym ˝yciu. Oni nie majà wp∏ywu na spo∏eczne procesy. Dacze i ogródki sà
zbyt ma∏e, to tylko dodatkowe gospodarstwa. Ludzie w nich odpoczywajà po pracy albo gdy sàju˝ na emeryturze. To wszystko. Rozumiesz? Nic wi´cej! Je˝eli wi´c posiadasz takà kolosalnà wiedz´, fenomenalne zdolnoÊci, a opiekujesz si´ ogrodnikami, to znaczy, ˝e masz jakieÊ psychiczne odchy∏y. Moim zdaniem, nale˝y ci´
zabraç do psychoterapeuty. Gdy si´ uda wyleczyç t´ dolegliwoÊç, to w przysz∏oÊci, byç mo˝e, naprawd´ przyniesiesz du˝o dobra i korzyÊci spo∏eczeƒstwu.
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– Bardzo bym chcia∏a byç mu potrzebna.
– No to jedziemy! Zaprowadz´ ci´ do lekarza – psychiatry w dobrym prywatnym gabinecie. Sama mi opowiada∏aÊ o groêbie katastrofy planetarnej, to przecie˝ mo˝esz pomóc organizacjom ekologicznym i nauce.
– Gdy zostan´ tutaj, przynios´ du˝o wi´cej korzyÊci.
– Dobrze, potem, kiedy wrócisz, zaczniesz zajmowaç si´ bardziej powa˝nymi sprawami.
– Jakie sprawy mogà byç bardziej powa˝ne?
– Sama zdecydujesz. MyÊl, ˝e b´dzie to zwiàzane z zapobieganiem katastrofie ekologicznej lub planetarnej. No w∏aÊnie, kiedy, twoim zdaniem, to si´ stanie?
– Lokalne ogniska ju˝ dziÊ si´ palà w ró˝nych punktach Ziemi. LudzkoÊç ju˝ dawno przygotowa∏a wiele dla
unicestwienia siebie.
– Kiedy w przybli˝eniu nastàpi to apogeum?
– Przypuszczalnie w 2002 roku. Jednak mo˝na mu zapobiec albo oddaliç je w czasie, jak to by∏o w 1992
roku.
– To co? To si´ mog∏o wydarzyç w 1992 roku?
– Tak, ale ONE przesun´∏y to w czasie.
– Jakie “ONE”? Kto zapobieg∏? Przesunà∏?
– Katastrofa planetarna na kuli ziemskiej nie wystàpi∏a dzi´ki ogrodnikom.
– Co?!...
– Na ca∏ym Êwiecie wielu ludzi przeciwstawia si´ katastrofie planetarnej. Lecz katastrofa w 1992 roku nie
nastàpi∏a g∏ównie dzi´ki ogrodnikom Rosji, pracujàcym na letnich dzia∏kach.
– To ty. . . konkretnie ty! . .. B´dàc szeÊciolatkà, rozumia∏aÊ ich znaczenie? Przewidzia∏aÊ ich rol´?.. Dzia∏a∏aÊ nieustannie... Pomog∏aÊ im.
– Wiedzia∏am o znaczeniu ogrodników pracujàcych na swoich daczach.

ÂWI¢TO OGRODNIKA
– Ale dlaczego dzi´ki ogrodnikom, a konkretnie: ogrodnikom-letnikom Rosji? Jak ogrodnicy majà si´ do katastrofy?
– PomyÊl, Ziemia jest wielka, ale bardzo czujna. W porównaniu z komarem te˝ jesteÊ wielki, ale poczujesz
jego dotyk, kiedy na tobie usiàdzie. Ziemia te˝ wszystko odczuwa: kiedy w beton i asfalt jà ubierajà, kiedy wycinajà i palà jej lasy, kiedy grzebià w jej g∏´bi i sypià do niej proszek, tak zwany nawóz. Jà to boli. Nadal jednak kocha ludzi, tak jak matka kocha swoje dzieci. Stara si´ wtedy zabraç ludzkà z∏oÊç do swojej gleby. Dopiero gdy nie wystarcza jej si∏y, aby jà powstrzymaç, przerzedza z∏oÊç w postaci wybuchu wulkanów i trz´sienia ziemi. Powinno si´ pomagaç Matce Ziemi. Mi∏oÊç i troskliwe post´powanie zwi´kszàjej si∏´. Ziemia jest
wielka, lecz najbardziej wra˝liwa. Czuje nawet dotyk mi∏osny jednej ludzkiej r´ki. O, jakà wielkà rozkosz odczuwa i pragnie tego dotyku! Przez d∏ugi czas ziemia w Rosji by∏a w∏asnoÊcià wszystkich i nikogo konkretnie.
Potem wszystko si´ zmieni∏o. Zacz´to dawaç ludziom ma∏e dzia∏ki ziemi “pod dacze”. Nieprzypadkowo dzia∏eczki by∏y a˝ tak ma∏e, ˝e nie by∏o mo˝liwoÊci uprawiania ich za pomocà maszyn. Pomimo to st´sknieni ziemi
Rosjanie z radoÊcià je brali: i biedni, i bogaci... Poniewa˝ nic nie jest w stanie rozerwaç wi´zi istniejàcej pomi´dzy ludêmi a ziemià! Otrzymawszy swoje malutkie dzia∏eczki, ludzie intuicyjnie odczuli pragnienie... Wtedy
miliony par ràk z mi∏oÊcià dotkn´∏y ziemi. W∏aÊnie dotykajàc troskliwie swoimi r´kami, nie maszynami, ludzie
uprawiali ziemi´ na swoich ma∏ych dzia∏eczkach. Ona odczuwa∏a t´ mi∏oÊç, odczuwa∏a pieszczotliwy dotyk
wszystkich ràk i ka˝dej z osobna. Wtedy znalaz∏a w sobie tyle si∏y, by przetrwaç.
– Co, uwa˝asz, ˝e ka˝demu ogrodnikowi nale˝y teraz postawiç za to pomnik i traktowaç jak ratownika planety?
– Tak, W∏adimirze, oni sà ratownikami.
– Nie jesteÊmy w stanie postawiç tylu pomników. Lepiej by by∏o ustanowiç Êwi´to, na przyk∏ad jeden albo
dwa dni weekendu zaznaczyç na czerwono w kalendarzu i nazwaç Dniem Ogrodnika albo Dniem Ziemi.
– O, Êwi´to! – klasn´∏a Anastazja. – Znakomicie wymyÊli∏eÊ, Êwi´to! Koniecznie jest potrzebny weso∏y i radosny dzieƒ na czeÊç ogrodników.
– Masz okazj´, oÊwieç swoim promyczkiem rzàd, parlament, pos∏ów, ˝eby przyj´li nowà ustaw´.
– Nie b´d´ mog∏a przebiç si´ do nich. Sà zaprzàtni´ci codziennoÊcià. Zmuszeni decydowaç o wielu sprawach, zupe∏nie nie majà czasu na myÊlenie. Nie ma równie˝ wi´kszego sensu podnosiç poziom ich ÊwiadomoÊci. Ci´˝ko im b´dzie uÊwiadomiç sobie w pe∏ni realia. Uchwa∏y bardziej w∏aÊciwej ni˝ obecne nikt nie po-
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zwoli im przyjàç.
– Kto mo˝e nie pozwoliç parlamentowi, prezydentowi?
– Wy. Masy. Spo∏eczeƒstwo. Sprawiedliwe decyzje okreÊlicie jako niepopularne ruchy.
– Tak jest. Mamy demokracj´. Najbardziej wa˝ne decyzje przyjmuje si´ wi´kszoÊcià g∏osów. Wi´kszoÊç
zawsze ma racj´.
– Prawd´ rozumie najpierw jednostka, a wi´kszoÊç osiàga jà du˝o póêniej.
– Skoro tak to si´ odbywa, to po co demokracja, referenda?
– Sà potrzebne jako amortyzatory do z∏agodzenia ostrych wstrzàsów. Kiedy amortyzatory nie zadzia∏ajà,
wybucha rewolucja. Okres rewolucji zawsze jest ci´˝ki dla “wi´kszoÊci”.
– Ale Êwi´to ogrodników nie jest rewolucjà, wi´c co z∏ego mo˝e przynieÊç “wi´kszoÊci”?
– Takie Êwi´to – to Êlicznie. Jest potrzebne, naprawd´ potrzebne. Nale˝y je zorganizowaç jak najszybciej.
B´d´ szybko nad tym myÊleç.
– Ch´tnie ci pomog´. Wiem lepiej, za jakie sznurki naj efektywniej pociàgnàç w naszym ˝yciu. W gazecie...
Chyba nie... W ksià˝ce twojej opisz´ ogrodników i poprosz´ ludzi, aby wys∏ali do rzàdu i parlamentu telegramy: “Uprzejmie prosz´ ufundowaç Âwi´to Ogrodnika i Âwi´to Ziemi”. Ale kiedy? Którego dnia?
– 23 lipca.
– Dlaczego 23?
– Dzieƒ jest odpowiedni. Do tego jeszcze to dzieƒ twoich urodzin, poniewa˝ twoja jest ta wspania∏a idea.
– Dobrze. Niech ludzie piszà w telegramach: ,,23 lipca ustanówcie Âwi´tem Ogrodnika i Âwi´tem Ca∏ej Ziemi”. W tym momencie, kiedy w rzàdzie i parlamencie zacznà czytaç i zastanawiaç si´, dlaczego ludzie Êlà takie telegramy, ràbnij swoim promyczkiem! Dla lepszego efektu.
– Ràbn´! Z ca∏ej si∏y ràbn´!... I pojawi si´ jaskrawe i wspania∏e Êwi´to. Wszyscy ludzie b´dà si´ cieszyç
i ca∏ej Ziemi b´dzie weso∏o.
– Dlaczego wszyscy powinni si´ cieszyç? Przecie˝ to Êwi´to tylko dla ogrodników – letników.
– Nale˝y uczyniç, ˝eby wszyscy... Wszystkim powinno byç cudownie. To Êwi´to pojawi si´ w Rosji. Nast´pnie stanie si´ olÊniewajàcym Êwi´tem na Planecie – Âwi´tem Duszy.
– Jak to si´ odb´dzie pierwszy raz w Rosji? Przecie˝ nikt nie wie, jak je Êwi´towaç.
– Serce podpowie, co w tym dniu nale˝y robiç. W∏aÊciwie zaraz go wymodeluj´.
Nast´pnie Anastazja zacz´∏a opowiadaç, dok∏adnie artyku∏ujàc ka˝dà g∏osk´. Mówi∏a szybko i z natchnieniem! Niezwyk∏y by∏ rytm mowy, budowa zdaƒ, ich wymowa:
– Niech w ten dzieƒ wszyscy obudzà si´ o Êwicie! Niech wszyscy ludzie rodzinami, z przyjació∏mi i pojedynczo do Ziemi przyjdà, stanà na niej boso. Ci, którzy majà swoje ma∏e dzia∏eczki, gdzie hodujà p∏ody, majà
przywitaç pierwszy promieƒ s∏oƒca wÊród swoich roÊlin, dotknàç r´kami ka˝dej ich odmiany. Gdy wzejdzie
s∏oneczko, niech jagody, po jednej z ka˝dej odmiany, urwà i zjedzà. Póêniej ju˝ nie powinni niczego jeÊç a˝ do
obiadu. Do po∏udnia zrobià porzàdki na dzia∏kach. Niech ka˝dy pomyÊli o ˝yciu, w czym jest radoÊç i w czym
jego przeznaczenie. Bliskich i przyjació∏ niech wspomnà z mi∏oÊcià. PomyÊlà, dlaczego rosnà ich roÊliny
i w czym ich przeznaczenie. Ka˝dy do po∏udnia powinien mieç chocia˝ jednà godzin´ dla siebie. Niewa˝ne,
gdzie i jak, ale obowiàzkowo pobyç w odosobnieniu. Chocia˝ jednà godzin´ spróbowaç w siebie popatrzeç.
W po∏udnie, na obiad, niech przyjdzie ca∏a rodzina – bliska i daleka. Obiad powinno si´ przygotowaç z tego,
co ziemia urodzi∏a na ten czas. Ka˝dy to na stó∏ postawi, co zechce serce i Dusza. Z mi∏oÊcià popatrzà sobie
w oczy wszyscy cz∏onkowie rodziny. Stó∏ niech b∏ogos∏awi najstarszy razem z najm∏odszym. Przy nim niech
si´ toczy spokojna biesiada. O dobrym powinna byç rozmowa. O ka˝dym, kto jest obok. Niezwykle wyraêne
sta∏y si´ obrazy opisane przez Anastazj´. Sam czu∏em si´ jak siedzàcy przy stole, obok ludzi. Zachwycony
opisem Êwi´ta, uwierzy∏em w nie, jakbym ju˝ w tym uczestniczy∏, doda∏em:
– Nale˝y pierwszy toast wyg∏osiç przed obiadem. PodnieÊcie kielichy, wypijemy za Ziemi´, za Mi∏oÊç.
Wydawa∏o mi si´, jakbym trzyma∏ ju˝ kieliszek w r´ce.
– W∏adimirze, nie ˝ycz´ sobie na stole alkoholowej trucizny. Z moich ràk zniknà∏ kieliszek i ca∏y obraz Êwi´ta przepad∏.
– Anastazjo, przestaƒ, nie psuj Êwi´ta.
– No có˝, je˝eli chcesz, niech na stole b´dzie wino zjagód. Nale˝y je piç ma∏ymi ∏yczkami.
– Dobrze, niech b´dzie wino. ˚eby od razu nie zmieniaç przyzwyczajeƒ. Co b´dziemy robiç po obiedzie?
– Wszyscy ludzie wrócà do miast. Zebrane na dzia∏eczkach p∏ody powiozà w koszykach i ugoszczà tych,
którzy ich nie majà. Wszyscy si´ cieszà. Widzisz? Ci, co otrzymujà, i ci, co dajà. O, tyle pozytywnych emocji...
Popatrz, ma∏y ch∏opczyk niesie pomidory, lecz nie ma komu daç, bo wszyscy ju˝ coÊ dostali. Jest roz˝alony...
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Nagle znalaz∏! Widzisz, pocz´stowa∏ pomidorem kobiet´. Ucieszy∏ si´, a kobieta si´ rozczuli∏a. W tym dniu panuje ogrom pozytywnych emocji, one zwyci´˝ajà wiele chorób. Te choroby, co prorokowa∏y Êmierç, i te, których przez lata nie mo˝na by∏o si´ pozbyç – wszystkie zginà. Lekko czy nieuleczalnie chorzy wyjdà w tym dniu
witaç potok ludzi wracajàcych z dzia∏ek. Promienie mi∏oÊci, ˝yczliwoÊci i przywiezione p∏ody wyleczà, zwyci´˝à choroby. Popatrz, popatrz! Dworzec. Potok ludzi z kolorowymi koszykami. Patrz, jak Êwiecà si´ pokojem
i ˝yczliwoÊcià oczy ludzi. Anastazja jak gdyby Êwieci∏a si´, uduchowiona ideà Êwi´ta. Jej oczy niezwykle
b∏yszcza∏y radoÊcià, jakby migota∏y i iskrzy∏y niebieskawym Êwiat∏em. Mimika twarzy cz´sto si´ zmienia∏a, ale
za ka˝dym razem odcieniami radosnych niuansów, odzwierciedlajàcych burzliwy potok obrazów wielkiego
Êwi´ta zrodzonych w jej g∏owie. Nagle zamilk∏a, zgi´∏a nog´ w kolanie, prawà r´k´ podnios∏a do góry, odbi∏a
si´ od ziemi i wznios∏a si´ jak strza∏a, doskoczy∏a prawie do pierwszych s´ków Cedru. Kiedy wylàdowa∏a na
ziemi, machn´∏a r´kà, klasn´∏a i polan´ pokry∏o niebieskie Êwiat∏o. Wtedy wszystko, co powiedzia∏a .
Anastazja, jakby echem powtórzy∏a ka˝da ma∏a trawka i robaczki, i ka˝dy wielki Cedr. Frazy wymówione
przez Anastazj´ jakby wzmocni∏a niewidzialna pot´ga. Mowa nie by∏a g∏oÊna, ale mia∏em wra˝enie, ˝e s∏ysz´
jà ka˝dà ˝y∏kà nieobj´tego WszechÊwiata. Dodawa∏em te˝ swoje frazy, bo nie mog∏em si´ powstrzymaç, kiedy zacz´∏a wypowiadaç:
– Do Rosji w tym dniu przyjadà goÊcie! Wszyscy Atlanci, kiedykolwiek urodzeni na Ziemi! Jak synowie marnotrawni wrócà. W ca∏ej Rosji w tym dniu ludzie obudzà si´ przed zorzà. Niech ca∏y dzieƒ struny harfy
WszechÊwiata brzmià melodià szcz´Êliwà. Wszyscy bardowie niech na ulicach i podwórkach grajà na gitarach. A ten, kto ju˝ za stary, niech w tym dniu poczuje si´ bardzo m∏ody, jak wiele, wiele lat temu.
– Czy ja te˝ b´d´ m∏ody?
– My te˝, W∏adimirze, b´dziemy m∏odzi, takjak ludzie b´dà m∏odzi za pierwszym razem. Starsi napiszà
dzieciom listy. Wszystkie dzieci swoim rodzicom. Maluchy, robiàc swój pierwszy krok, niech sobie wejdà w ten
Êwiat radosny i szcz´Êliwy. W tym dniu dzieci nic nie zasmuci. Niech doroÊli na równi b´dà z nimi. Bogowie
wszystkich zejdà na Ziemi´. W tym dniu Bogowie wszystkich niech przemienià si´ w postaci proste. Wtedy
JEDYNY BÓG WszechÊwiata b´dzie szcz´Êliwy. Tak, bàdê szcz´Êliwy w ten dzieƒ. Mi∏oÊcià pa∏ajàcej Ziemi!
Anastazja, zachwycona obrazem Êwi´ta, krà˝y∏a po polanie jakby w taƒcu, uduchawiajàc wi´cej i coraz
wi´cej.
– Stój, stój! – krzyknà∏em, uÊwiadamiajàc sobie nagle powag´, z jakà odbiera∏a Êwi´to.
Przecie˝ jej mowa jest niezwyk∏à wymowà wyrazów. Zrozumia∏em, ˝e modeluje fabu∏´ ka˝dym swoim s∏owem i dziwnà budowà zdaƒ. Modeluje fragmenty Êwi´ta! Z obecnym w niej uporem b´dzie je modelowa∏a,
marzy∏a o nim, dopóki marzenia nie przerodzà si´ w rzeczywistoÊç. Jak fanatyczka b´dzie marzyç. B´dzie
staraç si´ to uczyniç dla swoich ogrodników tak samo, jak przez dwadzieÊcia ostatnich lat. Znów krzyknà∏em,
wstrzymujàc jà:
– Nie zrozumia∏aÊ? To by∏ tylko ˝art z tym Êwi´tem. Za˝artowa∏em! Anastazja nagle si´ zatrzyma∏a. Gdy
spojrza∏em na jej twarz, od razu Êcisn´∏o mi dusz´. Wyglàda∏a jak zagubione i rozczarowane dziecko. Jej oczy
patrzy∏y na mnie z ubolewaniem jak na niszczyciela. Prawie szeptem zacz´∏a mówiç:
– Odebra∏am to serio, W∏adimirze. Ju˝ wszystko zmodelowa∏am. W szereg zdarzeƒ wnios∏am ogniwko, telegram od ludzi. Bez nich naruszy si´ bieg zdarzeƒ. Zaakceptowa∏am twojà propozycj´, uwierzy∏am w nià
i zrealizowa∏am... Czu∏am, ˝e szczerze mówi∏eÊ o Êwi´cie, o telegramach... Nie wycofuj powiedzianych s∏ów.
Tylko pomó˝ mi z telegramami, ˝ebym mog∏a, jak zaproponowa∏eÊ, pomóc moim promIemem.
– Dobrze, zrobi´ to, uspokój si´. Mo˝liwe, ˝e nikt nie b´dzie chcia∏ wysy∏aç tych telegramów...
– Znajdà si´ ludzie, ci, którzy zrozumiejà. W rzàdzie i parlamencie te˝ zrozumiejà sens... i b´dzie Êwi´to!
B´dzie! Popatrz!...
Znów pop´dzi∏y obrazy Êwi´ta... Napisa∏em o tym, a wy, Czytelnicy, post´pujcie tak, jak ka˝à wam serce
i Dusza.

DZWONIÑCY MIECZ BARDA
– Anastazjo, mówiàc o Êwi´cie, niezwykle dziwnie budowa∏aÊ zdania. S∏owa wymawia∏aÊ tak, ˝e odnios∏em
wra˝enie, jakby ka˝da litera mia∏a swój wydêwi´k...
– Stara∏am si´ bardzo szczegó∏owo zobrazowaç harmonogram Êwi´ta.
– To po co te s∏owa? Jaki jest ich sens?
– Za ka˝dym s∏owem stworzy∏am mnóstwo zdarzeƒ i doda∏am radosne obrazy. Tym sposobem wszystkie
przemienià si´ w rzeczywistoÊç. Przecie˝ myÊl i s∏owo sà g∏ównymi instrumentami Wielkiego Stwórcy. Te in-
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strumenty by∏y wielkim darem od Stwórcy; ze wszystkich ˝yjàcych organizmów jedynie cz∏owiek zosta∏ obdarzony nimi przez Boga.
– Dlaczego w takim razie nie wszystko, co ludzie mówià, si´ spe∏nia?
– Kiedy mi´dzy duszà a s∏owem zrywa si´ wi´ê, kiedy Dusza jest pusta, a obraz m´tny, wtedy bezsensowne s∏owa sà jak chaotyczny dêwi´k. Nic ze sobà nie niosà!
– Fantastyka jakaÊ. Dziwi´ si´, ˝e ty we wszystko wierzysz, jak naiwne dziecko.
– Jaka fantastyka, W∏adimirze? Przecie˝ mnóstwo przyk∏adów mo˝na znaleêç w waszym ˝yciu, a konkretnie w twoim, gdy s∏owo nabiera wielkiej mocy, majàc za sobà odpowiednio ukszta∏towany obraz.
– Podaj przyk∏ad, który b´d´ móg∏ zrozumieç.
– Przyk∏ad? Prosz´. Aktor na scenie mówi coÊ do widzów, mówi s∏owa s∏yszane przez ludzi setki razy. Ale
tylko jednego b´dà s∏uchaç, wstrzymujàc oddech; innego w ogóle nie b´dà odbieraç. Te same wyrazy, lecz
wielka ró˝nica. Jak myÊlisz, dlaczego tak jest?
– Wiadomo! To sà aktorzy. D∏ugo studiujà, jedni dobrze, inni tak sobie. Na próbach zapami´tujà tekst, ˝eby
go odpowiednio odegraç.
– Na studiach uczà ich wchodzenia w obraz, w to, co stoi za s∏owem, uczà rozumienia sensu. Je˝eli aktorowi uda si´ tylko dla dziesi´ciu procent wyrazów stworzyç obrazy, które do tego momentu sà niewidoczne, to
ju˝ widzowie b´dà go s∏uchali uwa˝nie. Gdy dla po∏owy wypowiadanych s∏ów ktoÊ potrafi dobraç obrazy, okreÊlacie takiego aktora geniuszem. Poniewa˝ jego Dusza z Duszà widzów w bezpoÊredniej konwersacji. B´dà
p∏akaç lub si´ Êmiaç, gdy odczujà Duszà wszystko to, co chcia∏ przekazaç im aktor. W∏aÊnie to jest instrumentem Wielkiego Stwórcy!
– A ty, kiedy o czymÊ mówisz, dla ilu s∏ów jesteÊ zdolna stworzyç obrazy? Dla dziesi´ciu czy dla pi´çdziesi´ciu procent?
– Dla wszystkich. Pradziadek mnie tego nauczy∏.
– Wszystkich? Ale˝! Dla wszystkich wyrazów?
– Pradziadek powiedzia∏ mi równie˝ o mo˝liwoÊci umieszczenia obrazu za wszystkimi literami. Nauczy∏am
si´ tego.
– Dlaczego za literami? Litery nie niosà sensu.
– Niosà! Za ka˝dà literà w sanskrycie stojà zdania i wyrazy, te˝ stworzone z liter; dalej wi´cej s∏ów – tym
sposobem w ka˝dej literze jest ukryty bezkres obrazów WszechÊwiata.
– Nie do wiary. Przecie˝ my zwyczajnie bezsensownie mielemy j´zykiem.
– Tak, cz´sto bez zastanowienia wypowiada si´ nawet te s∏owa, które przetrwa∏y przez tysiàclecia, przenikajàc czas i przestrzeƒ. Obrazy stojàce za nimi, zapomniane przez ludzi, stale ˝ywe i aktualne, usi∏ujà dostaç
si´ do naszych Dusz. Ochraniajàje i walczà o nie.
– Jakie to s∏owa? Czy chocia˝ jedno z nich znam?
– Znasz, ale tylko brzmienie, poniewa˝ sens zosta∏ ju˝ zapomniany przez ludzi.
Anastazja opuÊci∏a powieki i przez jakiÊ czas milcza∏a. Potem cicho, prawie szeptem poprosi∏a:
– Wymów, W∏adimirze, s∏owo “BARD”.
– Bard – powiedzia∏em.
Otrzàsn´∏a si´ jakby z bólu i powiedzia∏a:
– O, jak oboj´tnie i zwyczajnie wymówi∏eÊ to wielkie s∏owo! Z zapomnieniem i pustkà dmuchnà∏eÊ w tlàcy
dr˝àcym p∏omieniem ogieƒ. P∏omyczek przekazany przez stulecia i byç mo˝e adresowany do ciebie albo kogoÊ z ˝yjàcych dzisiaj przez dalekich przodków. WykreÊlenie ze êróde∏ pami´ci jest spustoszeniem dzisiejszych dni.
– Dlaczego nie podoba∏a ci si´ moja wymowa? O czym powinienem pami´taç w zwiàzku z tym s∏owem?
Anastazja milcza∏a. Potem cichym, zmys∏owo brzmiàcym g∏osem zacz´∏a wypowiadaç frazy p∏ynàce jakby
z wiecznoÊci:
– Na d∏ugo przed nadejÊciem Jezusa Chrystusa na Ziemi ˝yli ludzie, nasi prarodzice, nazywani Celtami.
Swoich màdrych nauczycieli nazywali Druidami. Przed wiedzà o materialnym i duchowym Êwiecie, g∏oszonà
przez Druidów, sk∏ania∏y si´ liczne narody zasiedlajàce wtedy Ziemi´. W obecnoÊci Druida celtyccy wojownicy
nigdy nie wyciàgali broni. ˚eby otrzymaç tytu∏ pierwszego stopnia Druidów, nale˝a∏o przez dwadzieÊcia lat indywidualnie uczyç si´ u Wielkiego Duchowego Opiekuna: Mnicha Druida. Od momentu otrzymania Êwi´cenia
nazywa∏ si´ BARDEM. Od tego czasu mia∏ moralne prawo iÊç mi´dzy ludzi i Êpiewaç, wcielaç w ludzi Êwiat∏o
i prawd´ swojà pieÊnià, formu∏ujàc s∏owami obrazy uzdrawiajàce Dusz´.
Pewnego dnia na Celtów napadli rzymscy legioniÊci. Ostatnia bitwa rozegra∏a si´ nad rzekà. Rzymianie za-
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uwa˝yli, ˝e wÊród celtyckich wojowników chodzà kobiety z rozpuszczonymi w∏osami. Rzymscy przywódcy wiedzieli, ˝e aby w obecnoÊci tych kobiet pokonaç Celtów, nale˝y na jednego ˝o∏nierza mieç szeÊciu
Rzymian. Ani doÊwiadczeni rzymscy przywódcy, ani dzisiejsi badacze, historycy nie mogà wyt∏umaczyç, co
by∏o tego powodem. Ca∏a tajemnica tkwi∏a w tych nieuzbrojonych kobietach z rozpuszczonymi w∏osami.
Rzymianie wystawili wojsko dziewi´ciokrotnie wi´ksze od celtyckiego. PrzyciÊni´ta do rzeki gin´∏a ostatnia
walczàca rodzina Celtów. Stali pó∏okr´giem, a za ich plecami m∏oda kobieta karmi∏a piersià maleƒkà dziewczynk´ i jednoczeÊnie Êpiewa∏a. Âpiewa∏a jasnà, spokojnà pieÊƒ, ˝eby w duszy dziewczynki nie zagoÊci∏y
strach i smutek, ˝eby towarzyszy∏y jej jasne i czyste obrazy. Gdy dziewczynka odrywa∏a si´ od matczynej
piersi i patrzy∏a na matk´, kobieta przerywa∏a pieÊƒ i, patrzàc jej w oczy, za ka˝dym razem pieszczotliwie nazywa∏a dziewczynk´ “BARDA”.
Ju˝ nie istnia∏ obronny pó∏okràg. Przed rzymskimi legionistami, na Êcie˝ce prowadzàcej do m∏odej matki,
sta∏ z mieczem w r´ce m∏ody, okrwawiony BARD. Odwróci∏ si´ do kobiety, spojrzeli na siebie z uÊmiechem.
Zraniony Bard wstrzymywa∏ Rzymian, dopóki kobieta nie zesz∏a na brzeg rzeki. W∏o˝y∏a maleƒkà dziewczynk´ do ∏odzi i odepchn´∏a jà od brzegu. Ostatnim wysi∏kiem woli Bard rzuci∏ miecz pod nogi m∏odej kobiety.
Podnios∏a miecz i przez cztery godziny nieustannie walczy∏a z legionistami, nie dopuszczajàc ich do rzeki.
Zm´czeni napastnicy zmieniali si´ na tej Êcie˝ce. Rzymscy przywódcy, milczàc, zdziwieni obserwowali i nie
mogli pojàç, dlaczego doÊwiadczeni i silni ˝o∏nierze nie dajà rady nawet drasnàç cia∏a kobiety?
Po czterogodzinnej walce spali∏a si´. W koƒcu jej p∏uca wysch∏y z odwodnienia. Nie dosta∏a nawet ∏yczka
wody, a z jej pi´knych, pop´kanych ust parowa∏a krew. Powoli osuwajàc si´ na kolana, zacz´∏a upadaç, ale
zdà˝y∏a jeszcze pos∏aç s∏aby uÊmiech w stron´ podchwyconej biegiem rzeki ∏odzi z dziewczynkà – przysz∏à
piosenkarkà Bardà i uratowanym przez nià s∏owem i jego obrazem przeniesionym przez tysiàclecia dla ˝yjàcych dzisiaj.
Sens istnienia cz∏owieka polega nie tylko na istnieniu cia∏a. Niewymiernie wi´ksze i bardziej wartoÊciowe
sà niewidoczne zmys∏y, dà˝enia, odczucia, które cz´Êciowo odbijajà si´ w materialnym ciele jak w lustrze.
Dziewczynka Barda ocala∏a, sta∏a si´ kobietà i matkà. ˚y∏a na Ziemi i Êpiewa∏a. Jej pieÊni obdarza∏y ludzi
jasnymi emocjami, podobnymi do Promienia uzdrawiajàcego, pomaga∏y rozp´dziç pochmurnoÊç Duszy. Liczne ˝yciowe przeciwnoÊci i straty usi∏owa∏y zgasiç êród∏o tego promyczka. Niewidoczne ciemne si∏y stara∏y si´
przedostaç do niego, ale nie mog∏y pokonaç jedynej przeszkody – stojàcych na Êcie˝ce.
Istota cz∏owieka – to nie cia∏o. Zranione, krwawiàce cia∏o Barda pos∏a∏o w wiecznoÊç uÊmiech Êwiat∏a jego
Duszy, odbijajàcej Êwiat∏o niewidocznej oku istoty ludzkiej. Spala∏y si´ p∏uca m∏odej matki trzymajàcej miecz,
wyparowywa∏a krew wychodzàca z pop´kanych ust, które pochwyci∏y jasny uÊmiech Barda... Chocia˝ tym razem prosz´, uwierz mi, W∏adimirze, zrozum. Us∏ysz dzwon niewidocznego miecza Barda, odbijajàcego nacisk
wszystkiego, co z∏oÊliwe i ciemne na Êcie˝ce prowadzàcej do Dusz jego potomków.
Prosz´, wymów jeszcze raz s∏owo “bard”.
– Chyba nie mog´. . . Jeszcze nie uda mi si´ go wymówiç w odpowiednim znaczeniu, bezb∏´dnie. Potem
obowiàzkowo je powiem.
– Dzi´kuj´ ci, ˝e go nie wypowiedzia∏eÊ, W∏adimirze.
– Powiedz, przecie˝ mo˝esz wiedzieç, kto z ˝yjàcych dzisiaj jest w prostej linii potomkiem tej m∏odej matki,
karmiàcej dziecko, m∏odej panny – piosenkarki Bardy czy walczàcego na Êcie˝ce Barda? Kto móg∏ zapomnieç
o czymÊ takim, czyj jest ten ród? – Zastanów si´, dlaczego w∏aÊnie w tobie zrodzi∏o si´ to pytanie?
– Chc´ spojrzeç w oczy tym, którzy nie pami´tajà takich rzeczy. Nie znajàcym swojego rodowodu, a˝ tak
nieuczuciowym.
– Mo˝e chcesz si´ przekonaç, ˝e nie jesteÊ tym, który nie pami´ta?
– Z jakiej racji... Zrozumia∏em, Anastazjo, nie odpowiadaj. Niech ka˝dy pomyÊli sam.
– Dobrze – powiedzia∏a i, patrzàc na mnie wnikliwie, zamilk∏a.
Te˝ jakiÊ czas milcza∏em, b´dàc pod wra˝eniem namalowanego obrazu, potem zapyta∏em:
– Dlaczego w∏aÊnie to s∏owo powiedzia∏aÊ dla przyk∏adu?
– ˚eby pokazaç, jak obrazy stojàce za nim w realnym Êwiecie nied∏ugo przemienià si´ w rzeczywistoÊç. Tysiàce strun gitar wibrujà teraz pod palcami dzisiejszych bardów. Kiedy wymarzy∏am wszystko tam, w tajdze,
oni jako pierwsi to odczuli, ich Dusze... Wpierw w jednej zapali∏ si´ falujàcy p∏omieƒ i drgn´∏a cieniutka struna
gitary, potem podchwyci∏y to i odezwa∏y si´ dusze nast´pnych. Nied∏ugo wielu ich us∏yszy. Oni, Bardowie, pomogà zobaczyç nowà zorz´, zorz´ pobudzenia Dusz ludzkich. Ty us∏yszysz ich pieÊni, nowe pieÊni powstajàcej zorzy.
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OSTRY ZAKR¢T
Po trzech dobach pobytu u Anastazji wróci∏em na statek i kilka dni nie by∏em w stanie zajàç si´ sprawami
firmy. Nie mog∏em ani podjàç decyzji o dalszej marszrucie statku, ani odpowiadaç na radiogramy z Nowosybirska. Tymczasem pracownicy i cz´Êciowo za∏oga, zauwa˝ywszy zlekcewa˝enie przeze mnie wielu spraw,
zacz´li podkradaç. Niektórzy z tych szabrowników trafili na policj´, innych zatrzymali ochroniarze, spisano
protoko∏y, ale nawet w te skomplikowane sytuacje nie chcia∏o mi si´ do koƒca wnikaç.
Trudno teraz powiedzieç, dlaczego obcowanie z Anastazjà mia∏o na mnie taki wp∏yw.
KiedyÊ przedstawiciele ró˝nych wyznaƒ sk∏adali mi wizyty, podczas których opowiadali, ˝e pragnà czyniç
dobro dla spo∏eczeƒstwa, i zawsze te wizyty koƒczy∏y si´ proÊbà o pieniàdze.
Niekiedy dawa∏em, za bardzo nie wnikajàc w temat ich spraw, ˝eby tylko odczepili si´ ode mnie. Po co by∏o wnikaç, skoro rozmowa zawsze si´ koƒczy∏a proÊbà o finansowe wsparcie?
Anastazja, w odró˝nieniu od tych “religijnych” ludzi, nie prosi∏a o datek. W ogóle nie mog∏em sobie wyobraziç, co jej mo˝na daç! Na pierwszy rzut oka wydaje si´, ˝e nie ma nic, ale potem dostrzega si´, ˝e posiada
wszystko.
Wreszcie si´ zdecydowa∏em, da∏em rozkaz za∏odze, ˝eby skierowaç statek prosto do Nowosybirska,
a sam, zamknàwszy si´ w kajucie, rozmyÊla∏em.
Zajmowanie si´ biznesem przez ponad dziesi´ç lat i kierowanie zespo∏em ludzi wiele mnie nauczy∏o. Sukcesy i pora˝ki wykszta∏ci∏y we mnie zdolnoÊç do poszukiwania i odnajdywania rozwiàzaƒ ró˝nych trudnych sytuacji. Jednak tym razem sytuacja by∏a gorsza ni˝ kiedykolwiek. JednoczeÊnie spad∏y na mnie wszystkie mo˝liwe problemy. Upadek firmy wydawa∏ si´ nieunikniony. KtoÊ “˝yczliwy” puÊci∏ w firmie pog∏oski, rozrastajàce
si´ jak grzyby po deszczu: “CoÊ z nim nie tak. Straci∏ zdolnoÊç podejmowania efektywnych decyzji”, czyli “ratuj si´ kto mo˝e”. No i ratowali si´... Kiedy wróci∏em, zobaczy∏em w ca∏ej gamie kolorów, jak si´ to odbywa∏o.
Nawet krewni przy∏o˝yli do tego r´k´, k∏adàc firm´. “Na pewno wszystko pójdzie z dymem” – t∏umaczyli swoje
zachowanie.
Tylko niewielka grupa starych pracowników bezskutecznie próbowa∏a przeciwstawiç si´ nadciàgajàcemu
bankructwu. Ale oni te˝ si´ zaniepokoili moim stanem psychicznym, gdy po moim powrocie zobaczyli literatur´, którà czyta∏em.
Absolutnie trzeêwo oceni∏em powsta∏à sytuacj´. By∏o jasne jak s∏oƒce, ˝e nie uda si´ pokonaç problemu
z obecnym zespo∏em. Nawet ci, którzy kiedyÊ jedli mi z r´ki, b´dà mieli wàtpliwoÊci co do ka˝dej podj´tej
przeze mnie decyzji. Ch´tnie opowiedzia∏bym komuÊ o Anastazji, ale to nie by∏o mo˝liwe, nie zrozumieliby.
Móg∏bym trafiç do domu wariatów. Ju˝ w rodzinie po cichu mówili o leczeniu. Otoczenie czeka∏o na nowe biznesplany, konstruktywne i efektywne. Moja nowa pasja by∏a oceniana jak szaleƒstwo, za∏amanie psychiczne.
Naprawd´ zaczà∏em du˝o myÊleç o ˝yciu.
“Co jest grane? – myÊla∏em. – Zrobisz jakàÊ operacj´ handlowà, zarobisz na tym, a satysfakcji nie ma ˝adnej. Od razu chcia∏bym wi´kszych sukcesów. I tak to si´ dzieje w przeciàgu dziesi´ciu lat. Gdzie jest gwarancja, ˝e ta gonitwa nie b´dzie trwa∏a do koƒca ˝ycia, a satysfakcji nadal nie b´dzie? Jednemu brakuje par´ groszy na flaszk´ i si´ martwi, miliarderowi brakuje miliarda – te˝ si´ martwi. Mo˝e nie wszystko polega na iloÊci
posiadanych pieni´dzy?”
KiedyÊ rankiem odwiedzili mnie w firmie dwaj starzy koledzy przedsi´biorcy, szefowie wielkich handlowych
firm. Zaczà∏em z nimi rozmawiaç o zjednoczeniu przedsi´biorców z czystymi pomys∏ami, o celu naszej dzia∏alnoÊci. Chcia∏em si´ z kimÊ podzieliç swoimi pomys∏ami.
Oni podtrzymywali rozmow´, czasami si´ ze mnà zgadzali, wtedy pomyÊla∏em: chyba wszystko zrozumieli
od razu, skoro tyle czasu poÊwi´cili rozmowie. Potem kierowca mi wyt∏umaczy∏: – Oni przyszli do pana na zlecenie tych, którzy si´ troszczà o pana zdrowie, chcieli si´ dowiedzieç, o czym pan myÊli? Co pana m´czy?
Jednym s∏owem, czy jest pan normalny, czy nie. Czy wzywaç lekarzy, czy te˝ poczekaç, a˝ samo przejdzie.
– A ty co mnie sàdzisz?
On milcza∏ jakiÊ czas, a˝ w koƒcu cicho powiedzia∏:
– Dziesi´ç lat skutecznie pan dzia∏a∏. W mieÊcie mówili, ˝e jest pan szcz´Êciarzem, a teraz w firmie wszyscy si´ bojà, ˝e zostanà bez pensji.
W tym momencie zrozumia∏em, jak daleko posz∏a troska o mnie.
– Zawracamy – powiedzia∏em do kierowcy.
Wróci∏em do firmy. Zwo∏a∏em nadzwyczajnà narad´. Wytypowa∏em kierowników poszczególnych dzia∏ów.
Da∏em im pe∏nà swobod´ dzia∏ania w czasie mojej nieobecnoÊci, kaza∏em kierowcy przyjechaç po mnie wcze-
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Ênie rano, aby zawióz∏ mnie na lotnisko. Tam wr´czy∏ mi ciep∏y pakunek.
– Co to jest? – zapyta∏em.
– Dro˝d˝ówki.
– Z litoÊci dla mnie, szaleƒca, przynios∏eÊ ciasto?
– To moja ma∏˝onka, panie W∏adimirze. Nie posz∏a spaç, ca∏à noc si´ krzàta∏a. Nigdy nie piek∏a, jest jeszcze zbyt m∏oda, ale tym razem zabra∏a si´ do tego. Nalega∏a, ˝ebym je panu odda∏. Zawin´∏a je w r´cznik,
jeszcze sà ciep∏e. Powiedzia∏a: “Nieszybko wróci. JeÊli w ogóle wróci”. ˚egnam pana.
– No to dzi´kuj´ tobie.
Za kilka dni zwolni∏ si´ z firmy. . .

KTO OKREÂLA KIERUNEK?
W fotelu samolotu przymknà∏em oczy. Kurs samolotu jest zawsze ÊciÊle okreÊlony. Ten leci do Moskwy.
Kurs mojego dalszego ˝ycia dopiero okreÊl´, ale myÊla∏em bardziej o przedsi´biorcach. Obecnie wi´kszoÊç
ludzi nadal odbiera przedsi´biorców koniecznie jako handlowców, którzy zgromadzili pierwotny kapita∏ w nieuczciwy sposób i teraz mno˝à go na rachunek spo∏eczeƒstwa. OczywiÊcie, tak jak wÊród ró˝nych warstw naszego spo∏eczeƒstwa sà ró˝ni ludzie, tak sà ró˝ni ludzie wÊród przedsi´biorców. Jednak znajdujàc si´ w samym Êrodku zdarzeƒ handlowej dzia∏alnoÊci od poczàtku pierestrojki, Êmiem twierdziç, ˝e przedsi´biorcy
pierwszej fali w wi´kszoÊci robili pierwotny kapita∏, szukajàc niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ w czasie produkcji nowych artyku∏ów albo deficytowych towarów, us∏ug, bardziej doskona∏ych i racjonalnych procesów produkcyjnych. ZdolnoÊci wi´kszoÊci radzieckich i rosyjskich przedsi´biorców polega∏y na robieniu kapita∏u od
zera i nawet bez kredytu. Poniewa˝ pierwsi przedsi´biorcy nie mieli do dyspozycji sprywatyzowanych zak∏adów, jak to by∏o z nast´pnà falà. Dlatego pierwsi przedsi´biorcy musieli pracowaç g∏owà i polegaç na swoim
szcz´Êciu. I w ten sposób zarabiali pieniàdze od zera. Udowodniç to mog´ na w∏asnym przyk∏adzie.

PIENIÑDZE OD ZERA
Przed pierestrojkà kierowa∏em ma∏ym zespo∏em fotografów. Nale˝eli do niego laboranci i fotografowie terenowi. Pensje i dodatki mieli wszyscy, co pozwala∏o w tamtych czasach ˝yç na Êrednim poziomie. W szyscy
otrzymywali procent od dochodu, ale ciàgle im by∏o ma∏o. Dlatego nale˝a∏o drastycznie podnieÊç dochód,
zwi´kszyç liczb´ klientów. Uda∏o mi si´ znaleêç rozwiàzanie i dzisiaj ka˝dy, kto chce, te˝ mo˝e z niego skorzystaç. KiedyÊ na trasie zesz∏o powietrze z mojego “garbatego” zaporo˝ca. Podczas zmiany ko∏a patrzy∏em
na samochody p´dzàce na trasie jeden za drugim i myÊla∏em: “Jakie kolosalne pieniàdze mo˝na zarobiç, gdyby w∏aÊciciele tych samochodów wyrazili zgod´ na zrobienie zdj´cia!”. Po kilku minutach mia∏em w g∏owie
plan, który zrealizowa∏em i czterokrotnie zwi´kszy∏em dochód zespo∏u.
Odbywa∏o si´ to tak: na trasie stawa∏ fotograf z aparatem. Mia∏ dwóch pomocników z zielonymi opaskami
na r´kawach, z emblematem “SU” (S∏u˝ba Us∏ug). W r´ku trzymali latark´ policji drogowej. Kierowcy zatrzymywali si´, myÊlàc, ˝e to jest ekologiczny patrol. Dowiedziawszy si´, ˝e proponujà im tylko ma∏à us∏ug´ i nikt
nie zamierza przyczepiaç si´ do nich, karaç i sprawdzaç, z wielkà przyjemnoÊcià ustawiali si´ do zdj´cia przy
przednich tablicach swoich samochodów. Podawali adresy, pod które nale˝a∏o wys∏aç zdj´cia za zaliczeniem
pocztowym. MusieliÊmy ich ustawiaç przy tablicach, ˝eby nie pomyliç zdj´ç i adresów. Taki numer zrobiliÊmy
na wszystkich wi´kszych trasach prowadzàcych do Nowosybirska. Kiedy min´∏o pó∏ roku, cz´sto zatrzymywano samochody, które ju˝ korzysta∏y z naszej us∏ugi. Ale przez te pó∏ roku brygada zdà˝y∏a zarobiç dostatecznie du˝à kwot´.
Nast´pnie wymyÊli∏em operacj´ fotografowania prywatnych domów z tekstem jak na kartkach pocztowych:
“Mój rodzinny dom”, “Ojcowizna” itd.
Brygada sfotografowa∏a mnóstwo domów. Popyt by∏ bardzo du˝y, dlatego fotograf nie pyta∏ o zezwolenie.
Przyje˝d˝a∏ do miejscowoÊci, szed∏ ulicà i fotografowa∏ wszystkie domy. Póêniej listonosz roznosi∏ zdj´cia
i zbiera∏ pieniàdze. Ludzie wysy∏ali te fotografie swoim dzieciom. Wi´kszoÊç opowiada∏a, ˝e zdj´cia wywo∏ywa∏y potrzeb´ odwiedzenia rodziców.
Generalna dyrekcja “Nowosybirsk FOTO” mia∏a problemy z wyp∏atà pensji brygadzie, bo zdaniem administracji w tym czasie wielokrotnie przewy˝sza∏a ona ustalony w paƒstwie poziom. Ale nic nie mogli zrobiç, gdy˝
w pierwszych dniach pierestrojki wszyscy mieli jednakowy procent od dochodów.
Nasza brygada wysz∏a z tej pot´˝nej organizacji. Zorganizowa∏a samodzielnà spó∏k´. Mnie wybrano na
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szefa. Teraz ju˝ mo˝na by∏o pracowaç swobodnie, wyjÊç na szersze wody, zorganizowaç kapita∏ za∏o˝ycielski, ˝eby rozszerzyç dzia∏alnoÊç. Zastanawia∏em si´, co mo˝na by by∏o zrobiç dla zwi´kszenia dochodu?
Spotka∏em przyjaciela pracujàcego w instytucie teoretycznej i praktycznej mechaniki. Skar˝y∏ mi si´:
– Pensje sà wstrzymywane, laboratorium chcà zdezorganizowaç. Dokàd pójÊç, co robiç? Nikomu nie jesteÊmy teraz potrzebni.
– Co robiliÊcie w laboratorium do tej pory?
– TaÊm´ termoindykatorowà. Dzisiaj ona nikomu nie jest potrzebna.
– Do czego s∏u˝y ta taÊma?
– Ró˝nie. – Wyciàgnà∏ z kieszeni ma∏y kawa∏ek czarnej taÊmy i powiedzia∏:
– Bierz. Wzià∏em ten kawa∏ek taÊmy, a ona nagle zzielenia∏a pod moimi palcami. Rzuci∏em jà z obrzydzeniem.
– Co to za paskudztwo? Zieleniej´. Musz´ umyç r´ce – mówi´ do niego. A on mnie uspokaja:
– Nie denerwuj si´. TaÊma po prostu zmieni∏a kolor pod wp∏ywem temperatury twojego cia∏a. W taki sposób reaguje na zmian´ temperatury. GdybyÊ mia∏ goràczk´, taÊma mia∏aby kolor czerwony. Przy normalnej
temperaturze ma zielone zabarwienie.
Natychmiast olÊni∏a mnie ta idea.
Zacz´liÊmy produkcj´ p∏askich termometrów, tzw. indykatorów stresu. Na wspaniale pomalowanym kartoniku z kwadracikami w ró˝nych kolorach, naprzeciwko których by∏y oznaczone stopnie, by∏ naklejony kawa∏ek
taÊmy – to tworzy∏o nowy artyku∏.
ZrealizowaliÊmy w∏asnà produkcj´ w wielu regionach jeszcze nie zrujnowanego Zwiàzku Radzieckiego.
Zespó∏ si´ rozszerza∏. Wszyscy mieli przyzwoite pensje. Zaczà∏ si´ gromadziç bazowy kapita∏. Laboratorium instytutu te˝ nic na tym nie straci∏o, poniewa˝ zacz´∏o przynosiç instytutowi dochód. KupiliÊmy dwa samochody dla naszej firmy i aparatur´. Przypadek zrzàdzi∏, ˝e zrobiliÊmy niewiarygodny skok.
KtóregoÊ dnia przyszed∏em przed po∏udniem do siedziby firmy i zobaczy∏em, ˝e przy jednym telefonie moja sekretarka s∏ucha i coÊ zapisuje, a przy drugim to samo robi sprzàtaczka. Gdy tylko odk∏adajà s∏uchawk´
na wide∏ki, telefon znowu dzwoni. Moja sekretarka powiedzia∏a:
– Trzecià godzin´ bez przerwy dzwonià! Jeden za drugim, na okràg∏o. Wszyscy proszà o nasze termometry i indykatory stresu. A jeden cz∏owiek wyzywa∏, krzycza∏, ˝e jesteÊmy g∏upi jak przed pierestrojkà. Je˝eli
chcemy podnieÊç cen´, to on jest w stanie kupiç po tej cenie ca∏à parti´ towaru. Wszyscy chcà du˝e partie towaru. Gotowi nawet daç przedp∏at´.
Na poczàtku pierestrojki w naszym paƒstwie, jak pami´tacie, kwit∏a kiczowata produkcja. Popyt mia∏y plastikowe klipsy, ró˝ne plakaty, kalendarzyki z pó∏nagimi dziewczynami. Wszystko rozchwytywali, jak pó∏g∏ówki.
Nasza produkcja w porównaniu z tym dziadostwem wyglàda∏a jak supernowoÊç. ProdukowaliÊmy ju˝ pó∏
roku, a tu nagle taki skok. CoÊ si´ wydarzy∏o, ale co?
Okaza∏o si´, ˝e poprzedniego dnia wieczorem w centralnej telewizji spiker, opowiadajàc o Japonii, powiedzia∏: “Japoƒczycy sà ludêmi pomys∏owymi”, a jako przyk∏ad pokaza∏ japoƒski indykator stresu, bardzo podobny do naszego. Wtedy po raz pierwszy w praktyce pozna∏em wartoÊç reklamy i powodzenia!
PracowaliÊmy na trzy zmiany. Dochód nadal szed∏ w gór´. KupiliÊmy statek wycieczkowy, zdecydowaliÊmy
si´ produkowaç siewniki dla rolników, wydzier˝awiliÊmy wielki statek do handlowych ekspedycji na Dalekà
Pó∏noc.

NISZCZÑCA MOC
Kierujàc swoim pierwszym zespo∏em, przekona∏em si´ w praktyce, jak niezmiernie niszczàcà mocà, mia˝d˝àcà ka˝dy materialny stan, mo˝e staç si´ pogorszenie stosunków mi´dzy pracownikami.
Znacznie póêniej si´ dowiedzia∏em, ˝e w∏aÊnie z tego powodu rozpada si´ wiele zespo∏ów, a poczàtkiem
mo˝e byç ma∏y drobiazg.
To si´ zdarzy∏o i w moim przedsi´biorstwie. Rozpad∏o si´ i jednoczeÊnie zgubi∏o kilka rodzin.
DziÊ nie mog´ dojÊç, jak przeciwstawiaç si´ tej sile, rodzàcej si´ spontanicznie i niepoj´tej dla zdrowego
umys∏u!
Wszystko zacz´∏o si´ od decyzji kupna budynku z gospodarstwem. Poleci∏em t´ spraw´ mojemu zast´pcy
do spraw administracyjnych, Aleksiejowi Miszuninowi. On spe∏ni∏ wszystkie procedury kupna, wype∏ni∏ papiery. Pojecha∏em zobaczyç: du˝y budynek, gara˝, szklarnia, sauna, dwa tysiàce metrów kwadratowych ziemi.
Niepotrzebnym dodatkiem by∏y owce i krowy, ale gospodarze musieli wyjechaç i sprzedali wszystko razem.
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Karmy dla krów by∏o du˝o, a sàsiadka zgodzi∏a si´ przychodziç i doiç.
Nast´pnego dnia zaprosi∏em pracowników przedsi´biorstwa i poinformowa∏em o nowym nabytku. WyjaÊni∏em cel. Ten budynek przeznaczy∏em dla goÊci, na wypoczynek dla naszych pracowników w weekendy, na
obchody ró˝nych Êwiàt. Wypada∏o, ˝eby wszyscy razem popracowali, nale˝a∏o zrobiç remont, zmodernizowaç
kuchni´ i zagospodarowaç podwórko.
M´ska cz´Êç z wielkim zachwytem podtrzyma∏a ide´, kobiety zacz´∏y coÊ szeptaç. Nie wiadomo, która
z nich zasia∏a niepewnoÊç. Rezultat ich szeptu wyg∏osi∏a moja ma∏˝onka, oÊwiadczajàc w ich imieniu, ˝e ja
i m´˝czyêni przekroczyliÊmy wszelkie mo˝liwe granice przyzwoitoÊci w stosunku do kobiet.
– Pracujemy na równi z wami, a w domu sprzàtanie, codzienne gotowanie, opieka nad dzieçmi... Czy to
jest niewystarczajàce? A teraz chcielibyÊcie, ˝ebyÊmy jeszcze w pocie czo∏a pracowa∏y na tym ogrodnictwie,
odwali∏y kawa∏ roboty przy remoncie, a nast´pnie obs∏ugiwa∏y przyj´cia i wasze pijackie imprezy?
I polecia∏o. .. Kobiety w rozgoryczeniu wyla∏y na m´˝czyzn wszelkie niezadowolenia: osobiste, rodzinne...
Zrozumia∏em to, gdy jedna z nich wykrzykn´∏a:
– Wam tylko si´ chce pograç w domino i w telewizor pogapiç.
W naszym przedsi´biorstwie ˝aden m´˝czyzna nie gra∏ w domino. To jej mà˝, stra˝ak, gra∏. Nie by∏ u nas
zatrudniony. Wyjàtkowo ponios∏o ma∏˝onki pracowników. Jedna z nich w ogóle straci∏a rozum i w obecnoÊci
wszystkich wypali∏a do swojego ma∏˝onka:
– Od ciebie zawsze potem i najtaƒszymi papierosami Êmierdzi, on bardzo lubi∏ paliç “mocne”, a teraz
i obornikiem b´dzie Êmierdzieç!
Jej mà˝ poczerwienia∏, nabra∏ powietrza i powiedzia∏:
– Celowo przejd´ zapachem obornika, celowo, ˝ebyÊ ty, erotomanko, nie przychodzi∏a do mnie z propozycjà wspó∏˝ycia. Ona zala∏a si´ ∏zami. Kobiety zacz´∏y jà pocieszaç, jà, obra˝onà biedaczk´. I jeszcze mocniej
je ponios∏o. Rzuca∏y obelgi, jakie tylko im przysz∏y do g∏owy. Pracowa∏ u nas pomys∏owy Eugeniusz Ko∏pakow.
Ulepsza∏ ró˝ne rzeczy, wynalaz∏ na przyk∏ad oprzyrzàdowanie zwi´kszajàce wydajnoÊç produkcji. Potrafi∏
wszystko wyremontowaç. Kobiety powiedzia∏y do niego:
– Wynalazcy tu u nas sà, tylko po takich wynalazkach sprzàtania na ca∏y rok.
Polityki te˝ dotkn´∏y:
– Gorbaczow wyst´puje, a Raisa decyduje.
Og∏osi∏em przerw´, przypuszczajàc, ˝e wszystko si´ jakoÊ u∏o˝y. Po przerwie wszyscy usiedli niby spokojni, ale odczuwa∏o si´ wewn´trzne napi´cIe.
Moja ma∏˝onka w imieniu kobiet, z laickim spokojem, we wÊcibski sposób postawi∏a ultimatum.
– OczywiÊcie, je˝eli chcecie mieç rezydencj´ za miastem, prosz´ bardzo, ale noga ˝adnej kobiety tam nie
postanie. To oznacza, ˝e b´dzie ona wy∏àcznie waszà w∏asnoÊcià. W zwiàzku z tym, ˝e pieniàdze mamy
wspólne, nie macie prawa ich traciç bez naszej zgody i w ramach rekompensaty powinniÊcie oddaç nam jeden z samochodów osobowych z kierowcà do korzystania w prywatnych celach. B´dziemy korzystaç z samochodu po kolei.
– Pi´knie – odrzekli m´˝czyêni – ud∏awcie si´! Oddamy to, co chcecie, ˝ebyÊcie nigdy si´ tam nie pojawia∏y! – MaryÊki ko∏chozowe znajdà sobie na wiosce. Prosz´, niech sobie szukajà.
MaryÊki nied∏ugo ucieknà, bo komu jesteÊcie potrzebni!
˚aden m´˝czyzna, którego ma∏˝onka pracowa∏a w przedsi´biorstwie, nie pojecha∏ tego dnia do domu. By∏
piàtek i pojechaliÊmy na nasze “ “ranczo.
Wszystko obejrzeliÊmy, zaplanowaliÊmy prace remontowe. W sobot´ uruchomiliÊmy fiƒskà saun´. Miejscowa kobieta na proÊb´ Eugeniusza przysz∏a wydoiç krow´. Wszyscy staliÊmy i patrzyliÊmy, jak to si´ robi. By∏o
przyjemnie. Krowa spokojnie sta∏a, by∏a ∏agodna. Jest nasza!
Kobieta uprzedzi∏a, ˝e nie zawsze mo˝e przychodziç do dojenia. Trzeba by∏o znaleêç jeszcze kogoÊ.
Wieczorem wykàpaliÊmy si´ w ∏aêni, przygotowaliÊmy kolacj´. Stó∏ by∏ obficie zastawiony. Eugeniusz
usma˝y∏ ryb´. WystawiliÊmy wódk´, piwo. UsiedliÊmy do sto∏u i nagle s∏yszymy. “Mu–u–u. . .” – wo∏a krowa.
MusieliÊmy wstaç i pójÊç do obory. Czas wydoiç, a kobiety do dojenia nie ma.
Stoimy wszyscy – oÊmiu m´˝czyzn przed krowà, i nie wiemy, co mamy robiç. Czy ktokolwiek potrafi wyt∏umaczyç uczucia ludzi w obecnoÊci zwierzàt?
˚yjesz sobie spokojnie, nie zwracasz uwagi na ˝adne zwierzàtko i nagle w domu pojawia si´ zwierz´: kotek, piesek albo jakiÊ inny “braciszek mniejszy” i rodzà si´ uczucia do niego jak do dziecka. Troszczysz si´
o nie i martwisz. Skàd si´ to wszystko bierze? Mo˝e naprawd´ pierwszy cz∏owiek, Adam, kiedy Bóg poleci∏
mu okreÊliç przeznaczenie i nazwaç wszystkie stworzenia Bo˝e, patrzy∏ na nie w tej chwili z mi∏oÊcià i zosta∏a
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nam ta mi∏oÊç w spadku, siedzi gdzieÊ g∏´boko i od czasu do czasu uwidacznia si´. Tak czy owak, nie wiadomo. Ale w nas wszystkich zrodzi∏o si´ do tej krowy jakieÊ uczucie, a ona te˝ nam to odwzajemni∏a. No i co
z tego wysz∏o? Siergiej Chodokow mówi:
– Jej chyba mleko wymi´ rozsadza. Koniecznie trzeba coÊ zrobiç. Wszyscy ruszyli na Miszunlna.
– Dlaczego kupi∏eÊ krow´? I teraz ˝al jà sprzedaç. Przez dob´ przyzwyczailiÊmy si´ do niej jak do krewnej.
A krowa patrzy na nas smutnym wzrokiem i milczy. Potem wyciàgn´∏a g∏ow´ w mojà stron´ i zamucza∏a:
mu–u–u. Zrobi∏a to jakby z proÊbà, wi´c powiedzia∏em do Miszunina:
– Natychmiast zacznij doiç, skoro jà kupi∏eÊ!
Miszunin szybko przyniós∏ w´borek. Za∏o˝y∏ chustk´, którà zostawi∏a dojarka, i przelaz∏ przez zagrod´ do
krowy. Zwróci∏ si´ do nas z proÊbà, ˝ebyÊmy na wszelki wypadek nie odchodzili. Ona pozwoli∏a mu si´ doiç.
Miszunin doi, a myÊmy w tym czasie przynieÊli wody, siano pod pysk podk∏adali i karmili jà chlebem.
Na poczàtku êle mu wychodzi∏o, strzyczki by∏y s∏abe, cz´sto nie trafia∏y do wiadra, póêniej wszystko si´ wyregulowa∏o. Min´∏o oko∏o pi´tnastu minut, a strzyczki nadal si´ sàczà. Miszunin powiedzia∏ nie wiadomo dlaczego szeptem:
– Pot... pot zalewa mi oczy.
PozbieraliÊmy chusteczki do nosa, ˝eby wycieraç Miszuninowi pot z czo∏a. Siergiej wszed∏ za zagrod´,
usiad∏ obok niego w kucki, obserwujàc, jak idzie praca, i od czasu do czasu wyciera∏ Aleksiejowi czo∏o. I nagle
s∏yszymy oburzony szept Siergieja:
– Co ty tu robisz? Przecie˝ krow´ marnujesz. Z prawej r´ki masz dobry strzyczek, a z lewej trzykrotnie
mniejszy, skrzywisz jej wymi´.
– Palce – szepcze Miszunin. – Palce lewej r´ki Êcierp∏y. Lepiej byÊ mi pomóg∏.
Sierio˝a przysunà∏ si´ do krowy z drugiej strony i zacz´li doiç krow´ razem. W pó∏ godziny udoili ca∏y w´borek.
Na kolacj´ piliÊmy parujàce jeszcze mleko i wydawa∏o nam si´ ono najlepsze, jakie kiedykolwiek piliÊmy.
Rano obudzi∏a nas dojarka i ze zdziwieniem powiedzia∏a, ˝e chce wydoiç rano krow´, ale ona jej nie dopuszcza.
Znowu poszliÊmy wszyscy razem do obory, zrobiliÊmy wszystko tak jak wieczorem i krowa da∏a si´ wydoiç.
– Dziwne – mówi kobieta – je˝eli spodobaliÊcie si´ krowie, b´dziecie jà sami doiç. Tak bywa. Jednych krowy dopuszczajà, innych nie.
Nasza krowa okaza∏a si´ wyjàtkowo wybredna. Ma∏o tego, ˝e nie dopuszcza∏a do siebie ˝adnej z wynajmowanych przez nas dojarek, to jeszcze wymaga∏a, ˝eby w czasie dojenia ktoÊ sta∏ przy pysku i jàpodkarmia∏,
rozmawia∏ z nià, a doiç powinny dwie osoby równoczeÊnie. Na ka˝de dojenie powinniÊmy chodziç we troje.
W taki sposób podzieliliÊmy prac´. PrzypuszczaliÊmy, ˝e nied∏ugo jà sprzedamy. Jednak we wiosce szybko
roznios∏a si´ wieÊç, ˝e nasza krowa jest wybredna. Kupcy przychodzili, próbowali wydoiç – nie udawa∏o si´.
Nie chcieli jej kupiç nawet za psi grosz. Prawd´ mówiàc, postawi∏em im warunek: nie wolno jej zabiç na mi´so.
Zaprosi∏em weterynarza, a on t∏umaczy:
– CoÊ takiego si´ zdarza. Jak byd∏o do kogoÊ przywyknie, to nikogo innego przez d∏ugi czas mo˝e do siebie nie dopuÊciç. Co was podkusi∏o, ˝eby nauczyç jà czegoÊ takiego?
Niczego dobrego nam nie doradzi∏, ma∏o tego, powiedzia∏, ˝e nasza krowa jest cielna, to znaczy: jest w cià˝y. Kiedy przyjdzie czas, nale˝y przygotowaç si´ do przyj´cia porodu. Termin wyznaczy∏ w przybli˝eniu.
Oznakà tego wydarzenia mia∏ byç brak mleka.
W zwiàzku z tym, ˝e powinniÊmy dy˝urowaç we trzech, du˝o czasu sp´dzaliÊmy na “ranczo”, byliÊmy zmuszeni nawet czasami tam nocowaç.
Nie mogliÊmy przekonaç naszych ma∏˝onek, ˝e to przez krow´, bo przysi´ga∏y, ˝e ich noga na “hacjendzie” nigdy nie postanie, a opowiadania o krowie s∏ucha∏y jak t∏umaczenia si´. Kobiety i ma∏˝onki, które z nami pracowa∏y, zupe∏nie straci∏y kontrol´ nad sobà. Zacz´∏y puszczaç nieprzyzwoite ˝arty. Ta, która opowiada∏a o z∏ym zapachu swojego m´˝a, powiedzia∏a:
– Tylko do takich zboczeƒców mog∏a przyczepiç si´ taka zboczona krowa.
Mà˝ jej na to odpowiedzia∏:
– Ch´tnie przez ca∏e ˝ycie b´d´ doi∏ milczàcà krow´ zamiast wys∏uchiwaç twojej g∏upiej gadaniny.
Nast´pnie przeniós∏ si´ na “hacjend´”, a póêniej wzià∏ rozwód. O˝eni∏ si´ z m∏odà, wiejskà kobietà z dzieckiem i zosta∏ dobrym rolnikiem.
Krowa przesta∏a dawaç mleko. My zgodnie z radà weterynarza wszystko przygotowaliÊmy do wycielenia,
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ale ocieli∏a si´ samodzielnie i bez problemu. Przyszed∏ na Êwiat bardzo uroczy byczek. ZaprosiliÊmy weterynarza, on popatrzy∏ i powiedzia∏:
– Nic przy niej nie trzeba robiç, wszystko zrobi∏a sama. Teraz tylko utrzymujcie higien´ i dobrze je karmcie.
W przysz∏oÊci uda∏o si´ przekazaç krow´ i byczka w dobre r´ce.
ChodziliÊmy popatrzeç, jaki pi´kny sta∏ si´ nasz byczek. Z krowà te˝ wszystko si´ unormowa∏o. Do dzisiaj
jà wspominamy. Ciekawe, czy ona te˝ nas wspomina? Z krowà to oczywiÊcie wszystko si´ wyregulowa∏o, lecz
zgody w przedsi´biorstwie odbudowaç si´ nie uda∏o. Musia∏em rozdzieliç firm´ na dwie oddzielne. Sam na zafrachtowanym statku wyp∏ywa∏em w d∏ugie handlowe rejsy po rzece Ob na pó∏noc. W przerwach mi´dzy rejsami wykonywa∏em rejsy czarterowe dla rosyjskich i zagranicznych przedsi´biorców.
Wysnu∏em dla siebie wniosek. Pewnym warunkiem sukcesu wÊród innych jest porozumienie w zespole,
wiara nie tylko w swoje zdolnoÊci, ale i w zdolnoÊci ka˝dego pracownika. Wiara otaczajàcych pomna˝a ka˝dy
talent.

DYSTRYBUTORZY HERBALIFE
Kiedy dotar∏em na lotnisko Wnukowo w Moskwie, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e w portfelu mam tylko pi´ç milionów rubli i ˝adnego konkretnego planu dzia∏ania. Pracownicy mojej firmy i rodzina nie mogà poradziç sobie
z powstajàcymi d∏ugami i b´dà zmuszeni wyprzedawaç nieruchomoÊci, wi´c nie mog´ oczekiwaç ˝adnej pomocy z domu. OczywiÊcie sam móg∏bym wyprostowaç t´ trudnà sytuacj´, gdybym zosta∏ w Nowosybirsku, ale
wtedy powinienem si´ skupiç na codziennych problemach firmy, ca∏kowicie si´ jej oddaç, to jednak sta∏o si´
niemo˝liwe po wydarzeniach w tajdze i po danej Anastazji, czy sobie, obietnicy.
Teraz ju˝ trudno jest okreÊliç, czy moim post´powaniem kierowa∏y pragnienia i w∏asna ÊwiadomoÊç, czy
wp∏yw Anastazji.
By∏em Êwiadomy swojego bankructwa. Wielokrotne doÊwiadczenia moich kolegów przekonywa∏y, ˝e znajdujàc si´ w takiej sytuacji, nie ma co liczyç ani na krewnych, ani przyjació∏, ani na by∏ych pracowników. Stroniç
b´dà od ciebie jak od zad˝umionego. Mo˝na zwyci´˝aç przez dziesi´ç lat, a tylko jeden b∏àd sprawi, ˝e b´dà
na ciebie spoglàdaç z pogardà i zostaniesz zapomniany. Tak si´ sta∏o z wieloma znakomitymi przedsi´biorcami. W takiej sytuacji nale˝y liczyç wy∏àcznie na siebie i umieç znaleêç wyjÊcie nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji.
Rzuci∏em w hotelu torb´ ze swetrem, kilkoma koszulami i paroma drobnymi rzeczami i ruszy∏em, ˝eby po∏aziç po Moskwie. Wa∏´sajàc si´, próbowa∏em uÊwiadomiç sobie wag´ wypowiedzi Anastazji, dotyczàcych
przedsi´biorców Rosji.
Pierwsze, co tym razem w Moskwie rzuci∏o mi si´ w oczy, to aktywnoÊç ludzi Herbalife. Na stacjach metra
w centrum stolicy, starannie ubrani, usilnie proponowali prac´, jak twierdzili, w zamorskiej firmie. Zach´cali
przechodniów obietnicami du˝ych zarobków, mo˝liwoÊcià awansu, nie mówiàc przy tym, ˝e chodzi o Herbalife. Mo˝e dlatego, ˝e w rubryce “szukam pracy” prawie ka˝de og∏oszenie koƒczy∏o si´ s∏owami: “Herbalife nie
proponowaç”.
Bez wzgl´du na to oni, z zawieszonymi tabliczkami “praca dla ka˝dego”, rozdawali w imieniu jakiejÊ zamorskiej firmy ulotki i informacje, uporczywie zapraszajàc na spotkanie. Póêniej si´ dowiedzia∏em, ˝e ludzie przychodzàcy na spotkanie byli poddawani powa˝nej obróbce psychologicznej, k∏adàcej nacisk na dwie najwa˝niejsze dla przeci´tnego Rosjanina sprawy. Po pierwsze, mówca ze sceny t∏umaczy∏ i udowadnia∏ na przyk∏adzie swoich krewnych i w∏asnym otrzymane jakoby dzi´ki zamorskiemu Herbalife cudowne uzdrowienie i tym
samym sugerowa∏ przysz∏ym dystrybutorom, ˝e równie˝ si´ b´dà zajmowaç szlachetnà dzia∏alnoÊcià leczeniem ludzi. Twierdzi∏ przy tym, ˝e ten system jest na tyle cudotwórczy, i˝ potencjalni pracownicy niekoniecznie muszà byç ze s∏u˝by zdrowia, wystarczà dwa, trzy szkolenia i, nawet b´dàc malarzem czy tynkarzem, prosz´ bardzo, mo˝esz udzielaç konsultacji chorym konsumentom.
Po drugie, by∏y opowieÊci z przyk∏adami, w jaki sposób mo˝na si´ bardzo szybko wzbogaciç, zajmujàc si´
dystrybucjà produktów Herbalife. Na poczàtku trzeba wykupiç za swoje pieniàdze chocia˝by jeden zestaw,
znaleêç drugà osob´ i w “szczerej” rozmowie udowodniç jej niezwyk∏e skutki dzia∏ania produktów Herbalife,
a przy tym staraç si´ sprzedaç jej ten komplet jak najdro˝ej. Równolegle nale˝y przyciàgaç nowych dystrybutorów. Od ka˝dego wciàgni´tego do interesu b´dziesz mia∏ dodatkowo swój procent. Im wi´cej osób wciàgniesz do tego interesu, tym wy˝szy b´dzie twój poziom w hierarchii i tym wi´cej pieni´dzy posypie si´ na ciebie. Wtedy ju˝ nie trzeba samemu tyle pracowaç, zajmujàc si´ dystrybucjà.
Dla mnie jako przedsi´biorcy od razu sta∏o si´ jasne: pieniàdze spadajà z∏otym deszczem tylko na tego,
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kto siedzi na samej górze tego piramidalnego systemu, i na jego wspó∏liderów. Ten d∏ugi ∏aƒcuch dystrybutorów, rozdzielonych na tak zwane poziomy, ˝yje na rachunek tego, ˝e ka˝dy poziom ma swojà cen´, a za
wszystko p∏aci ten ostatni, uwierzywszy w cudowne dzia∏anie produktu, czyli konsument. W wyjàtkowych wypadkach cen´ podnosi si´ a˝ dwanaÊcie razy! !! System rozprowadzania produktów przy pomocy wielu dystrybutorów, ˝yczliwie przekonujàcych Rosjan o cudownym dzia∏aniu produktu na w∏asnym przyk∏adzie, czyni
to bezb∏´dnie. Dzi´ki niemu mo˝na sprzedawaç popió∏ z pieca albo lód Eskimosom, a temu, kto stwierdzi, ˝e
on nie pomaga, mo˝na wmówiç naruszenie systemu od˝ywiania i nieprzestrzeganie odpowiedniej diety.
Ten system najbardziej efektywnie dzia∏a∏ w∏aÊnie w naszym paƒstwie, bo w∏aÊnie my jesteÊmy przyzwyczajeni do tego, ˝e najbardziej wiarygodnà informacj´ otrzymuje jeden od drugiego, a nie w oficjalnych mediach.
Absolutnie bezsensownie by∏oby mówiç o korzyÊci czy szkodliwoÊci u˝ywania tych produktów. To jest oddzielny i d∏ugi temat. Powiem jedno, z ca∏à pewnoÊcià: ca∏y zapa∏ propagatorów dotyczàcy tematu ich w∏asnego uzdrowienia znika, gdy tylko znika mo˝liwoÊç otrzymania od was pieni´dzy. Wtedy mo˝ecie od nich us∏yszeç mnóstwo przyk∏adów przeciwstawnych: “Taka to jest zaraza!”. System rozprowadzania zosta∏ stworzony
na zachodzie. Sterujà tym z zachodu, przyciàgajàc bezrobotnych Rosjan. To nie sà nasi przedsi´biorcy. Mog´
przytoczyç jeszcze jedno màdre dzia∏anie zachodnich biznesmenów.

DARMOWY URLOP NA HAWAJACH
Je˝eli was zatrzymajà w zaludnionym miejscu stolicy elegancko ubrani m∏odzi ludzie i bardzo uprzejmie,
z obcym akcentem, zaproponujà przyjÊcie na prezentacj´ jakiejÊ zamorskiej firmy, gdzie b´dzie zarezerwowany dla was stolik i odb´dzie si´ darmowa loteria, która umo˝liwi wygranie z∏otego zegarka, a nawet wycieczki
na Hawaje, mo˝ecie byç pewni: darmowa wycieczka jest zapewniona. Jednak nie nale˝y zapominaç przys∏owia: darmowy ser mo˝e byç tylko w pu∏apce na myszy. Nietrudno si´ zorientowaç, jak dzia∏a pu∏apka na myszy w tym wypadku.
Wi´c “za darmo” otrzymujecie mo˝liwoÊç zamieszkania w luksusowych apartamentach. Po przyjeêdzie
przekonacie si´, ˝e odpowiadajà one zdj´ciom w katalogach, ale bilet na samolot, wy˝ywienie i inne us∏ugi sà
na twój rachunek.
Po kilku dniach pobytu zrozumiecie, ˝e doba “darmowego” pobytu wychodzi dro˝ej ni˝ op∏acona w ca∏oÊci
wycieczka do drugiego podobnego kurortu. Wszystko jest bardzo proste: wasz darmowy pobyt rekompensuje
si´ mnóstwem dodatkowych narzutów na kompleks us∏ug i ˝ywienia. Dodatkowo w te narzuty wliczone sà
pensje naganiaczy stojàcych na ulicy i tak zwana darmowa prezentacja i reklama, którà wam dano, a tak˝e
dochód firmy.
OczywiÊcie, to nie jest k∏opotliwe dla tych, którzy majà du˝o pieni´dzy. Jedyne, co ich dra˝ni, to nieprzyjemne uczucie wyjÊcia na durnia. Gorsze jest coÊ innego, kiedy przeci´tny Rosjanin z niewielkim dochodem,
oszcz´dzajàc przez ca∏y rok, odmawiajàc sobie wszystkiego, po∏knà∏ ten haczyk i zamiast pojechaç do matki
lub do jednego z rosyjskich kurortów, oddaje zamorskim màdralom oszcz´dnoÊci i sp´dza w charakterze
g∏upka dwa tygodnie w apartamencie dla durniów.
Skàd˝e u was, panowie zza morza, taki brak szacunku dla nas? Patrzy∏em na stojàce kioski, na∏adowane
towarami z importu, gdzie nawet woda jest importowana. Przypomnia∏em sobie, ˝e na moich statkach by∏o to
samo, lecz nigdy si´ nie zastanawia∏em, co za tym stoi. S∏ysza∏em w radiu o wàtpliwej jakoÊci udek z kurczaka, zalewajàcych ca∏y kraj, o butelkach z wodà, z pi´knymi etykietami reklamujàcymi minera∏y i pierwiastki
w niej zawarte, którà tak naprawd´ dla naszych sklepów “produkujà” z kranu, z wàtpliwymi dodatkami. Patrzy∏em na mnóstwo sklepowych szyldów proponujàcych przekàszenie hot doga, tak jakby ca∏a Moskwa i Rosja
uczyni∏y te gumowe parówki swoim narodowym daniem, i zastanawia∏em si´, dlaczego przedtem to wszystko
nie rzuca∏o mi si´ w oczy?
Przypomnia∏em sobie, z jakim szacunkiem i zauroczeniem witaliÊmy na poczàtku pierestrojki zamorskich
przedsi´biorców. Jak urzàdza∏em dla nich na swoim statku rejsy biznesowe po rzece Ob, jak syberyjscy
przedsi´biorcy starali si´ pomóc w zapewnieniu im wspania∏ych warunków. OczywiÊcie ró˝nych ludzi spotyka∏o si´ wÊród nich, ale w rezultacie co z tego wysz∏o? Gdzie podziali si´ przedsi´biorcy Rosji? Ci, którzy powinni uczyniç wszystko dla rozkwitu naszego paƒstwa?!
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NA PROGU PIERESTROJKI
Przez ca∏e czterdzieÊci lat dzi´ki w∏adzy komunistycznej nic samemu nie mo˝na by∏o zrobiç. Wreszcie na
samym poczàtku pierestrojki wysz∏a pierwsza ustawa “Prywatne przedsi´biorstwa w ZSRR”, która dla wielu
ludzi by∏a wezwaniem do dzia∏ania. Mnóstwo ludzi w ró˝nym wieku, ale obowiàzkowo energicznych i naprawd´ pragnàcych uczyniç coÊ dla siebie i dla ojczyzny, jakby rzuci∏o si´ do boju. Od razu znaleêli si´ w nie˝yczliwym otoczeniu krzyczàcego t∏umu: “Zniszczyç ich”, “Bur˝uje bezczelne! Za co myÊmy walczyli?”. Bez wzgl´du na to, ˝e trud wi´kszoÊci pierwszych przedsi´biorców wymaga∏ ca∏odobowej pracy, kolosalnego zaanga˝owania energii, smyka∏ki, pomys∏owoÊci, jakkolwiek byÊ pracowa∏, cokolwiek byÊ robi∏, nie us∏yszysz od nikogo
“dzi´kuj´”. Potrzebne by∏o chocia˝ minimalne wsparcie, a otrzymaç je mog∏eÊ tylko w kontaktach przedsi´biorców i wspó∏pracy ze sobà. Wtedy zrodzi∏a si´, jak z powietrza, idea utworzenia Zwiàzku Przedsi´biorców
Rosji. Organizacjà tego zwiàzku zajmowa∏a si´ grupa inicjacyjna, w której sk∏ad wszed∏em. Na pierwszym
zjeêdzie przedsi´biorców stara∏em si´ wyt∏umaczyç instruktorom KC (wi´kszoÊç z nas by∏a jeszcze komunistami) ci´˝kà sytuacj´ przedsi´biorców przy takiej nagonce. Przede wszystkim potrzebne by∏o moralne
wsparcie, ale szybko zrozumia∏em, ˝e my b´dziemy jeszcze ostro walczyç z nie˝yczliwoÊcià i nagonkà tak ze
strony cz´Êci przeci´tnych ludzi, jak i wielkiego i ma∏ego szczebla w∏adzy komunistów. Najwy˝sze kierownictwo KC nie b´dzie wspiera∏o nas oficjalnie z obawy przed utratà popularnoÊci, a do tego nie mieli ju˝ takiej
mocy, jak kiedyÊ. Bo wtenczas zacz´∏a si´ wewn´trzna walka w partii.
Przedsi´biorców zacz´∏a Êciskaç coraz wi´ksza presja podatkowa. Dzisiaj ani jedno przedsi´biorstwo (mo˝e z ma∏ymi wyjàtkami) nie jest w stanie utrzymaç si´ na powierzchni, gdy b´dzie regularnie p∏aciç wszystkie
podatki. Rozumiejàc sytuacj´, wi´kszoÊç za pomocà wszelkich mo˝liwych kruczków prawnych wyÊlizgiwa∏a
si´ spod podatkowej presji. Ale w tym samym momencie wpadali w jeszcze bardziej strasznà, skomplikowanà
sytuacj´ – znajdowali si´ poza prawem.
Wielokrotne próby t∏umaczenia absurdalnoÊci obowiàzujàcego prawa podatkowego na ró˝nych poziomach
w∏adzy nie zakoƒczy∏y si´ sukcesem. I nie mia∏y mo˝liwoÊci zwyci´stwa, bo ci, którzy wprowadzili te podatki
(niech to b´dzie tylko moim mniemaniem), lepiej ni˝ inni rozumieli niemo˝noÊç ich zap∏acenia, ale w∏aÊnie to
by∏o im potrzebne. Po co? Dla w∏adzy i korzyÊci! Dla haraczu!
Ka˝dego, kto zechce si´ wychyliç, mo˝na zetrzeç na py∏ przy pomocy urz´du skarbowego albo wyrzuciç
poza prawo. Poczu∏em si´ obra˝ony za to traktowanie przedsi´biorców w czasach pierestrojki i za dzisiejszych biznesmenów Rosji. Zdecydowa∏em si´ zrobiç dla nich wszystko, co jest w mojej mocy. Przyjecha∏em
do Ligi Przedsi´biorców Rosji. Budynek, gdzie ona funkcjonowa∏a, jeszcze istnia∏, ale wi´kszoÊç pomieszczeƒ
sta∏a pusta. By∏y przywódca umar∏ pó∏tora roku temu, a pó∏ roku wczeÊniej otruto marsza∏ka biznesu Rosji i jego sekretark´. Najlepszych ludzi ju˝ nie by∏o – opuÊcili t´ organizacj´. Jeden z pozosta∏ych trzech pracowników zna∏ mnie i na mojà proÊb´, po znajomoÊci, pozostawi∏ mi jeden z wolnych gabinetów, dwa telefony, komputer i faks.
Liga nie posiada∏a ˝adnych Êrodków, w zwiàzku z tym nale˝a∏o pracowaç samodzielnie, liczàc wy∏àcznie
na siebie.
W tym gabinecie te˝ nocowa∏em, ˝eby oszcz´dziç czas i pieniàdze. Codziennie budzi∏a mnie o szóstej rano sprzàtaczka. Brak telewizora te˝ mia∏ swoje dobre strony, bo pozwala∏ mi pracowaç do dwunastej w nocy.
Szybka zmiana warunków bytu z komfortowej kajuty (do której po dzwonku przynosili wszystko, co zechcia∏em, jedzenie i alkohole) na nie przystosowany do zamieszkania gabinet absolutnie pod ˝adnym wzgl´dem
nie peszy∏a mnie, a nawet stwarza∏a wi´ksze mo˝liwoÊci pracy.
Rozwa˝a∏em ka˝dà napisanà ustaw´ i w imieniu ligi przedsi´biorców sk∏ada∏em petycje i wysy∏a∏em je faksem wczeÊnie rano, kiedy po∏àczenia w przedsi´biorstwach nie by∏y jeszcze prze∏adowane. Ró˝nymi drogami, wykorzystujàc og∏oszenia w gazetach i przypadkowe spotkania, powo∏a∏em grup´ przywódczà, do której
weszli przedstawiciele grup przedsi´biorców ró˝nych profesji, uÊwiadamiajàcych sobie powag´ powo∏ania
przysz∏ego zwiàzku przedsi´biorców Rosji. Do grupy weszli równie˝ trzej moskiewscy studenci. Pierwszy
przyszed∏ Anton Niko∏ajkin, ˝eby naprawiç zepsuty komputer. Ten˝e, dowiedziawszy si´ o organizowaniu
zwiàzku przedsi´biorców, przyprowadzi∏ swoich kolegów: Artioma Siemionowa i Aleksieja Nowiczkowa. Oni
zacz´li opracowywaç elektronicznà wersj´ “Z∏otego Katalogu Rosji” i wypracowali program na bardzo wysokim zawodowym poziomie.
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ZWIÑZEK PRZEDSI¢BIORCÓW
Idea zorganizowania zwiàzku polega∏a na zjednoczeniu nowoczesnych przedsi´biorców, pracujàcych na
rosyjskim rynku nie krócej ni˝ rok i szczerze dà˝àcych do uczciwych metod partnerskich. Przedstawiciele ró˝nych spo∏ecznych zjednoczeƒ przekonywali mnie o bezsensownoÊci tej idei, poniewa˝ nowoczeÊni przedsi´biorcy sà pasywni, czyli oboj´tni wobec jakichkolwiek stowarzyszeƒ. Euforia bezmiernej wiary w ide´ znikn´∏a
razem ze zmianà ustroju paƒstwa, a liczba ró˝nych stowarzyszeƒ, których mo˝na staç si´ cz∏onkiem, wp∏acajàc niedu˝à kwot´, zmniejszy∏a si´ katastroficznie. Tym samym udowadniali nadaremnoÊç, a nawet absurdalnoÊç zorganizowania stowarzyszenia wymagajàcego wzrostu odpowiedzialnoÊci i osobistych cech cz∏onka,
a tym samym jego przedsi´biorstwa.
Ale nie wszyscy myÊleli w taki sposób. O celu mojego przyjazdu do Moskwy dowiedzia∏ si´ mój stary dobry
znajomy – Artiom Tarasow. By∏ wtedy najbardziej znanà, bogatà i post´powà osobà w Rosji. Z wielkim zapa∏em i nadziejà przy∏àczy∏ si´ do pracy nad przygotowaniem dokumentów. Napisa∏ apel do przedsi´biorców
Rosji i sfinansowa∏ ca∏y nak∏ad dokumentów. Kosztowa∏o go to par´ tysi´cy dolarów. ChcieliÊmy wykonaç te
dokumenty godziwie i porzàdnie, po czym rozdaç pos∏om zjazdu ma∏ych przedsi´biorstw.
Lecz zdarzy∏o si´ coÊ nieprzewidzianego! Organizatorzy zjazdu zdecydowali si´ nie dopuÊciç dokumentów
do delegatów, obawiajàc si´ konkurencji z naszej strony. Co robiç?
Wtedy studenci i pracownicy sekretariatu stali uparcie na mrozie przed wejÊciem do hotelu “Rosja”, Êcigani
przez milicjantów, posàdzani o handel, i usi∏owali wr´czyç delegatom teczki z dokumentami.
Artiomowi Tarasowowi uda∏o si´ przynieÊç do Kremlowskiego Pa∏acu Zjazdu teczk´ z dokumentami, ale,
niestety, tylko z niewielkà ich cz´Êcià.
Operacja, na którà stawialiÊmy w nadziei na post´p, ponios∏a pora˝k´. Zorganizowanie stowarzyszenia
sta∏o si´ niemo˝liwe. Na dostarczenie do przedsi´biorców wiadomoÊci o zasadach stowarzyszenia, pryncypiach i strukturze potrzebowaliÊmy oko∏o po∏owy miliarda rubli. Dziesi´ç procent tych, którzy otrzymali materia∏y, odnios∏o si´ do nich pozytywnie i przys∏a∏o sk∏adk´ na konto ligi, ale rzàd ligi odmówi∏ wydania jakichkolwiek kwot na zorganizowanie stowarzyszenia, t∏umaczàc si´ swoimi problemami gospodarczymi oraz obowiàzkiem op∏aty czynszu za dzier˝aw´ pomieszczenia. Pracownicy, nie otrzymujàc pensji, opuÊcili miejsca
pracy, ja te˝ by∏em zmuszony opuÊciç lig´, zostawiajàc tam drugi komputer, kupiony za sk∏adek nowych
cz∏onków stowarzyszenia. Nastàpi∏ ca∏kowity niedow∏ad.
– Jak to mo˝liwe? Nie do wiary! – dziwili si´ studenci, którzy nieustannie i nieugi´cie pracujàc, przygotowali ju˝ (na w∏asny rachunek) seri´ programów komputerowych.
– Wykonujemy prac´, którà powinno wykonywaç w∏aÊnie takie stowarzyszenie, a patrzà na nas jak na lokatorów i chcà pluç na przedsi´biorców.
Rzàd ligi mia∏ swoje argumenty: “Za dzier˝aw´ nale˝y p∏aciç”.
Spróbowa∏em kontynuowaç prac´ w imieniu zwiàzku zawodowego przedsi´biorców, ale sytuacja si´ powtórzy∏a. Dlaczego skutek jest ciàgle taki sam? Wtedy gruntownie zapozna∏em si´ z szeregiem zwiàzków
i nagle mnie olÊni∏o! One wszystkie majà tylko nazw´, nie posiadajàc cz∏onków, sà podobne do “partii kanapowych” i zajmujà si´ tylko potrzebami swojego aparatu. Wyjàtek stanowi stowarzyszenia rolników. Za ka˝dym
razem tworzà jakiÊ kierowniczy urzàd, który w przysz∏oÊci wyst´puje w imieniu przedsi´biorców, nie obcià˝ajàc siebie rozmowami z wi´kszoÊcià. OpuÊci∏em zwiàzek zawodowy, nara˝ajàc si´ na utrat´ kontaktu ze Êwiatem i jakichkolwiek Êrodków do ˝ycia. Artiom Tarasow wyemigrowa∏ do Londynu, nie wytrzymawszy nacisku
w∏adz, kiedy poda∏ swojà kandydatur´ w wyborach na prezydenta.
Straci∏ par´ miliardów rubli na kampani´ wyborczà, ale by∏ dla centralnych zarzàdów osobà zbyt post´powà i og∏oszono, ˝e po∏owa podpisów g∏osujàcych na niego wyborców by∏a fa∏szywa. Artiom, aby uniknàç przeÊladowaƒ, a nawet “przypadkowej” Êmierci, zosta∏ zmuszony do wyemigrowania i zaj´cia si´ poprawianiem
swoich spraw finansowych.
Pracownicy sekretariatu, nie otrzymujàc pensji, te˝ byli zmuszeni si´ zwolniç.
Zosta∏em sam. Prawd´ mówiàc, myÊla∏em, ˝e jestem sam. Ale rozpocz´tej pracy nie zamierzali zostawiç
trzej moskiewscy studenci: Anton, Artiom i Aleksiej.
Anton op∏aci∏ ze Êrodków zaoszcz´dzonych na swój letni wypoczynek miesi´cznà dzier˝aw´ mieszkania
dla mnie. Oni czekali i chcieli, ˝ebym znalaz∏ wyjÊcie z powsta∏ej sytuacji, ˝ebym kontynuowa∏ prac´ nad zorganizowaniem stowarzyszenia przedsi´biorców. Idea zaw∏adn´∏a nimi. Wierzyli w nià. Ale ja widzia∏em tylko
Êlepy zau∏ek. W tym czasie dotar∏a do mnie wiadomoÊç, która sprawi∏a, ˝e straci∏em grunt pod nogami.
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W DRODZE DO SAMOBÓJSTWA
Pewnego wieczoru przyszed∏ do mnie goÊç (przyjecha∏ z Nowosybirska w delegacj´ do Moskwy). Przyniós∏
wódk´ i zakàsk´. SiedzieliÊmy w kuchni wynaj´tego, jednopokojowego mieszkania, a on opowiada∏ o sytuacji
w mojej rodzinie i firmie. By∏a rozpaczliwa. Firma zrezygnowa∏a z jednego biura w centrum miasta z powodu
braku Êrodków na utrzymanie; ju˝ nie funkcjonowa∏ sklep z cz´Êciami samochodowymi. Pracownicy firmy próbowali zajmowaç si´ sprzeda˝à obuwia, ale wynikiem tej pracy by∏o jedynie powi´kszenie d∏ugów. Ca∏a odpowiedzialnoÊç spad∏a na mnie.
– A ty zajmujesz si´ nie wiadomo czym. Wi´kszoÊç uwa˝a, ˝e zwariowa∏eÊ. Najpierw nale˝a∏oby uregulowaç sprawy firmy, a dopiero potem zajmowaç si´ tym swoim niepoj´tym dzia∏aniem. W ciebie tam ju˝ nikt nie
wierzy.
Gdy dopijaliÊmy butelk´, zapyta∏ mnie:
– Chcesz, zdradz´ tobie, czego, moim zdaniem, od ciebie oczekujà.
– Mów – odpowiedzia∏em.
– ˚ebyÊ pope∏ni∏ samobójstwo albo zniknà∏, przepad∏ bez Êladu. PomyÊl rozsàdnie, bez podstawowego kapita∏u nie ma dzisiaj ˝adnej szansy na rozpocz´cie dzia∏alnoÊci, a ty teraz, nie mówiàc ju˝ o podstawowym kapitale, nie masz nawet na chleb, dodatkowo nagromadzi∏y si´ d∏ugi. W Êwiecie nie zdarzajà si´ przypadki wywini´cia z tak skomplikowanej sytuacji. Kiedy b´dzie po tobie, to wszystkie problemy przepadnà, a resztki majàtku rozdzielà pomi´dzy siebie wierzyciele. Twoja ma∏˝onka opowiada∏a, ˝e jesteÊ zodiakalnym Lwem i,
zgodnie z horoskopem, prowadzi∏eÊ ˝ycie z szerokim gestem, a umrzeç powinieneÊ w n´dzy. No i po co wybra∏eÊ si´ w drugà ekspedycj´? Nikt nie mo˝e tego pojàç.
Chocia˝ wypiliÊmy sporo, obudziwszy si´ nast´pnego ranku, przypomnia∏em sobie w szczegó∏ach ca∏à naszà rozmow´. Argumenty goÊcia by∏y powa˝ne i przekonujàce: Êlepy zau∏ek w Nowosybirsku, sytuacja bez
wyjÊcia tu, w Moskwie. Wsz´dzie cierpià pracujàcy obok mnie ludzie, cierpi rodzina. Nie mog´ znaleêç wyjÊcia, ˝eby wszystko naprawiç, bo takie wyjÊcie po prostu nie istnieje. Zakoƒczyç cierpienie mo˝e jedynie moja Êmierç. OczywiÊcie samobójstwo jest z∏em, ale logika podpowiada: moim samobójstwem odcià˝´ ˝ycie innych. JeÊli to tak jest, mój goÊç ma racj´: ˝yç – nie mam prawa. Postanowi∏em skoƒczyç ze sobà. Podj´cie takiej decyzji da∏o ukojenie: opad∏o m´czàce uczucie nieuchronnej pora˝ki, poszukiwania wyjÊcia z powsta∏ej
sytuacji, poniewa˝ przekona∏em si´, ˝e Êmierç jest tym jedynym wyjÊciem.
Sprzàtnà∏em troch´ mieszkanie, zostawi∏em jego w∏aÊcicielce kartk´ z wiadomoÊcià, ˝e nie wróc´. Postanowi∏em przejÊç si´ do zwiàzku zawodowego i uporzàdkowaç papiery. Mo˝e ktoÊ – jeÊli nie dzisiaj, to póêniej,
w przysz∏oÊci – podejmie t´ prac´. Tylko jak mam pope∏niç samobójstwo, gdy nie mam nawet na trutk´? Po
jakimÊ czasie znalaz∏em sposób, jak ze sobà skoƒczyç, aby nie wyglàda∏o to na samobójstwo. Pójd´ si´ niby
wykàpaç, jak mors, zanurz´ si´ w przer´bli i utopi´. No i poszed∏em...
W przejÊciu metra “Puszkinskaja” us∏ysza∏em nagle znajomà, pi´knà melodi´. Wykonywa∏y jà na skrzypcach dwie panienki. Mia∏y otwarty futera∏, do którego ludzie wrzucali drobne pieniàdze. Dorabia∏y na ˝ycie,
grajàc w przejÊciu, tak jak dorabia mnóstwo cierpiàcych n´dz´ muzyków. Ale te dwie zgrabne panienki, ich
skrzypce wyczarowujàce wspania∏à melodi´, która zag∏usza∏a ∏oskot pociàgów i otaczajàcy szum – to wszystko zmusza∏o wi´kszoÊç ludzi do zwolnienia kroku, a mnie szczególnie zmusi∏o do zatrzymania. Smyczki wygrywa∏y melodi´, którà... Êpiewa∏a w tajdze Anastazja!
Kiedy tam, w tajdze, zwróci∏em si´ do niej z proÊbà o zaÊpiewanie czegoÊ swojego, a nie znanych mi pieÊni, wtedy us∏ysza∏em t´ niezwyk∏à, niepospolità, dziwnà, czarujàcà melodi´ bez s∏ów.
Anastazja najpierw krzykn´∏a jak nowo narodzone dziecko, nast´pnie jej g∏os zabrzmia∏ cicho i bajecznie
ciep∏o. Sta∏a pod drzewem, przyciskajàc r´ce do piersi, i odnios∏em wra˝enie, ˝e g∏osem lula i piastuje swoje
nowo narodzone dziecko, coÊ do niego mówi. Jej bardzo cichy, ciep∏y Êpiew zwróci∏ uwag´ wszystkiego woko∏o. Przyroda zamar∏a i s∏ucha∏a.
Nast´pnie g∏os Anastazji rozdêwi´cza∏ si´ w radoÊci, jakby ucieszy∏a si´ ze zbudzenia dziecka, i nabra∏ si∏y
i ekspresji, wykazujàc wielki zachwyt. Nies∏ychanie wysokie dêwi´ki p∏ynnie i falami to rozlewa∏y si´, p∏ynàc, to
wznosi∏y si´ do góry, dosi´gajàc boskich obszarów, wype∏niajàc sobà przestrzeƒ, cieszàc sobà Êwiat...
– Co gra∏yÊcie? – zapyta∏em panienki.
Popatrzy∏y na siebie, a jedna z nich odpowiedzia∏a:
– Ja improwizowa∏am. –
Aja wtórowa∏am – doda∏a druga. Co to znaczy? Tu, w Moskwie, zachwycony ideà zorganizowania stowarzyszenia przedsi´biorców, którà traktowa∏em jako najwa˝niejszy krok mojego ˝ycia, prawie nie wspomina∏em
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o Anastazji. I teraz, w ostatnim dniu mojego ˝ycia, jakby ˝egnajàc si´ ze mnà, przypomnia∏a mi siebie.
– Zagrajcie, prosz´, jeszcze raz tak samo, jak gra∏yÊcie za pierwszym razem – poprosi∏em panienki.
– Spróbujemy – odpowiedzia∏a starsza.
Sta∏em w tunelu metra, s∏ucha∏em czarujàcej melodii skrzypiec, unoszàcej mnie na polan´ tajgi, i myÊla∏em: “Anastazjo! Anastazjo! Zbyt z∏o˝one w realnym ˝yciu jest urzeczywistnienie twoich marzeƒ. Jedna sprawa to marzyç, ale zupe∏nie inna – zrealizowaç te marzenia. Pope∏ni∏aÊ b∏àd, budujàc swój plan... Zorganizowaç stowarzyszenie przedsi´biorców, napisaç ksià˝k´...”.
Nagle jakby porazi∏ mnie pràd. . . Powtarzajàc i powtarzajàc sobie ostatnie s∏owa, czu∏em jakieÊ niezgranie
ich brzmienia, coÊ by∏o nie tak. Tam w tajdze... w tajdze... troch´ inaczej zosta∏o to powiedziane, w innym szyku, ale jak... jak inaczej? Wcià˝ powtarzajàc, przestawi∏em s∏owa miejscami i wysz∏o: “Ksià˝k´ napisaç, zorganizowaç stowarzyszenie przedsi´biorców” .
No w∏aÊnie! OczywiÊcie! Nale˝a∏o najpierw napisaç ksià˝k´! Ksià˝ka powinna by∏a rozstrzygnàç wszystkie
problemy i, co najwa˝niejsze, poszerzyç informacj´ o stowarzyszeniu! Ojej, tyle czasu zmarnowa∏em, skomplikowa∏em te˝ prywatne ˝ycie. Ale nic, b´d´ dzia∏a∏. Teraz jest w koƒcu jasne, jak funkcjonowaç. RzeczywiÊcie, niewiarygodne jest napisanie ksià˝ki przez osob´ nie posiadajàcà odpowiednich umiej´tnoÊci, w dodatku w taki sposób, ˝eby jà czytano.
Ale Anastazja wierzy∏a w to, ˝e potrafi´. Przekonywa∏a mnie. Dobrze. Powinienem spróbowaç, trzeba dzia∏aç do koƒca.

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI
Wraca∏em do swojego mieszkania. Moskw´ ju˝ pieÊci∏a wiosna. W kuchni zosta∏a tylko po∏owa butelki oleju i cukier. Nale˝a∏o zrobiç zapasy jedzenia, dlatego zdecydowa∏em si´ sprzedaç swojà czapk´ z norek. Czapka by∏a bardzo dobra, kosztowa∏a ponad milion rubli. “Niestety, teraz nie sezon, ale oko∏o dwustu pi´çdziesi´ciu tysi´cy mog´ za nià utargowaç” – pomyÊla∏em, kierujàc si´ na jeden z moskiewskich rynków. Podchodzi∏em z czapkà do handlarzy owoców, potem do sprzedawców odzie˝y. Oglàdali jà, ale do kupna nie by∏o im
spieszno. Ju˝ zdecydowa∏em si´ opuÊciç cen´ do stu pi´çdziesi´ciu tysi´cy, kiedy podeszli do mnie dwaj
m´˝czyêni. Pokr´cili czapkà, sprawdzili futro.
– Nie zaszkodzi∏oby przymierzyç. Po˝ycz lusterko – powiedzia∏ jeden do swojego kolegi i zaproponowa∏,
abyÊmy odeszli w bardziej spokojne miejsce.
StaliÊmy w ustronnym miejscu na koƒcu szeregu lad i czekaliÊmy na tego z lusterkiem. CzekaliÊmy nied∏ugo. Nagle dosta∏em cios w potylic´, w oczach zobaczy∏em gwiazdki i wszystko pociemnia∏o – pi´kne to by∏o
lusterko!
Opar∏em si´ o p∏ot, uda∏o mi si´ utrzymaç na nogach. Ale kiedy oprzytomnia∏em, nie by∏o ju˝ ani kupców,
ani czapki. Jedynie dwie wzburzone kobiety j´cza∏y z ˝alem:
– Czy wszystko jest w porzàdku? Ale˝ bandyci. Prosz´, niech pan usiàdzie. Tu jest skrzynka.
Par´ minut posta∏em przy p∏ocie i powoli poszed∏em z targu. Cicho m˝y∏ wiosenny deszczyk. Chcàc przejÊç
na drugà stron´ ulicy, zatrzyma∏em si´ na skraju chodnika i rozejrza∏em si´. W g∏owie czu∏em bolesny szum,
w oczach mia∏em mroczki. Zagapi∏em si´ i p´dzàcy blisko mnie samochód obficie pochlapa∏ mi b∏otem z ka∏u˝y spodnie i po∏´ kurtki. Gdy zastanawia∏em si´, co robiç dalej, dosta∏em b∏otem spod kó∏ nast´pnej ci´˝arówki. Tym razem pryÊni´cie dotar∏o a˝ do twarzy.
Odszed∏em od skraju chodnika, stanà∏em pod daszkiem kiosku, chroniàc si´ przed deszczem, i próbowa∏em okreÊliç swoje nast´pne ruchy: “Do metra, oczywiÊcie, z takim wyglàdem mnie nie wpuszczà. Do mieszkania mam trzy przystanki – mo˝na dojÊç pieszo, ale to niebezpieczne. Z takim wyglàdem nied∏ugo zabierze
mnie patrol milicji, bioràc za pijaka, bezdomnego albo w ogóle za podejrzanà osob´... Potem b´d´ biç si´
w piersi, usprawiedliwiajàc, dopóki b´dà wyjaÊniali mojà spraw´. Co mog´ im powiedzieç? Kim teraz jestem?”.
I wtedy zobaczy∏em tego m´˝czyzn´. Powoli idàc, niós∏ dwie skrzynki z pustymi butelkami. By∏ podobny do
bezdomnego albo alkoholika, jacy cz´sto kr´cà si´ przy kioskach z alkoholem. Nasze spojrzenia spotka∏y si´
i m´˝czyzna si´ zatrzyma∏. Postawi∏ swoje skrzynki na asfalcie i spokojnie, ale w∏adczo rzek∏:
– Czego tu stoisz i wypatrujesz? To jest mój rewir. Marsz stàd!
Nie chcàc si´ spieraç, a nawet nie majàc na to si∏y, odpowiedzia∏em:
– Na nic mi twoje terytorium, dojd´ do siebie i odejd´.
Ale on mówi∏ dalej:
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– Dokàd idziesz?
– Nie twoja sprawa dokàd. Odejd´ i ju˝.
– A dojdziesz?
– Dojd´, jeÊli nikt mi nie przeszkodzi. Odczep si´.
– Z takim wyglàdem ani staç, ani iÊç d∏ugo nie b´dziesz.
– Co ci do tego?
– JesteÊ kloszardem?
– Co?
– Aha, znaczy poczàtkujàcy. Dobrze, odpocznij tu przez chwil´.
Podniós∏ skrzynki i odszed∏. Nied∏ugo wróci∏ z pakunkiem i powiedzia∏:
– Podà˝aj za mnà.
– Dokàd mam iÊç?
– PogoÊcisz si´ trzy godziny albo do rana. Obeschniesz. Wtedy pójdziesz swojà drogà.
Idàc za nim, zapyta∏em:
– Czy daleko stàd twoje mieszkanie?
– Do mojego mieszkania ju˝ do koƒca ˝ywota nie dojd´ – odpowiedzia∏, nie odwracajàc si´. – Nie mam tutaj mieszkania. Mam miejsce dyslokacji.
PrzyszliÊmy pod drzwi piwnicy wielopi´trowego budynku. Rozkaza∏ mi staç i czekaç, a sam rozejrza∏ si´
i gdy w pobli˝u nie by∏o ˝adnego mieszkaƒca, otworzy∏ zamek jakimÊ podobnym do klucza haczykiem.
W piwnicy by∏o cieplej ni˝ na dworze. Ogrzewana by∏a rurami, z których bezdomni celowo Êciàgn´li izolacj´. W jednym kàcie poniewiera∏y si´ ∏achmany, na które przez zakurzonà szyb´ pada∏o Êwiat∏o. PoszliÊmy
dalej do pustego kàta.
Mój nowy znajomy wyciàgnà∏ z pakunku butelk´ z wodà, otworzy∏ jà, nabra∏ wody do ust i opryska∏ nià, jak
ze spryskiwacza, wszystko woko∏o, t∏umaczàc przy tym:
– ˚eby kurz si´ nie podnosi∏.
Nast´pnie lekko odsunà∏ stojàcà w naro˝niku desk´ i ze szczeliny utworzonej pomi´dzy murem budynku
i przepierzeniem wytaszczy∏ dwa du˝e arkusze sklejki owini´tej folià, potem kilka kawa∏ków kartonu, te˝ owini´tego folià, i zrobi∏ z tego dwa ∏ó˝ka. Wydosta∏ z kàta pustà puszk´, zapali∏ ustawionà w niej Êwiec´. Nie do
koƒca odci´ta górna blaszka puszki by∏a czysta, zgi´ta w po∏owie i s∏u˝y∏a za zwierciad∏o. To proste urzàdzenie oÊwietla∏o brzegi “∏ó˝ek” i pó∏metrowà przestrzeƒ mi´dzy nimi, na której on roz∏o˝y∏ gazet´ i zaczà∏ wyk∏adaç z pakunku ser, chleb, dwa kefiry. Starannie krojàc ser, powiedzia∏:
– Czego stoisz? Siadaj. Zdejmij kurtk´ i powieÊ na rurze, a kiedy wyschnie – wyczyÊcisz. Mam szczotk´.
Spodnie niech wyschnà na tobie. Postaraj si´ jak najmniej je miàç.
Wy∏o˝y∏ jeszcze dwa zaklejone stugramowe plastikowe pojemniczki z wódkà jak z jogurtem i usiedliÊmy do
kolacji. Naoko∏o by∏ piwniczny brud, ale wyszykowany przez m´˝czyzn´ kàcik wyglàda∏ czysto i przytulnie.
Kiedy wznieÊliÊmy toast, przedstawi∏ mi si´:
– Mam na imi´ Iwan. Tu, bez ceremonii, wszyscy mówià sobie po imieniu.
Urzàdzone przez niego improwizowane ∏ó˝ka, starannie wy∏o˝one na gazet´ jedzenie – nie bioràc pod
uwag´ brudnej pod∏ogi piwnicy tworzy∏y w piwnicznym kàciku atmosfer´ czystoÊci i przytulnoÊci.
– Czy nie masz czegoÊ bardziej mi´kkiego do poÊcielenia? – zapyta∏em go po kolacji.
– Tu nie wolno mieç ˝adnych szmat. Pobrudzà si´ i b´dzie nieprzyjemny zapach. Sàsiedzi, tam w naro˝niku... Dwoje ich jest, czasami przychodzà. Wyhodowali swoimi szmatami paskudztwo.
RozmawialiÊmy ze sobà. Odpowiada∏em na jego pytania i sam, nie wiem jak, opowiedzia∏em mu o spotkaniu z Anastazjà, o jej ˝yciu, zdolnoÊciach. Powiedzia∏em o promyku, marzeniach i dà˝eniach. By∏ pierwszym
cz∏owiekiem, któremu zdradzi∏em wszystko o Anastazji! Sam tego nie rozumia∏em, dlaczego akurat jemu zdradzi∏em dziwactwa Anastazji, jej marzenia, i to, ˝e da∏em s∏owo jej pomóc; opowiedzia∏em o tym, jak chcia∏em
zorganizowaç stowarzyszenie przedsi´biorców z czystymi pomys∏ami, ale si´ pomyli∏em. Nale˝a∏o wpierw napisaç ksià˝k´.
– Teraz b´d´ pisa∏ i spróbuj´ wydaç. Anastazja powiedzia∏a: najpierw potrzebna jest ksià˝ka.
– Czy jesteÊ pewny, ˝e b´dziesz móg∏ napisaç, a nast´pnie wydaç ksià˝k´, nie majàc na to Êrodków?
– Pewny czy nie – nie wiem. Ale b´d´ dzia∏aç w tym kierunku.
– Znaczy: cel jest i b´dziesz ku niemu dà˝y∏?
– B´d´.
– JesteÊ przekonany, ˝e dojdziesz do celu?
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– B´d´ szed∏.
– Tak... ksià˝k´... trzeba dobrego malarza, aby zrobi∏ ok∏adk´, ˝eby w to w∏o˝y∏ dusz´ i serce zgodnie
z sensem i celem. Gdzie znajdziesz takiego malarza, nie majàc pieni´dzy?
– B´d´ musia∏ poradziç sobie bez malarza. Bez opracowania ok∏adki.
– Wszystko powinno si´ robiç jak nale˝y: powinna byç i dobra treÊç, i ∏adne opracowanie. Gdybym mia∏ dobre farby i p´dzle, pomóg∏bym ci. Tylko teraz wszystko jest bardzo drogie.
– JesteÊ malarzem? Profesjonalnym?
– Jestem oficerem. Od dzieciƒstwa lubi∏em rysowaç. Chodzi∏em na ró˝ne kó∏ka artystyczne. Kiedy udawa∏o mi si´ znaleêç troch´ czasu, malowa∏em obrazy i prezentowa∏em je kolegom.
– Dlaczego w takim razie zosta∏eÊ oficerem, jeÊli przez ca∏y czas lubi∏eÊ rysowaç?
– Pradziadek by∏ oficerem, dziadek i ojciec. Bardzo szanowa∏em i kocha∏em ojca. Wiedzia∏em, czu∏em to,
kim chce mnie widzieç. W∏aÊnie taki postara∏em si´ staç. Dos∏u˝y∏em si´ stopnia pu∏kownika.
– Jakiego wojska?
– Zasadniczo s∏u˝y∏em w KGB i tam te˝ poda∏em si´ do dymisji.
– Zredukowali czy wyrzucili?
– Sam poda∏em si´ do dymisji, nie wytrzyma∏em.
– Czego?
– Wiesz co... jest taka piosenka: “Oficerzy, oficerzy, wasze serce l .ku” na celowni ....
– By∏y zamachy na twoje ˝ycie? Strzelali do ciebie? MÊcili si´? Za co?
– Do oficerów bardzo cz´sto strzelajà. We wszystkich czasach oficerowie szli na spotkanie z kulà. Szli broniç tych z ty∏u. Szli, nie podejrzewajàc, ˝e ich serca sà na celowniku i Êmiertelny strza∏ padnie z ty∏u. Precyzyjny... Rozrywajàcy... Prosto w serce.
– Jak to?
– Pami´tasz czasy przed pierestrojkà? .. Âwi´ta: 1 maja, 7 listopada, ogromne rzesze ludzi krzyczàcych
,,hura”, “chwa∏a”, ,,niech ˝yje”. . . Ja i inni oficerowie, nie tylko z KGB, byliÊmy dumni, ˝e jesteÊmy tarczà dla
ludzi, ˝e ich ochraniamy. Dla wi´kszoÊci oficerów na tym polega∏ sens ˝ycia.
Przysz∏a pierestrojka, g∏asnost. Zacz´∏y rozbrzmiewaç inne okrzyki i okaza∏o si´, ˝e my, oficerowie KGB,
jesteÊmy katami. Nie tych os∏anialiÊmy i nie tego broniliÊmy. Ci, którzy chodzili w kolumnach z czerwonymi
sztandarami, szybciutko przeszli do innych szeregów, zacz´li chodziç pod innymi proporcami, a z nas uczynili winowajców.
Mia∏em ˝on´, m∏odszà ode mnie o dziewi´ç lat, sama pi´knoÊç. . . Kocha∏em jà. .. Do dzisiaj kocham. By∏a
ze mnie dumna. Mamy jednego syna – póêne dziecko. Teraz ma siedemnaÊcie lat. On te˝ na poczàtku by∏
dumny, szanowa∏ mnie.
Kiedy si´ to wszystko zacz´∏o, ˝ona sta∏a si´ milczàca, poczu∏em obcoÊç. Nie patrzy∏a mi w oczy, zacz´∏a
si´ mnie wstydziç. By∏em zmuszony podaç si´ do dymisji, poszed∏em pracowaç w ochronie banku komercyjnego. Mundur schowa∏em jak naj g∏´biej. Ale nieme pytania wcià˝ wisia∏y w powietrzu – i ze strony ˝ony, i ze
strony syna. Przecie˝ nie mo˝na odpowiedzieç na nieme pytania. Odpowiedzi otrzymywali na stronach gazet
i w telewizji. Wynika∏o z tego szumu, ˝e oprócz budowania prywatnych dacz i represjonowania my, oficerowie,
niczym si´ nie zajmowaliÊmy.
– Przecie˝ szykowne domy – dacze wojskowych dowódców naprawd´ pokazywali w telewizji, prawdziwe,
nie namalowane.
– Tak, pokazywali prawdziwe, nie namalowane budynki. Tylko ˝e te dacze sà ˝a∏osnymi kurnikami w porównaniu z tym, co posiada teraz wi´kszoÊç wykrzykujàcych z oburzeniem oskar˝enia pod adresem w∏aÊcicieli tych letnich domków. Ty na przyk∏ad posiada∏eÊ statek, znacznie wi´kszy ni˝ letni dom genera∏a. Tylko ˝e
zanim on zosta∏ genera∏em, by∏ szeregowym ˝o∏nierzem, sypa∏ okopy. Nast´pnie jako porucznik w´drowa∏
z koszar do koszar. A letnià dacz´ chcia∏ mieç dla swoich dzieci jak ka˝dy. I kto wie, ile razy przytrafi∏o mu si´
wyskakiwaç nocà z ciep∏ego ∏ó˝ka tej samej letniej cha∏upy i p´dziç do ci´˝kich warunków polowych.
Dawniej w Rosji ceniono oficerów. Dawano im posiad∏oÊci ziemskie. Teraz cha∏up´ na tysiàc pi´ciuset
metrach kwadratowych gruntu uwa˝ajà za nadmierny majàtek dla genera∏a!
– KiedyÊ wszyscy ˝yli inaczej.
– Inaczej... Wszyscy... Ale wÊród ró˝nych innych oskar˝ono w pierwszej kolejnoÊci z pewnoÊcià oficerów.
Wyszli na Plac Senacki. Troszczyli si´ o ch∏opów, i co?... Oficerów tych potem do kopalni na Syberi´, na szubienic´... Nikt nie stanà∏ w ich obronie.
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W imi´ cara, w imi´ Ojczyzny z Niemcami w okopach walczyli, a na ty∏ach czekali ju˝ na nich rewolucyjnie
ukierunkowani patrioci, z bronià groêniejszà ni˝ o∏owiane kule.
“Nieludzcy bia∏ogwardziÊci” – tak okreÊlano wracajàcych z wojny oficerów, próbujàcych zrobiç porzàdek,
gdy naoko∏o by∏ chaos i rozruchy.
Pozbawiona moralnoÊci nowa w∏adza pali∏a i depta∏a dawne wartoÊcimaterialne i duchowe. Jak˝e im, oficerom, by∏o ci´˝ko! Dlatego szli, Êwiadomi Êmierci, ubrani w czystà bielizn´, do ataku psychicznego. Czy wiesz,
co to jest atak psychiczny?
– Tak, kiedy próbujà przestraszyç przeciwnika. Oglàda∏em to w kinie. W filmie Czapajew oficerowie bia∏ogwardziÊci idà w szeregach, a po nich kropià z karabinów maszynowych. Oni padajà, ale powstajà nowe szeregi, jednoczà si´ i dalej idà do ataku.
– Tak, padajà i znów idà. Lecz s´k w tym, ˝e oni nie atakowali.
– Jak to, wi´c po co szli?
– W praktyce wojennej wynikiem, celem ataku jest porwanie albo fizyczne zniszczenie przeciwnika, najch´tniej przy jak najmniej szych stratach wÊród atakujàcych. IÊç na ukryte w okopach karabiny maszynowe
mo˝na jedynie w wypadku Êwiadomie albo podÊwiadomie ustalonego innego celu.
– Jakiego?
– Mo˝e wbrew logice sztuki wojennej wartoÊcià swojego ˝ycia wzywali strzelajàcych prosto w serce do wyrozumia∏oÊci dla idàcych, mieli na celu trafienie do ich psychiki, aby zabijajàc jednych, nie strzelali ju˝ do nast´pnych.
– Wtedy ich Êmierç jest podobna do Êmierci ukrzy˝owanego Jezusa?
– Tak. Ale o Chrystusie my jakoÊ pami´tamy, a go∏owàsych kadetów i genera∏ów idàcych w tym szeregu
zapomnieliÊmy. Mo˝e staç si´ tak, ˝e i dzisiaj ich dusze, ubrane w czystà bielizn´ i form´ oficerskà, stojà
przed wystrzeliwanymi przez nas kulami i b∏agajà, wzywajà, aby zmàdrzeç.
– Ale dlaczego nas wzywajà? Przecie˝ kiedy do nich strzelano, nas jeszcze nie by∏o na Êwiecie.
– Wtedy nie by∏o. Tylko kule i dzisiaj lecà. Nowe kule... Kto je wypuszcza, je˝eli nie my?
– OczywiÊcie. Lecà kule i dzisiaj, po co one tyle lat latajà? No, a dlaczego odszed∏eÊ z domu?
– Nie wytrzyma∏em spojrzenia.
– Jakiego spojrzenia?
– Pewnego wieczoru oglàdaliÊmy z synem telewizj´, a ˝ona by∏a w kuchni. Emitowali program polityczny,
zacz´li opowiadaç o KGB. Robili to brutalnie. Wyciàgali na Êwiat∏o dzienne wszystkie brudne sprawy. Wzià∏em do r´ki gazet´. Udawa∏em, ˝e czytam i nie interesujà mnie te sprawy. Pragnà∏em, aby syn prze∏àczy∏ na
inny program. Nigdy nie ciekawi∏a go polityka, kocha∏ muzyk´. Przejrza∏em gazet´, ale on nie prze∏àczy∏. Patrz´ ukradkiem i widz´ – mój syn siedzi w fotelu, r´ce ma wczepione w oparcie tak mocno, ˝e a˝ poblad∏y,
i ani drgnie. Zrozumia∏em – on tego programu nie prze∏àczy. Siedzia∏em przys∏oni´ty gazetà jak mog∏em najd∏u˝ej. Ale w koƒcu nie wytrzyma∏em. Zmià∏em gazet´, rzuci∏em w kàt, gwa∏townie wsta∏em i krzyknà∏em: “Czy
ty to w koƒcu wy∏àczysz? Wy∏àczysz?”. Mój syn te˝ wsta∏. Nie podszed∏ jednak do telewizora. Sta∏ naprzeciwko, patrzy∏ mi w oczy i milcza∏. W telewizji kontynuujà. .. A mój syn nadal milczy i patrzy mi w oczy.
W nocy napisa∏em kartk´: “Odchodz´ na pewien czas, tak trzeba”. Odszed∏em na zawsze.
– Dlaczego na zawsze?
– Dlatego... D∏ugo milczeliÊmy. Próbowa∏em u∏o˝yç si´ wygodnie na “∏ó˝ku” i zdrzemnàç, ale on znowu zaczà∏ mówiç:
– Znaczy, Anastazja twierdzi: “Przenios´ ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏. Przenios´ i ju˝!”.
– Tak twierdzi. Wierzy, ˝e to si´ jej uda.
– Przyda∏by si´ jej pu∏k najlepszych ˝o∏nierzy. Sam ch´tnie zosta∏bymjednym z nich.
– Jaki pu∏k? Nie zrozumia∏eÊ. Przecie˝ ona odrzuca przemoc. Ona chce ludzi przekonaç. Stara si´ dzia∏aç
swoim promyczkiem.
– MyÊl´ i czuj´, ˝e ona to zrobi. Wielu zechce byç ogrzanym jej promyczkiem, ale tylko niewielu zrozumie,
˝e trzeba te˝ daç coÊ z siebie. Nale˝y Anastazji pomagaç. Onajest samotna. Nie ma nawet plutonu. Przywo∏a∏a ciebie, poprosi∏a o pomoc, a ty, w piwnicy... poniewierasz si´ jak bezdomny, te˝ mi przedsi´biorca!
– Ty przecie˝ te˝ – pu∏kownik KGB, a poniewierasz si´ tu.
– Dobrze ju˝. Âpij ˝o∏nierzu.
– Ch∏odnawo w twoich koszarach.
– I tak si´ zdarza. Zwiƒ si´ w k∏´bek, nie utracisz ciep∏a. Potem wsta∏, wyciàgnà∏ ze szczeliny worek foliowy
i okry∏ mnie czymÊ, co by∏o w tym worku. W mrocznym blasku Êwiecy obok mojej twarzy b∏ysn´∏y trzy gwiazdy
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na epoletach munduru. Zrobi∏o mi si´ cieplej pod mundurem i usnà∏em...
Przez sen s∏ysza∏em, jak bezdomni przyszli do kàta w piwnicy ze swoimi ∏achami i ˝àdali od pu∏kownika butelki wódki za mój nocleg. Obiecywa∏, ˝e w dzieƒ si´ z nimi rozliczy, ale byli bardzo natarczywi i ˝àdali natychmiast. Grozili. Pu∏kownik przeniós∏ swojà sklejk´–le˝ank´ i po∏o˝y∏ jà pomi´dzy mnà a bezdomnymi, os∏oniwszy mnie przed nimi, i oÊwiadczy∏: “Po moim trupie go ruszycie”. Po∏o˝y∏ si´ na swojà sklejk´. Za chwil´
wszystko ucich∏o. Zrobi∏o mi si´ ciep∏o i poczu∏em si´ bezpieczny. Obudzi∏em si´ dopiero wtedy, gdy pu∏kownik zaczà∏ potrzàsaç mnie za ramiona.
– W stawaj, pobudka. Trzeba uciekaç.
Za zamglonà szybà piwnicznego okna ledwie dnia∏o. Usiad∏em na sklejce. Mocno bola∏a mnie g∏owa i ci´˝ko mi si´ oddycha∏o.
– WczeÊnie. Jeszcze nawet nie Êwita.
– Jeszcze troch´ i b´dzie za póêno. Kloszardzi podpalili wat´ z proszkiem. To stara sztuczka, jeszcze
chwila, ot´piejemy od czadu l po nas.
Podszed∏ do okna i zaczà∏ ∏omem wy∏amywaç ram´. Kloszardzi zablokowali drzwi od zewnàtrz. Pu∏kownik
wyciàgnà∏ ram´, rozbi∏ szyb´ i po ramie wdrapa∏ si´ do okiennego otworu.
Piwniczne okno wychodzi∏o na betonowe zag∏´bienie zabezpieczone kratà. Pu∏kownik zaczà∏ si´ mocowaç
z kratà, starajàc si´ wyciàgnàç jà z zabezpieczeƒ, ale coÊ mu nie wychodzi∏o.
Sta∏em oparty o Êcian´. Kr´ci∏o mi si´ w g∏owie. Pu∏kownik, wychyliwszy si´ przez otwór okienny, wyda∏ komend´: “Kucaj! Na dole jest mniej dymu. Staraj si´ nie ruszaç. P∏yciej oddychaj”.
Opar∏ si´ plecami o krat´ i, u˝ywajàc ca∏ej swojej si∏y, wypchnà∏ jà, odstawi∏ i pomóg∏ mi si´ wydostaç. SiedzieliÊmy w milczeniu na betonowym fundamencie przy piwnicznym oknie i oddychaliÊmy rzeÊkim powietrzem
budzàcej si´ Moskwy. Zawroty g∏owy powoli ust´powa∏y, robi∏o si´ zimno, milczeliÊmy pogrà˝eni w swoich
myÊlach.
– Twoi sàsiedzi nie sà zbyt przyjacielscy – odezwa∏em si´ po pewnym czasie. – Czy oni sà tutaj najwa˝niejsi?
– Tu ka˝dy sam sobie panem. To ich sposób na prze˝ycie. Przyprowadzajànowicjusza i pobierajà op∏at´
za nocleg. Je˝eli odmawia zap∏aty, wsypujà mu coÊ do szklanki albo zaczadzajà w czasie snu, jak to zrobili
z nami, a potem sobie biorà, co chcà, je˝eli jest co.
– A ty, to znaczy KGB–owiec, patrzysz na to wszystko oboj´tnie. Przy∏o˝y∏byÊ im porzàdnie za takie przekr´ty. Czy tylko w gabinecie, jako urz´dnik, siedzia∏eÊ ca∏y dzieƒ z papierami, nie znasz ciosów ˝adnych sztuk
walki?
– I w gabinetach, i poza gabinetami te˝ si´ bywa∏o. Znaç si´ na walce to co innego, ni˝ stosowaç jà w ˝yciu. Co innego przeciwnik, wróg, a co innego – cz∏owiek. A ja mog´ b∏´dnie oceniç swoje si∏y i b´dzie êle,
przecie˝ to ludzie.
– Uwa˝asz ich za ludzi? Ty si´ tu zastanawiasz, a oni w tym czasie okaleczajà innych i nawet mogà zabiç.
– Tak, sà zdolni do morderstwa, ale si∏à fizycznà tego nie zatrzymasz. –
Filozofujesz, a my prawie zgin´liÊmy. WykaraskaliÊmy si´ z trudem, ale innym mo˝e si´ to nie udaç.
– No tak, inni mogà si´ nie wykaraskaç...
– To dlaczego filozofujesz zamiast dzia∏aç?
– Nie mog´ biç ludzi! Przecie˝ ci t∏umacz´, mog´ êle oceniç swoje si∏y. Wystarczy, wracaj do siebie. Ju˝
Êwita.
Podnios∏em si´, uÊcisnà∏em d∏oƒ pu∏kownika i poszed∏em. Zrobi∏em kilka kroków, a on zawo∏a∏ mnie:
– Poczekaj! Wróç na chwil´.
Podszed∏em do siedzàcego na betonie pu∏kownika–kloszarda. Siedzia∏ milczàcy, z pochylonà g∏owà.
– Po co mnie wo∏a∏eÊ? – zapyta∏em.
– Czy jesteÊ pewien – odezwa∏ si´ po pewnym czasie – ˝e dojdziesz?
– MyÊl´, ˝e tak. To niedaleko. Tylko trzy przystanki. Dojd´.
– O co innego mi chodzi: czy osiàgniesz swój cel? JesteÊ przekonany? Napiszesz i wydasz ksià˝k´?
– B´d´ dzia∏a∏. Na pewno spróbuj´ pisaç.
– Wi´c Anastazja powiedzia∏a, ˝e to potrafisz?
– Tak w∏aÊnie powiedzia∏a.
– To dlaczego od razu si´ tym nie zajà∏eÊ?
– Uwa˝a∏em, ˝e co innego jest wa˝niejsze.
– To znaczy, ˝e nie potrafisz precyzyjnie wykonywaç rozkazów.
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– Anastazja nie rozkazywa∏a, ona prosi∏a.
– Prosi∏a... To znaczy i taktyk´, i strategi´ sama opracowa∏a. A ty robi∏eÊ, jak chcia∏eÊ i tylko tym skomplikowa∏eÊ spraw´.
– Tak wysz∏o.
– Wysz∏o... Nale˝y uwa˝niej s∏uchaç rozkazów. Prosz´, bierz.
Poda∏ mi coÊ zawini´te w foliowy woreczek. Rozwinà∏em i przez foli´ zobaczy∏em z∏otà obràczk´ i srebrny
krzy˝yk na ∏aƒcuszku.
– Przekupieƒ kupi to od ciebie za po∏ow´ ceny. Nie zastanawiaj si´, oddaj. Mo˝e to ci pomo˝e przetrwaç.
Nie b´dziesz mia∏ gdzie mieszkaç – przyjdê tu. Z moimi sàsiadami sobie poradz´...
– CoÊ ty, nie wezm´ tego!
– Nie dyskutuj. Pora ruszaç, idê sobie. Dalej do przodu!
– Mówi´ ci, nie wezm´! – usi∏owa∏em mu oddaç obràczk´ i krzy˝yk, ale natknà∏em si´ na w∏adczy i jednoczeÊnie b∏agalny wzrok.
– W ty∏ zwrot! Naprzód marsz! – powiedzia∏ zd∏awionym, ale nie cierpiàcym sprzeciwu szeptem, a za chwil´ w Êlad za mnà doda∏ b∏agalnie: – Tylko prosz´, dojdê.
Wróci∏em do domu, chcia∏em iÊç spaç. Po∏o˝y∏em si´ nawet, ale moje myÊli ciàgle krà˝y∏y wokó∏ pu∏kownika-w∏ócz´gi.
Przebra∏em si´ w czystà odzie˝ i z powrotem do niego wyruszy∏em. Po drodze myÊla∏em: “Mo˝e zgodzi si´
zamieszkaç razem ze mnà. Jest zaradny, praktyczny i akuratny, a do tego wszystkiego jest jeszcze artystà.
Mo˝e opracuje ok∏adk´ ksià˝ki. Na czynsz te˝ razem b´dzie ∏atwiej zarobiç. Za nast´pny miesiàc nie mam ju˝
czym zap∏aciç”.
Zbli˝ywszy si´ do piwnicznego okna, przez które Êwitem uciekaliÊmy, zauwa˝y∏em grup´ ludzi – mieszkaƒców domu, radiowóz i karetk´ pogotowia. Pu∏kownik le˝a∏ na ziemi z zamkni´tymi oczami i uÊmiechem na
twarzy. By∏ pobrudzony mokrà ziemià. W martwej r´ce Êciska∏ kawa∏ek czerwonej ceg∏y. Obok przy Êcianie
sta∏a po∏amana, drewniana skrzynka.
Ekspert medycyny sàdowej zapisywa∏ coÊ w notesie, stojàc nad trupem drugiego cz∏owieka: w pogniecionym, wyÊwiechtanym i uwalanym ubraniu, ze skrzywionà okrucieƒstwem twarzà. W grupie ludzi trajkota∏a
w podnieceniu kobieta:
– Spacerowa∏am z pieskiem, a ten, co si´ uÊmiecha, sta∏ na skrzynce z twarzà obróconà do muru. Tych
troje, z wyglàdu bezdomnych, dwaj m´˝czyêni i kobieta z nimi, podesz∏o do niego od ty∏u. M´˝czyzna szarpnà∏ skrzynk´, a ten runà∏ na ziemi´. Zacz´li go kopaç i wyzywaç. Krzykn´∏am na nich. Przestali go biç i ten
uÊmiechni´ty wsta∏. Ci´˝ko si´ podnosi∏. Powiedzia∏, ˝eby odeszli i ju˝ nigdy nie pokazywali mu si´ na oczy.
A oni znów zacz´li wyzywaç i rzucili si´ na niego. Kiedy si´ zbli˝yli, on, prawie si´ nie zamachnàwszy, lekko
grzbietem d∏oni uderzy∏ w gard∏o tego, który szarpnà∏ skrzyni´. Jak gdyby wcale si´ nie zamachnà∏, ale tamten
zaczà∏ si´ zwijaç i dusiç. Znowu krzykn´∏am. Dwoje uciek∏o. Pierwsza pobieg∏a kobieta, za nià m´˝czyzna.
Ten uÊmiechni´ty trzyma∏ si´ za serce. Powinien by∏ si´ po∏o˝yç lub siàÊç w tym momencie, gdy zabola∏o go
serce, ale on znowu poszed∏ do swojej skrzyni. Szed∏ powoli, ci´˝ko. Przysunà∏ skrzyni´ do Êciany i, trzymajàc
si´ muru, wszed∏ na nià. Widaç by∏o, ˝e bardzo êle si´ czuje. Zaczà∏ si´ osuwaç. Osuwa∏ si´, ale przez ca∏y
czas czerwonà ceg∏à kreÊli∏ po Êcianie, a˝ do ziemi. Potem po∏o˝y∏ si´ przy murze twarzà do góry. Podbieg∏am do niego, patrz´, a on nie oddycha. Nie oddycha, ale si´ uÊmiecha.
– Po co on wlaz∏ na t´ skrzyni´? – zapyta∏em kobiet´.
– W∏aÊnie, dlaczego on tam w∏azi∏, skoro coÊ mia∏ z sercem? – zapyta∏ ktoÊ ze stojàcych obok ludzi.
– Przecie˝ on chcia∏ nadal rysowaç – kiedy troje bezdomnych skrada∏o si´ do niego od ty∏u, on rysowa∏,
w zwiàzku z tym przypuszczam, ˝e ich nie zauwa˝y∏. D∏ugo spacerowa∏am z moim pieskiem, a on ca∏y ten
czas sta∏ na skrzyni i rysowa∏. Ani razu si´ nie odwróci∏ od swojego rysunku. Tu, prosz´, popatrzcie powy˝ej –
kobieta pokaza∏a r´kà na Êcian´ budynku.
Na szarym murze czerwonà ceg∏à narysowany by∏ s∏oneczny kràg, w Êrodku cedrowa ga∏àzka, a na brzegu
wokó∏ s∏oƒca dooko∏a gotykiem wypisane litery. Podszed∏em bli˝ej muru i przeczyta∏em: “Dzwoniàce Cedry
Rosji”. Od s∏oƒca odchodzi∏y promienie. By∏y tylko trzy. Wi´cej pu∏kownik nie zdà˝y∏ narysowaç: dwa krótkie,
trzeci ciàgnà∏ si´, skrzywiajàc i gasnàc, do samej podstawy Êciany, do ziemi, tam gdzie le˝a∏ uÊmiechni´ty
martwy pu∏kownik.
Patrzy∏em na jego pobrudzonà ziemià, uÊmiechni´tà twarz i myÊla∏em: “Byç mo˝e Anastazja zdà˝y∏a
w ostatnim mgnieniu jego ˝ycia dotknàç go swoim Promykiem, ogrzaç go. Choç odrobin´ ogrzaç dusz´ tego
cz∏owieka i unieÊç jà w jasny bezkres WszechÊwiata”.
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Obserwowa∏em, jak ∏adowali na ci´˝arówk´ cia∏a ofiar. “Mojego” pu∏kownika rzucili niedbale, jego g∏owa
uderzy∏a o pod∏og´. Nie wytrzyma∏em. Zerwa∏em z siebie kurtk´ i podbieg∏em do samochodu, ˝àdajàc, ˝eby
pod∏o˝yli mu jà pod g∏ow´. Jeden z sanitariuszy zaczà∏ mnie wyzywaç, lecz drugi, milczàc, wzià∏ kurtk´ i pod∏o˝y∏ pod siwiejàcà g∏ow´ pu∏kownika. Samochody odjecha∏y. Zrobi∏o si´ pusto, tak jakby nic si´ nie zdarzy∏o.
Sta∏em i patrzy∏em na oÊwietlony porannym s∏oƒcem rysunek z napisem. MyÊli miesza∏y si´ w g∏owie. Powinienem coÊ, cokolwiek dla niego zrobiç, dla tego KGB–owca, oficera Rosji, poleg∏ego tu, w tym miejscu! Ale
co, no co? Potem zdecydowa∏em: “Umieszcz´ twój rysunek, oficerze, na ok∏adce mojej ksià˝ki. Napisz´ jà,
obowiàzkowo jà napisz´.
Chocia˝ jeszcze nie umiem pisaç, napisz´ jednak, i to niej ednà. N a ka˝dej b´d´ umieszcza∏ twój rysunek
jako emblemat. Zaapeluj´ do wszystkich Rosjan: »Rosjanie, nie strzelajcie w serca swoich oficerów, niewidocznymi, rozrywajàcymi kulami, kulami okrucieƒstwa i bezdusznoÊci. Nie strzelajcie w plecy ani bia∏ych, ani
czerwonych, b∏´kitnych, zielonych swoich ˝o∏nierzy, kadetów i genera∏ów. Kule wystrzelone w ich plecy sà
straszniejsze od o∏owianych. Nie strzelajcie do swoich oficerów, Rosjanie!! !«”.

*

*

*

Pisa∏em bardzo szybko. Od czasu do czasu odwiedzali mnie Anton, Artiom i Losza, studenci informatycy.
Przynosili coÊ do jedzenia. Jeszcze nic nie wiedzieli o Anastazji, ale wyt∏umaczy∏em im, ˝e zorganizowanie
stowarzyszenia przedsi´biorców jest mo˝liwe tylko z pomocà ksià˝ki, którà powinienem napisaç. Wtedy oni
zacz´li wprowadzaç tekst ksià˝ki do komputera. Wi´kszoÊç tej pracy wykonywa∏ Losza. Przychodzi∏ raz na
trzy dni, przynosi∏ wydrukowany tekst i zabiera∏ r´kopis nowego rozdzia∏u. Trwa∏o to dwa miesiàce.
Pewnego dnia przyniós∏ ostatni wydrukowany rozdzia∏ pierwszego tomu, dyskietk´ z ca∏ym tekstem, dwie
butelki piwa, serdelki, jeszcze coÊ do jedzenia i dwadzieÊcia tysi´cy rubli. Wszystko wy∏o˝y∏ na kuchenny stó∏.
– Skàd masz takie bogactwo? – zapyta∏em zdziwiony.
Mieszka∏ razem z mamà, by∏o u nich chudo, nie zawsze wystarcza∏o na metro i kanapki.
– Teraz jest sesja, W∏adimirze Miko∏ajewiczu. Leniwym studentom lub tym, którzy nie potrafià, wykonuj´ rysunki techniczne i programy komputerowe. No i kasuj´ pieniàdze.
– A sam zdajesz egzaminy?
– Zdaj´. Zosta∏ mi tylko jeden. Za dwa dni zabierajà mnie na miesi´czne szkolenie wojskowe. Bardzo dobrze, ˝e zdà˝y∏ pan napisaç Anastazj´. Je˝eli trzeba b´dzie coÊ skorygowaç, zrobi to Artiom, bo Anton ju˝ na
çwiczeniach...
– To jak˝eÊ ty, Losza, nadà˝a∏ egzaminy zdawaç, szkice innym robiç, programy pisaç? I jeszcze Anastazj´
codziennie przepisywaç i drukowaç?
Losza milcza∏. Odwróci∏em si´ do kuchennego sto∏u, ˝eby postawiç odgrzane serdelki, a Losza, z r´koma
pod g∏owà, le˝a∏ na wydrukowanym tekÊcie Anastazji, mocno spa∏.

ODGADNÑå TAJEMNIC¢
Stojàc w kuchni ma∏ego moskiewskiego mieszkania, przy stole ze stygnàcymi serdelkami i Êpiàcym na
kartkach z tekstem ksià˝ki o Anastazji Loszà, da∏em sobie s∏owo: znajd´ sposób na zgromadzenie kapita∏u,
odzyskam mój statek i wyekspediuj´ tà samà trasà, przy której spotka∏em si´ z Anastazjà. Lecz nie dla handlu, jak kiedyÊ. Wys∏aç statek w czasie bia∏ych nocy, ˝eby w najlepszej kajucie mogli Êwietnie odpoczàç Losza
Nowiczkow, Anton, Artiom i wszyscy ci, którzy nie zwracajàc uwagi na niesprzyjajàce okolicznoÊci, cz´sto lekcewa˝àc w∏asne materialne korzyÊci, dà˝yli do zorganizowania stowarzyszenia przedsi´biorców z bardziej
czystymi pomys∏ami.
Co takiego jest w tej idei, ˝e tak fascynuje ludzi? Dlaczego tak˝e mi jest bliska? Jakà˝ kryje tajemnic´? Nale˝a∏oby si´ zorientowaç i skonkretyzowaç, spróbowaç odgadnàç tajemnic´ przeznaczenia. Dlaczego marzenia tajgowej pustelnicy rozp∏omieniajà ludzi? Co w nichjest ukryte? Jak rozwiàzaç t´ tajemnic´?
Dziennikarka “Moskiewskiej Prawdy” próbowa∏a to uczyniç, pytajàc studentów: “Co wami kieruje, jaki macie
w tym prywatny interes?”. Ale oni nie potrafili odpowiedzieç zrozumiale, tylko powiedzieli: “Sprawajest tego
warta”. To znaczy, ˝e oni równie˝ dzia∏ajà intuicyjnie, a co w koƒcu kryje si´ za tà intuicjà?

*

*

*

Pierwszy nak∏ad wydrukowa∏a moskiewska drukarnia na w∏asny koszt i zobaczy∏a Êwiat∏o dzienne pierwsza
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niemiecka ksià˝ka o Anastazji. Z jakiej racji jej dyrektor, Giennadij Grucia, zdecydowa∏ si´ wydaç ksià˝k´ nieznanego autora? Dlaczego to zrobi∏, nie baczàc na problemy finansowe, wydrukowa∏ to na dobrym, offsetowym papierze?
Pierwsze egzemplarze sprzedawa∏em sam, u wyjÊcia metra “Taganskaj a”. Nast´pnie zacz´li mi pomagaç
pierwsi czytelnicy. Jedna starsza pani codziennie sprzedawa∏a ksià˝k´ w metrze “Dobryninskaja”. Ka˝demu
podchodzàcemu do niej szczegó∏owo t∏umaczy∏a, jaka ta ksià˝ka jest dobra. Dlaczego? Póêniej czytelnicy zacz´li jà sprzedawaç w podmoskiewskich sanatoriach, pisali og∏oszenia i organizowali spotkaniaprezentacje
z czytelnikami–wczasowiczami.
Zupe∏nie dziwnà ofert´ z∏o˝y∏ mi prezes moskiewskiego koncernu wydawniczego, Nikitin. W swoim imieniu
zdecydowa∏ si´ wp∏aciç do drukarni sum´ na pokrycie kosztów druku nast´pnych dwóch tysi´cy egzemplarzy.
Jego post´powanie by∏o dziwne. Przyjecha∏ do mnie samochodem i powiedzia∏: “Dzisiaj wyje˝d˝am z synem
za granic´ na zawody tenisowe. Samolotem, wieczorem. Musz´ zdà˝yç zrobiç przedp∏at´”. Op∏aci∏ nowy nak∏ad, a’ kiedy przyszed∏ czas odbioru, Nikitin powiadomi∏ mnie: “Latem nie handlujemy ksià˝kami; wezm´ sobie kilka paczek, a resztà zarzàdzaj sam. JeÊli pojawià si´ pieniàdze, to oddasz” .
Wiele “dlaczego” wià˝e si´ z tà ksià˝kà – od momentu rozpocz´cia pracy nad r´kopisem do dzisiaj. Ona,
jak ˝ywa, sama przyciàga∏a do siebie ludzi i z ich pomocà przebija∏a si´ w spo∏eczne ˝ycie. Zdarzenia z nià
powiàzane przyjmowa∏em jako przypadkowe. Tylko z czasem “przypadki” zacz´∏y si´ uk∏adaç w ogniwa konsekwentnie z∏o˝onego ∏aƒcucha. Ju˝ nie wiem, gdzie jest przypadek, a gdzie prawid∏owoÊç tych zdarzeƒ?
Trudno to rozstrzygnàç.

OJCIEC FEODORYT
Wybi∏a godzina, kiedy, moim zdaniem, sta∏em si´ gotowy do spotkania z ojcem Feodorytem. Tam, w tajdze, na moje pytanie: “Czy sà w naszym Êwiecie osoby, posiadajàce takie same zdolnoÊci i wiedz´, ale
mieszkajàce nie a˝ tak daleko jak ty?”, Anastazja odpowiedzia∏a:
– W ró˝nych zakàtkach na kuli ziemskiej sà ludzie, których styl ˝ycia ró˝ni si´ od powszechnie przyj´tego,
majà rozmaite zdolnoÊci. Tak˝e w twoim Êwiecie ˝yje cz∏owiek, do którego b´dzie ci ∏atwo dotrzeç i zimà, i latem. Moc Ducha jego jest wielka!
– Wiesz, gdzie mieszka? Mo˝na go zobaczyç, porozmawiaç z nim?
– Tak.
– Kim on jest?
– To twój ojciec, W∏adimirze.
– Co? Ech, Anastazjo, Anastazjo... Bardzo chcia∏em od ciebie us∏yszeç potwierdzenie twoich racji,
a wszystko wysz∏o odwrotnie. Mój ojciec zmar∏ osiemnaÊcie lat temu i zosta∏ pochowany w ma∏ym miasteczku
na Bia∏orusi.
Anastazja siedzia∏a na trawie oparta plecami o pieƒ drzewa, z przyciÊni´tymi do piersi kolanami, i milczàca
patrzy∏a mi w oczy. Spojrzenie mia∏a smutne i zawiedzione. Potem opar∏a g∏ow´ na kolanach. PomyÊla∏em, ˝e
jest rozczarowana pomy∏kà odnoÊnie mojego ojca i spróbowa∏em jà pocieszyç:
– Nie irytuj si´ tak mocno, Anastazjo! Moim zdaniem, dlatego pope∏ni∏aÊ b∏àd, ˝e jak sama t∏umaczy∏aÊ,
opad∏aÊ z si∏.
(Ta rozmowa odbywa∏a si´ po tym, jak Anastazja straci∏a przytomnoÊç, ratujàc m´˝czyzn´ i kobiet´ od porachunków. Opisa∏em t´ sytuacj´ w pierwszym tomie.)
Anastazja milcza∏a przez jakiÊ czas, nast´pnie podnios∏a g∏ow´ i, znowu wnikliwie patrzàc mi w oczy, powiedzia∏a:
– Mam mniej si∏y, ale nie na tyle, ˝ebym mog∏a si´ myliç.
Nast´pnie zacz´∏a opowiadaç zdarzenia sprzed dwudziestu szeÊciu lat. StreÊci∏a precyzyjnie, z detalami,
przesz∏oÊç i nawet przekaza∏a przy tym niuanse moich wewn´trznych odczuç.
Rozumiem, ˝e mo˝na po zewn´trznych, ledwie dostrzegalnych zmianach mimiki, po gestach, pozie cia∏a,
oczach okreÊliç myÊli rozmówcy. Ale pozostaje dla mnie zagadkà sposób, w jaki przeglàda przesz∏oÊç jak film
dokumentalny.
Anastazja nie zdo∏a∏a tego wyt∏umaczyç normalnym, zrozumia∏ym j´zykiem, lecz opowiedzia∏a coÊ takiego:
– Niedaleko Moskwy jest Êwiàtynia – Troicko–Siergijewska ¸awra, znajdujàca si´ w mieÊcie Siergijew. Za
staro˝ytnymi, grubymi murami mieÊci si´ Seminarium Duchowne, uniwersytet, Êwiàtynie i klasztor. Âwiàtynie
sà dost´pne dla ludzi i ka˝dy ch´tny mo˝e przyjÊç i pomodliç si´ w tym Êwi´tym miejscu Rusi. Nawet w cza-
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sach przeÊladowania wierzàcych nie zosta∏o to zburzone. Nadal za tymi murami by∏y seminarium, akademia,
klasztor, w których wspó∏wierni zakonnicy nadal s∏u˝yli Bogu. DwadzieÊcia szeÊç lat temu, akurat w dniu mojego przyjÊcia na Êwiat, bram´ tej Âwiàtyni przekroczy∏ m∏odzieniec. Zwiedzi∏ muzeum, a nast´pnie skierowa∏
si´ do Wielkiej Âwiàtyni. Odprawia∏ tam liturgi´ siwy mnich, wysoki i wzrostem, i rangà. By∏ to ojciec Feodoryt
– b∏ogos∏awiony klasztoru Troicko–Siergijewskiej ¸awry. M∏odzieniec wys∏ucha∏ mszy i kiedy ojciec Feodoryt
odchodzi∏, podà˝y∏ za nim do skarbca. S∏udzy Bo˝y nie zatrzymali go. Podszed∏ do ojca Feodoryta i zaczà∏
z nim rozmawiaç o kazaniu. Ojciec d∏ugo z nim rozmawia∏. M∏odzieniec by∏ ochrzczony, ale nie mia∏ wystarczajàcej wiary: nie przestrzega∏ postu, nie przyjmowa∏ komunii, nie chodzi∏ regularnie do cerkwi, lecz tego dnia
zacz´∏a si´ przyjaêƒ pomi´dzy nim a ojcem Feodorytem.
Odtàd cz´sto przychodzi∏ do klasztoru. Ojciec Feodoryt prowadzi∏ z nim d∏ugie rozmowy, pokazywa∏ mu
Êwi´toÊci, do których zwykli ludzie nie mieli dost´pu. Dawa∏ m∏odzieƒcowi ksià˝ki, które ten jednak gubi∏. Raz
Ojciec za∏o˝y∏ mu na szyj´ krzy˝yk, ale i ten przepad∏ w nied∏ugim czasie. Mnich podarowa∏ mu drugi krzy˝yk,
niezwyk∏y, otwierany jak ozdobny medalion, ale nawet i ten zgubi∏. Ojciec zaprowadzi∏ m∏odzieƒca do refektarza, posadzi∏ przy jednym stole z innymi mnichami. Za ka˝dym razem dawa∏ troch´ pieni´dzy i nigdy niczego
mu nie zarzuca∏. Zawsze czeka∏ na jego odwiedziny. To trwa∏o rok. M∏odzieniec bywa∏ w klasztorze co tydzieƒ,
ale pewnego dnia wyszed∏ i nie wróci∏ w nast´pnym tygodniu. Mnich czeka∏, ale m∏ody cz∏owiek nie przyszed∏
ani za miesiàc, ani za rok. Mnich cierpliwie czeka∏. DziÊ min´∏o ju˝ dwadzieÊcia pi´ç lat, W∏adimirze, odkàd
czeka na ciebie twój duchowy Ojciec – Wielki Mnich Rosji – ojciec Feodoryt.
– Wyjecha∏em wtedy daleko od klasztoru, na Syberi´, czasami wspomina∏em ojca Feodoryta – odpar∏em,
jakby usprawiedliwiajàc si´ przed sobà albo jeszcze kimÊ.
– Ale nie napisa∏eÊ do niego ani jednego listu – przypomnia∏a Anastazja.
– Chc´ si´ z nim zobaczyç.
– I co mu powiesz? Mo˝e to, jak robi∏eÊ pieniàdze? By∏eÊ szcz´Êliwy w mi∏oÊci i zwykle w niej b∏àdzi∏eÊ?
Jak wiele razy sta∏eÊ przed zag∏adà, lecz w ostatnim momencie opuszcza∏a ci´ bieda? Sam to zobaczy, gdy
tylko na ciebie spojrzy. Swoimi modlitwami odpokutowywa∏, ratujàc ci´ wielokrotnie z opresji, i nadal w ciebie
wierzy, tak jak dwadzieÊcia szeÊç lat temu, i oczekuje od ciebie czegoÊ innego.
– Czego, Anastazjo? Co wie ojciec Feodoryt? Czego chce?
– Nie mog´ si´ jeszcze w tym zorientowaç, on odczuwa∏ to intuicyjnie. Powiedz, W∏adimirze, czy pami´tasz, o czym rozmawialiÊcie ze sobà, pami´tasz, co widzia∏eÊ w klasztornych skarbcach?
– Widz´ wszystko niewyraênie i mgliÊcie, przecie˝ to by∏o tak dawno, mog´ sobie przypomnieç tylko niektóre epizody.
– Spróbuj to zrobiç, pomog´ ci.
– Ojciec Feodoryt rozmawia∏ ze mnà za ka˝dym razem w innym miejscu klasztoru. Pami´tam jakieÊ podziemne albo pó∏podziemne pomieszczenia. Pami´tam refektarz, d∏ugi stó∏, mnisi jedzà kolacj´ i ja razem z nimi. By∏ okres adwentu. Jedzenie by∏o postne, ale bardzo mi smakowa∏o.
– Czy podczas odwiedzin w klasztorze mia∏eÊ jakieÊ niezwyk∏e odczucia, doznania?
– Pewnego dnia po kolacji wyszed∏em przez klasztornà recepcj´ do wewn´trznego dworku ¸awry i skierowa∏em si´ do wyjÊcia. Brama by∏a ju˝ zamkni´ta dla odwiedzajàcych, a podwórze puste. Grube, wysokie Êciany nie przepuszcza∏y miej skiego szumu. Naoko∏o wznosi∏y si´ same Êwiàtynie, by∏a cisza. Przystanà∏em. Wydawa∏o mi si´, ˝e zabrzmia∏a wielka, wspania∏a muzyka. Musia∏em ju˝ iÊç – przy bramie czeka∏ dy˝urny
mnich, ˝eby mnie wypuÊciç i zamknàç bram´ – trwa∏em jednak jak zaczarowany, s∏uchajàc tej pi´knej muzyki, nie by∏em w stanie opuÊciç podwórza; potem powoli poszed∏em w stron´ bramy.
– Czy nigdy póêniej nie s∏ysza∏eÊ tej muzyki? Nie mia∏eÊ takich odczuç?
– Nie, nie s∏ysza∏em nigdy takiego zmys∏owego dêwi´ku.
– Czy próbowa∏eÊ kiedyÊ us∏yszeç t´ muzyk´, wywo∏aç w sobie te odczucia?
– Tak, naturalnie, lecz to mi si´ nie uda∏o. Nawet stanà∏em w tym samym miejscu, gdy przyszed∏em tam
nast´pnym razu, ale niestety. . .
– Przypomnij sobie coÊ jeszcze, W∏adimirze.
– Przes∏uchujesz mnie? Opowiedzia∏aÊ z detalami o tym, co dzia∏o si´ ze mnà dwadzieÊcia szeÊç lat temu,
wi´c powiedz równie˝, co wtedy czu∏em.
– To dla mnie niemo˝liwe. Ojciec Feodoryt nie konstruowa∏ konkretnych planów, on intuicyjnie mia∏ na coÊ
nadziej´. Dlatego uczyni∏ dla ciebie coÊ niezmiernie wielkiego i znaczàcego, o czym tylko on wiedzia∏. Odczuwam to intuicyjnie: on myÊla∏ o czymÊ znaczàcym i wiele dla tego czyni∏. Bardzo du˝o. Ale dlaczego powiàza∏
swoje pragnienia z tobà, nie posiadajàcym elementarnych zdolnoÊci do szybkiego dojrzenia do wiary – pozo-
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staje zagadkà. Dlaczego dwadzieÊcia szeÊç lat twojego bez∏adnego ˝ycia nie z∏ama∏o tej wiary – te˝ jest zagadkà. I dlaczego, z jakiego powodu, otrzymawszy tak wiele, do tej pory wcià˝ jesteÊ bezczynny? Dlaczego?
Nie umiem tego pojàç! Przecie˝ wiadomo –nic we WszechÊwiecie nie zginie bez Êladu. Przypomnij sobie, prosz´, jeszcze chocia˝ jakieÊ pojedyncze epizody dotyczàce spotkaƒ i rozmów z Ojcem.
– Pami´tam sal´ czy mo˝e jakiÊ skarbiec na uniwersytecie duchownym albo w seminarium, a byç mo˝e
odbywa∏o si´ to w jednym z podziemnych pomieszczeƒ klasztoru. JakiÊ mnich otworzy∏ przed ojcem Feodorytem drzwi, ale sam nie wszed∏. WeszliÊmy we dwóch z ojcem Feodorytem. Na Êcianach by∏y zawieszone nieznane obrazy, na pó∏kach le˝a∏y ró˝ne przedmioty.
– Tam zdziwi∏eÊ si´ dwa razy. Dlaczego?
– Zdziwi∏em si´? W∏aÊnie, to mnie zdziwi∏o... Zaszokowa∏o... Przerazi∏o.
– Co?
– Jeden obraz. By∏ czarno–bia∏y, jakby narysowany o∏ówkiem. To by∏ bardzo dok∏adny portret jakiegoÊ
cz∏owieka.
– Co konkretnie ciebie poruszy∏o?
– Nie pami´tam.
– Przypomnij sobie, W∏adimirze. Spróbuj, prosz´, przypomnieç sobie, ja ci pomog´... Niedu˝a sala, razem
z ojcem Feodorytem stoisz przed tym obrazem, ty – ciut z przodu; Ojciec mówi do ciebie: “Podejdê do obrazu
bli˝ej, W∏adimirze”. Robisz krok naprzód, potem jeszcze jeden.. .
– Ju˝ wiem, Anastazjo!
– Co?
– Ten obraz, przedstawiajàcy jakiegoÊ cz∏owieka, zosta∏ narysowany tylko jednà linià. Pulsujàcà linià–spiralà. Rysujàcy go jak gdyby ustawi∏ na Êrodku bia∏ego arkusza o∏ówek, albo coÊ innego, czym si´ maluje obrazy, i nie odrywajàc go, poprowadzi∏ po spirali, to mocno naciskajàc i tym samym pogrubiajàc lini´, to ledwie
dotykajàc arkusza, przez co linia stawa∏a si´ zupe∏nie cienka, lecz si´ nie przerywa∏a. Linia–spirala koƒczy∏a
si´ na skraju arkusza i w rezultacie powsta∏ dziwny obraz, portret jakiegoÊ cz∏owieka.
– Ten obraz nale˝y wystawiç, ˝eby wszyscy mogli go obejrzeç. KtoÊ mo˝e rozkodowaç ukrytà w nim informacj´. Dzi´ki pulsujàcej linii, przedstawiajàcej cz∏owieka, ludzie powinni sobie coÊ uÊwiadomiç.
– W jaki sposób?
– Jeszcze nie wiem. No, na przyk∏ad kropki i kreski mogà przypominaç jakiÊ alfabetu albo tonowe odcienie
nut. DomyÊlam si´ tylko, ˝e mo˝liwe jest i pierwsze, i drugie – albo coÊ jeszcze. Ty, kiedy wrócisz do siebie,
poproÊ, ˝eby obraz zosta∏ wystawiony w galerii albo opublikowany w czasopiÊmie. Znajdzie si´ ktoÊ, kto odszyfruje t´ spiralnà lini´.
– A kto mnie pos∏ucha? – Pos∏uchajà ciebie. Ale wtedy mia∏eÊ jeszcze jedno bardzo niezwyk∏e wra˝enie.
Czy potrafisz sobie przypomnieç, jakie?
– W tej samej sali, albo w sàsiednim pomieszczeniu... tak, przypominam sobie, w zupe∏nie ma∏ym pomieszczeniu na podium sta∏o rzeêbione, drewniane krzes∏o, albo to by∏ fotel, podobny do tronu. StaliÊmy z ojcem
Feodorytem i patrzyliÊmy na nie. Ojciec Feodoryt powiedzia∏, ˝e nikt go nie mo˝e dotykaç.
– Ale dotknà∏eÊ go, nawet na nim usiad∏eÊ.
– Zaproponowa∏ mi to sam ojciec Feodoryt.
– Co takiego zasz∏o w tobie w tym momencie?
– Nic, siedzia∏em, patrzy∏em na Ojca, a on sta∏ i, milczàc, patrzy∏ mi prosto w oczy. Po prostu patrzy∏.
– Przypomnij sobie, prosz´, W∏adimirze, postaraj si´ przypomnieç swoje wewn´trzne uczucia. One sà najwa˝niejsze.
– Przecie˝ niczego osobliwego... Wiesz, jedynie myÊli p´dzi∏y w g∏owie dziwnie pr´dko, pr´dko... jak taÊma
magnetofonowa na przyspieszonych obrotach, i wyrazy jednoczy∏y si´ w niezrozumia∏ych dêwi´kach.
– Czy ty nigdy nie próbowa∏eÊ? .. W∏adimirze, czy nigdy póêniej nie chcia∏eÊ zatrzymaç tej taÊmy, ˝eby
przes∏uchaç jà przy normalnej pr´dkoÊci i zrozumieç te dêwi´ki?
– Jak móg∏bym to zrobiç?
– Zastanawiajàc si´ nad sednem bytu...
– Nie, nie próbowa∏em. Nie rozumiem twoich s∏ów.
– Dobrze, czy z tego, co mówi∏ tobie ojciec Feodoryt, wszystko rozumia∏eÊ? Czy mo˝esz przypomnieç sobie dok∏adnie chocia˝ jednà fraz´, nawet bez po∏àczenia z pozosta∏ymi?
– Tak, potrafi´, ale rzeczywiÊcie nie mog´ wspomnieç, z czym jest powiàzana.
– Wyg∏oÊ jà.
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Ty wskazesz im... .
Anastazja, do tej pory siedzàca pod drzewem, nagle gwahownie wsta∏a, jej twarz jaÊnia∏a. Po∏o˝y∏a d∏onie
na pniu Cedru, przytuli∏a si´ do niego policzkiem.
– Tak! RzeczywiÊcie! – krzykn´∏a. Nast´pnie machn´∏a r´kami, mówiàc radoÊnie:
– W imi´ prawdy jesteÊ Wielki! Mnichu Rosji! Wiesz, W∏adimirze, jedno jest pewne co do ojca Feodoryta.
On pozbawi∏ wartoÊci mnóstwo nauk Êwiata, pokazujàc to, co najistotniejsze.
– Nigdy w ogóle nie rozmawialiÊmy ze sobà o ˝adnych naukach. DyskutowaliÊmy na zwyk∏e ˝yciowe tematy.
– Tak! W∏aÊnie tak! Na zwyk∏e tematy! Ojciec Feodoryt rozmawia∏ z tobà o tym, co ciebie ciekawi∏o, zachwyca∏o. Pokazywa∏ tobie Êwi´te przedmioty, odnoszàc si´ do nich z wielkim szacunkiem, estymà, ale nie
demonstrujàc ˝adnego przesadnego zachwytu. Wysoko postawiony w hierarchii klasztornej mnich swoim zachowaniem sprawia∏ wra˝enie cz∏owieka prostego, a co najwa˝niejsze, g∏oÊno rozmyÊlajàcego, byç mo˝e celowo, w twojej obecnoÊci. Nie wyg∏asza∏ przy tym ˝adnych dogmatów. Czy˝ nie wydajà si´ Êmieszni, w porównaniu z nim, misjonarze, szerokà falà nap∏ywajàcy do spo∏eczeƒstwa, g∏oszàcy nowe przepowiednie i dogmaty i przy tym odciàgajàcy ludzi od g∏ównego? Tak mocno odgrodzi∏ ci´ od nowych dogmatów, ˝e nawet mnie
odbierasz jak naiwnà pustelnic´. Niewa˝ne, kim jestem! Wa˝ne, ˝ebyÊ nie odszed∏ od tego, co najwa˝niejsze.
– Od czego?
– Od tego, co jest w ka˝dym cz∏owieku.
– Skàd ka˝dy cz∏owiek mo˝e znaç nauki m´drców Zachodu lub Wschodu, Indii i Tybetu, jeÊli nigdy nawet
o nich nie s∏ysza∏?
– Cz∏owiekowi, W∏adimirze, ka˝demu cz∏owiekowi, od poczàtku istnienia, zosta∏a przekazana absolutnie
ca∏a niezb´dna informacja. Dana od razu przy jego narodzinach, tak jak r´ka, noga, serce, w∏osy. Wszystkie
nauki Êwiata, wszystkie odkrycia wzi´∏y si´ w∏aÊnie z tego êród∏a. Tak jak rodzice ka˝demu ze swoich dzieci
starajà si´ daç wszystko, tak i Wielki Stwórca ka˝demu daje wszystko od razu. Nic, co zrobione r´cznie – ani
mnóstwo ksià˝ek, ani najnowoczeÊniej sze dzisiaj i w przysz∏oÊci komputery – wszystko to razem wzi´te nigdy
nie b´dzie w stanie zmieÊciç nawet drobinki informacji znajdujàcej si´ w jednym cz∏owieku. Nale˝y jedynie
umieç z niej korzystaç.
– To dlaczego nie wszyscy sà wynalazcami? Nie ka˝dy potrafi pisaç duchowe teksty?
– Je˝eli ktoÊ z ca∏ego zakresu tej wiedzy wyciàgnie odrobink´ prawdy, z zachwytem zaczyna jà g∏osiç i myÊli, ˝e zosta∏a podarowana jedynie jemu, jest naj wa˝niej sza. G∏osi jà otoczeniu, zmuszajàc do myÊlenia tylko
o niej jako najwa˝niejszej i jedynej, zamykajàc tym samym w sobie ca∏y najwa˝niejszy kompleks wiedzy. Posiadanie Prawdy nie polega tylko na jej g∏oszeniu, ale równie˝ na istnieniu jej w obrazie jego ˝ycia.
– To jaki obraz ˝ycia jest charakterystyczny dla najbardziej znajàcych Prawd´?
– Szcz´Êliwy!
– A˝eby poznaç prawd´, trzeba mieç ÊwiadomoÊç i czystoÊç myÊli.
– Mistyka, fantastyka! – zaÊmia∏a si´ dêwi´cznie Anastazja i przez Êmiech doda∏a: – Czytasz moje myÊli?
– Nie ma tu ˝adnej mistyki, to wnikliwe odnoszenie si´ do cz∏owieka. Ty zawsze wszystko sprowadzasz do
czystoÊci myÊli, pragnieƒ i rozumu.
– Mistyka! Mistyka! – Êmiejàc si´ powtarza∏a Anastazja. – Czytasz moje myÊli, jakie to fantastyczne!
Nie wytrzyma∏em jej szcz´Êliwego Êmiechu i te˝ si´ rozeÊmia∏em. Potem zapyta∏em:
– Jak myÊlisz, Anastazjo, czy mój duchowy Ojciec Feodoryt przyjmie mnie, gdy do niego przyjd´? Czy zechce ze mnà rozmawiaç? Nie zdenerwuje si´?
– OczywiÊcie, przyjmie ci´ i ucieszy si´ z twego przyjÊcia! Przyjmie ciebie jakiegokolwiek. Tylko wi´cej radoÊci sprawi∏byÊ mu, gdybyÊ zrobi∏ chocia˝ coÊ, wykorzystujàc posiadanà wiedz´ o Prawdzie i uÊwiadamiajàc
jà sobie. Przystopuj szybko kr´càcà si´ taÊm´, W∏adimirze, i wtedy du˝o zrozumiesz.
– Czy mój Ojciec nadal mieszka w tym samym klasztorze? W Troicko–Siergijewskiej ¸awrze?
– Twój Ojciec, ten Wielki Starzec, ˝yje teraz w maleƒkim Eremie w lesie, niedaleko klasztoru. Regulamin
tego Eremu jest bardziej surowy ni˝ klasztorny, a twój Ojciec jest opatem tego Eremu. Po∏o˝ony jest w lesie,
w nadzwyczajnie pi´knym miejscu. Jest tam kilka domków z celami i maleƒka drewniana cerkiew. Nie jest pomalowana i kopu∏y nie sà poz∏acane, lecz jest bardzo, bardzo pi´kna, przytulna i czyÊciutka. Ma dwa piecyki
do ogrzewania. W niej nie sprzedaje si´ i nie kupuje, jak zwykle, cerkiewnych Êwiec, w ogóle niczego si´
w niej nie kupuje i nie sprzedaje, jak w ka˝dej innej cerkwi. Niczym i przez nikogo nie jest pokalana, bo nie ma
dost´pu parafian do Eremu. W tej cerkwi i teraz modli si´ twój duchowy Ojciec Feodoryt. Modli si´ w imi´ ratowania Dusz wszystkich ludzi i twojej. Modli si´ za dziatki, które zapomnia∏y swoich rodziców, modli si´ za ro-
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dziców zapomnianych przez swoje dzieci. Przyjdê do niego i uk∏oƒ mu si´. PoproÊ o odpuszczenie grzechów.
Wielka moc ducha jego. Ode mnie te˝ si´ uk∏oƒ Ojcu Feodorytowi.
– Dobrze Anastazjo... Uk∏oni´ si´... Wiesz co, zanim to zrobi´, spróbuj´ najpierw uczyniç to, o co prosi∏aÊ
mnie wczeÊniej.

*

*

*

Przyjecha∏em do Siergijewa, podmoskiewskiego miasteczka, i jak dwadzieÊcia siedem lat temu wszed∏em
w bram´ Troicko–Siergijewskiej ¸awry. Od razu skierowa∏em si´ ku wejÊciu do dzia∏ajàcego klasztoru. KiedyÊ,
przedstawiajàc si´, mog∏em z ∏atwoÊcià spotkaç si´ z Ojcem Feodorytem. Ale teraz dy˝urny mnich wyt∏umaczy∏, ˝e w randze B∏ogos∏awionego Ojca nie jest Ojciec Feodoryt. Przynale˝y do naszego klasztoru, ale
mieszka w lesie, poza terytorium monastyru. Parafianie tam nie chodzà. . . Powiedzia∏em zakonnikowi, ˝e jestem zaprzyjaêniony z Ojcem Feodorytem i aby go przekonaç, wymieni∏em nazwy monastyrskich Êwiàtyƒ, które pokaza∏ mi Ojciec Feodoryt. Wtedy wyt∏umaczono mi, gdzie znajduje si´ erem. Z dziwnym wzruszeniem
podchodzi∏em do niewielkiej, drewnianej, leÊnej cerkiewki. Niezwykle pi´knej, harmonijnie wpisanejw otaczajàcà przyrod´. Od drewnianych domków–celi otaczajàcych cerkiew wiod∏y ku niej Êcie˝ki.
Z Ojcem Feodorytem spotkaliÊmy si´ na drewnianym ganku leÊnej cerkwi. Oniemia∏em... “Tylko nie onieÊmielaj si´, postaraj si´ nie dziwiç w czasie spotkania ze swoim Ojcem” – przypomnia∏em sobie s∏owa Anastazji. Jednak uczucie zaskoczenia i onieÊmielenia nie opuszcza∏o mnie. Ojciec Feodoryt by∏ siwy i stary, ale nie
starszy ni˝ dwadzieÊcia siedem lat wstecz. SiedzieliÊmy na drewnianych klockach na ganku leÊnej cerkiewki
i milczeliÊmy. U si∏owa∏em coÊ powiedzieç, ale nie mog∏em znaleêç stosownych s∏ów. Wydawa∏o si´, ˝e on
i bez tego wszystko wie, s∏owa nie mia∏yby sensu. Jakby nie up∏yn´∏o dwadzieÊcia siedem lat od momentu naszego ostatniego spotkania, mia∏em wra˝enie, ˝e rozstaliÊmy si´ wczoraj. Przywioz∏em Ojcu Feodorytowi
ksià˝k´ o Anastazji, lecz nie wyciàgnà∏em jej.
Pokazywa∏em ksià˝k´ wielu osobistoÊciom religijnym. Jedni patrzyli na nià i mówili, ˝e takich ksià˝ek nie
czytajà, inni pytali o jej treÊç i po krótkim zapoznaniu si´ z nià twierdzili, ˝e Anastazja jest pogankà. Nie chcia∏em zasmucaç Ojca Feodoryta i nie chcia∏em, ˝eby odrzuci∏ t´ ksià˝k´. Za ka˝dym razem, kiedy ktokolwiek
usi∏owa∏ mówiç o Anastazji negatywnie, budzi∏o si´ we mnie uczucie sprzeciwu. Nawet pok∏óci∏em si´ z prze∏o˝onym Nowospaskiego Monastyru, kiedy pokaza∏ mi dwie kobiety w czarnych chustkach i ciemnym ubraniu
i rzek∏:
– W∏aÊnie tak powinny wyglàdaç pos∏uszne Bogu kobiety.
Na co ja odpar∏em:
– JeÊli Anastazja jest weso∏a i cieszy si´ ˝yciem, to mo˝e Bóg tak chce. Patrzy si´ przyjemniej na ludzi radosnych, cieszàcych si´ z ˝ycia, ani˝eli na takich szarych i ponurych.
Ze wzruszeniem poda∏em swojà ksià˝k´ Ojcu Feodorytowi. On ze spokojem wzià∏ jà, po∏o˝y∏ na d∏oni, powoli pog∏aska∏ d∏onià drugiej r´ki, jakby poczu∏ coÊ swoimi r´kami, i powiedzia∏:
– Chcesz, ˝ebym przeczyta∏?
– Nie czekajàc na odpowiedê, doda∏:
– Dobrze, zostaw mi jà.
Za dwa dni, rankiem, znów przyszed∏enl do Ojca Feodoryta, siedzieliÊmy w lesie, na ∏aweczce obokjego
celi. RozmawialiÊmy o wszystkim. Jego styl mowy by∏ taki sam jak dwadzieÊcia siedem lat temu, tylko jedna
bardzo dziwna okolicznoÊç nie dawa∏a mi spokoju: dlaczego Ojciec Feodoryt wyglàda∏ nawet ciut m∏odziej ni˝
przy naszym pierwszym spotkaniu? A on nagle przerwa∏ swojà zadum´ i powiedzia∏:
– W∏adimirze, twój Ojciec Feodoryt ju˝ nie ˝yje.
Oniemia∏em, a póêniej zapyta∏em:
– A ojciec, w takim razie, kim jest?
– Jestem Ojcem Feodorytem –ledwie uÊmiechajàc si´, patrzy na mme.
– Powiedz, gdzie jest jego mogi∏a?
– Na starym cmentarzu.
– Chc´ jà zobaczyç, jak jà znaleêç?
Nie odpowiedzia∏ mi, gdzie jest, tylko doda∏:
– Przychodê do mnie, kiedy b´dziesz mia∏ czas.
Dalej zacz´∏y si´ zdarzenia ca∏kiem niezrozumia∏e.
– Czas na obiad – powiedzia∏ Ojciec Feodoryt. – Chodêmy, nakarmi´ ci´.
W ma∏ym domku – refektarzu usiad∏em do sto∏u, na którym sta∏y: ukraiƒski barszcz w garnku, ziemniaki pu-
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ree z rybà i kompot. Zaczà∏em jeÊç, a on nie jad∏, po prostu siedzia∏ przy stole. Kiedy spróbowa∏em ziemniaki,
bardzo mi smakowa∏y i przypomnia∏y. .. Smak by∏ taki sam jak w monastyrskim refektarzu dwadzieÊcia siedem
lat temu – zapami´ta∏em go na ca∏e ˝ycie. Zawirowa∏o mi w g∏owie. Z jednej strony – obok mnie jest zupe∏nie
inny cz∏owiek o takim samym imieniu, a z drugiej strony – on mówi i zachowuje si´ absolutnie tak jak dawno
temu. Przypomnia∏em sobie, ˝e znajdujàc si´ w jednym z monastyrskich pomieszczeƒ, Ojciec Feodoryt zaproponowa∏ wspólnà fotografi´, i gdy si´ zgodzi∏em, zawo∏a∏ jakiegoÊ mnicha z aparatem fotograficznym i zrobiliÊmy zdj´cia.
Zdecydowa∏em si´ zatem wyjaÊniç sytuacj´, gdy˝ wiedzia∏em, ˝e mnisi niech´tnie pozujà. PomyÊla∏em, ˝e
zaproponuj´ sfotografowanie si´ nowemu Ojcu Feodorytowi i sfotografuj´ równie˝ leÊnà cerkiew. JeÊli odmówi, to znaczy, ˝e to nie ten Ojciec Feodoryt, nie mój. Jak pomyÊla∏em, tak te˝ zrobi∏em – Ojciec Feodoryt nie
odmówi∏. Aparat nie by∏ najlepszy, ale zdj´cia wysz∏y dobre.
Cerkiewka wysz∏a wyjàtkowo pi´knie. Kiedy odje˝d˝a∏em, Ojciec Feodoryt da∏ mi niedu˝à Bibli´ podró˝nà.
Nie by∏a napisana jak ka˝da Biblia – wierszem, a po prostu tekstem, jak w ksià˝kach. I powiedzia∏:
– Kiedy w swojej ksià˝ce cytujesz Bibli´, powinieneÊ wskazywaç precyzyjnie rozdzia∏, na który si´ powo∏ujesz.
Poprosi∏em go, ˝eby porozmawia∏ z ludêmi chcàcymi spotkaç si´ z Anastazjà, ˝eby nie musieli jechaç a˝
tak daleko do syberyjskiej tajgi, ale Ojciec Feodoryt odmówi∏:
– Jeszcze sam sobie tego nie uporzàdkowa∏em. Na razie przychodê sam, kiedy b´dziesz mia∏ czas.
Odmowa Ojca Feodoryta rozczarowa∏a mnie, ale nie Êmia∏em nalegaç. Rozmawiajàc z nim na ró˝ne tematy, doszed∏em do takiego wniosku: w klasztorach sà starcy z màdroÊcià i prostotà wys∏awiania znacznie przekraczajàcà ca∏e rzesze duchownych licznych konfesji, naszych i zagranicznych.
Dlaczego milczycie, starsi chrzeÊcijaƒscy m´drcy?! Czy z w∏asnej woli w swojej màdroÊci milczycie, czy istniejà jakieÊ ciemne si∏y nie dajàce Wam mo˝liwoÊci wypowiedzieç si´? Przychodzisz do cerkwi na msz´ –
a ona odbywa si´ w j´zyku, który ma∏o kto rozumie. Wtedy ludzie idà t∏umem, p∏acà pieniàdze, aby tylko wys∏uchaç kazania wspó∏czesnych kap∏anów w zrozumia∏ym j´zyku. Byç mo˝e z tego powodu jadà t∏umami do
zamorskich Êwiàtyƒ, zapominajàc, ˝e majà swoje. Zawsze stawa∏o mi si´ lekko na duszy po rozmowie z Ojcem Feodorytem. ProÊciej, jaÊniej i poj´tniej mówi on ni˝ wi´kszoÊç osób z kleru, których s∏ucha∏em po spotkaniu z Anastazjà, ˝eby zrozumieç jej opowieÊci. Pragn´, aby i innym te˝ by∏o tak dobrze. Tylko kiedy wreszcie zaczniecie mówiç Wy, màdrzy, Starzy ChrzeÊcijanie.

PRZESTRZE¡ MI¸OÂCI
Po sprzeda˝y pierwszego nak∏adu ksià˝ki wyp∏acono mi honorarium autorskie. Pojecha∏em na centralne
targi by∏ego Zwiàzku Radzieckiego. Zawsze lubi∏em tam przebywaç. Tym razem szed∏em wzd∏u˝ mnóstwa
ma∏ych kawiarenek i szasz∏ykarni pod go∏ym niebem, przywo∏ujàcych n´càcymi zapachami, walczy∏em z pragnieniem zakupu wszystkich tych smakowitoÊci. Chocia˝ mia∏em w swojej kieszeni kilkaset tysi´cy rubli, postanowi∏em wydawaç je bardzo oszcz´dnie. Nagle zdarzy∏o si´ coÊ niezwyk∏ego. Niezbyt g∏oÊno, ale bardzo
dok∏adnie us∏ysza∏em g∏os Anastazji:
– Kup sobie coÊ do zjedzenia, W∏adimirze, co tylko zechcesz. Teraz ju˝ nie musisz tak bardzo ograniczaç
siebie w jedzeniu.
Zrobi∏em jeszcze kilka kroków wzd∏u˝ czynnych kawiarni i znowu g∏os:
– Dlaczego omijasz? Zjedz, prosz´, W∏adimirze.
– Dziwne, jakie omamy mnie przeÊladujà – pomyÊla∏em.
Poszed∏em w kierunku ∏awki oddalonej od ludzi. Usiad∏em i cicho szepnà∏em, schylajàc si´, ˝eby nikt nie
pomyÊla∏, ˝e sam ze sobà rozmawiam:
– Anastazjo, nie do wiary, czy ja s∏ysz´ twój g∏os?
W tym samym momencie konkretnie i jasno us∏ysza∏em:
– S∏yszysz mój g∏os, W∏adimirze.
– Dzieƒ dobry, Anastazjo, dlaczego wczeÊniej nie odezwa∏aÊ si´ do mnie? Tyle pytaƒ si´ nagromadzi∏o.
Czytelnicy na spotkaniach zadajà pytania, a ja na wi´kszoÊç nie umiem odpowiedzieç.
– Odzywa∏am si´. Przez ca∏y czas usi∏owa∏am z tobà rozmawiaç. Tylko mnie nie s∏ysza∏eÊ. Pewnego dnia,
kiedy zdecydowa∏eÊ si´ pope∏niç samobójstwo, nawet krzycza∏am ze zdenerwowania. Nie pomog∏o. Nie s∏ysza∏eÊ mnie.
Potem domyÊli∏am si´ i zaÊpiewa∏am. PieÊƒ t´ zagra∏y na skrzypcach dwie dziewczyny w przejÊciu metra.
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One us∏ysza∏y jà i zagra∏y. Kiedy us∏ysza∏eÊ melodi´ tej pieÊni, którà w tajdze tobie Êpiewa∏am, wspomnia∏eÊ
o mnie. Jak˝e denerwowa∏am si´ wtedy, omal nie straci∏am mleka.
– O jakim mleku mówisz, Anastazjo?
– Moim mleku. Mleku dla naszego syna. Przecie˝ urodzi∏am go, W∏adimirze.
– Urodzi∏aÊ... Anastazjo... jest ci ci´˝ko? Jak˝e ty tam sama radzisz sobie z dzieckiem w tajdze? Jak on si´
ma... Ty mówi∏aÊ, pami´tam, mówi∏aÊ: “Tylko nie w odpowiednim czasie to si´ zdarzy.. .”.
– Wszystko jest dobrze. Przyroda obudzi∏a si´ wczeÊniej, teraz mi pomaga. Naszemu synowi te˝ jest dobrze. Jest silny. UÊmiecha si´ ju˝. Tylko cer´ ma troch´ suchà, jak ty. Ale to nic, przejdzie, wszystko b´dzie
dobrze, zobaczysz. Tobie jest teraz ci´˝ej ni˝ nam. Ale zrób jeszcze jeden krok – napisz ksià˝ki. Wiem, jak
ci´˝ko tobie by∏o, i przed tobà te˝ droga nie∏atwa, ale idê, idê swoim szlakiem.
– Tak, Anastazjo...
Chcia∏em opowiedzieç jej wszystko: ˝e pisaç ksià˝k´ jest znacznie trudniej ni˝ zajmowaç si´ biznesem,
o sytuacji w mojej rodzinie i firmie, w ogóle o wszystkich perypetiach ostatniego roku. ˚e nie mam teraz domu,
rodziny, omal nie trafi∏em do wariatkowa. A o jej marzeniach w taki sposób chcia∏em powiedzieç, ˝eby ju˝ nigdy nie rozp´dza∏a si´, marzàc, i nie pociàga∏a za sobà ludzi. Potem pomyÊla∏em: po co irytowaç karmiàcà
matk´? Mleko jej si´ mo˝e zepsuç. I powiedzia∏em jej coÊ takiego:
– Nie fatyguj si´ z powodu drobiazgu, Anastazjo. ˚adnych wyjàtkowych trudnoÊci nie mam. Co to takiego
napisaç ksià˝k´, przecie˝ to jest ∏atwiejsze ni˝ zrobiç biznesplan. Kiedy tworzysz biznesplan, trzeba przewidzieç bardzo du˝o ró˝nych niuansów. A w tym wypadku siedzisz sobie i opisujesz to, co ju˝ si´ zdarzy∏o. Jak
w anegdocie o Eskimosie: “Co widz´, to i Êpiewam”.
A jeszcze... Wiesz, Anastazjo... Wydajàce si´ fantazjà twoje marzenia spe∏niajà si´. To jest niewiarygodne,
ale one si´ spe∏niajà. W koƒcu ksià˝ka jest napisana. PomyÊla∏aÊ o niej w marzeniach, a teraz ona istnieje.
Naprawd´ ludzie czytajàjà z zaciekawieniem. Nawet w czo∏owych gazetach szeroko o niej piszà. Czytelnicy
piszà w zachwycie wiersze o tobie, o przyrodzie, o Ojczyênie. Ten obraz, o którym rozmawialiÊmy, znalaz∏em
w podziemiach Troicko-Siergijewskiej ¸awry. Obraz przechowa∏ si´ i nazywa si´ Jedyny jednoÊcià. Opublikuj´ go w czasopismach. I wyobra˝asz sobie, ˝e bardowie... Czy pami´tasz, jak mi opowiada∏aÊ o bardach?
– OczywiÊcie, pami´tam.
– I to te˝ zaczyna si´ spe∏niaç. W czasie jednego ze spotkaƒ z czytelnikami zwróci∏ si´ do mnie m´˝czyzna. Poda∏ mi kaset´ magnetofonowà i krótko, po wojskowemu, powiedzia∏: “PieÊni dla Anastazji. Prosz´
przyjàç”.
T´ kaset´ przes∏uchali w milczeniu, z wielkà uwagà, dziennikarze i czytelnicy oraz pracownicy moskiewskiego centrum naukowego. Potem ju˝ zacz´li kopiowaç jà ró˝ni ludzie. PoszukiwaliÊmy tego m´˝czyzny –
niewysokiego blondyna, zewn´trznie nie wyró˝niajàcego si´, a on jak nagle si´ zjawi∏, tak szybko zniknà∏.
Okaza∏o si´, ˝e by∏ to oficer podwodnego okr´tu z Sankt Petersburga, wielkiego formatu naukowiec. Opowiada∏ mi póêniej, jak jakimÊ cudem ich majàca awari´ podwodna ∏ódê wynurzy∏a si´ na powierzchni´, jak ∏aƒcuch szcz´Êliwych przypadków kierowa∏ nià wraz z kasetà na pok∏adzie, przez ciàg zdarzeƒ. Los prowadzi∏,
˝eby mia∏ mo˝liwoÊç oddaç mi t´ kaset´. Ten oficer okaza∏ si´ równie˝ bardem. W jego pieÊni Âwiàtynia
brzmià ca∏e frazy wymawiane przez ciebie. Pami´tasz?

Nie wierz obcym s∏owom
Je˝eli powiedzà, ˝e wszystko minie.
W Êród tych, kto widzi Êwiàtynie,
Nie ka˝dy do niej wstàpi.
Niech wasze ˝ycie, wyglàda jak bieg
Po ró˝nych pi´trach.
Wi´c ka˝dy cz∏owiek niech
Wybiera drog´ sam.
Ten pan prawie nie ma g∏osu Êpiewaka, on Êpiewa jakby recytowa∏, ale w∏aÊnie to potwierdzi∏o twoje s∏owa
o mocy wyrazów zwiàzanych niewidzialnà nicià z Duszà. Bard ten udowodni∏ to w realnym ˝yciu.
– Za jasnà radoÊç, którà niesiesz ludziom, za oczyszczenie Dusz bardzo ci dzi´kuj´, bardzie, dzi´kuj´ –
powiedzia∏a Anastazja.
– Wyobraê sobie – znowu oficer. By∏ oficer, który wydrukowa∏ pierwszà ksià˝k´, by∏ równie˝ bezdomny pu∏kownik – zrobi∏ do niej rysunek, nast´pnie lotnik – dowódca pu∏ku, pomaga∏ sprzedawaç ksià˝ki. Teraz rów-
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nie˝ pierwsze pieÊni by∏y napisane przez oficera. Czy to twój promieƒ tak zapali∏ dusze oficerów? Czy na nich
promieniujesz bardziej ni˝ na innych?
– Wielu dotyka∏ mój promyk, ale dà˝enia zapalajà si´ tylko tam, gdzie ma si´ co paliç.
– Twoje marzenia, Anastazjo, rzeczywiÊcie si´ spe∏niajà. Ludzie je podtrzymujà i rozumiejà. Równie˝ bezdomny pu∏kownik zrozumia∏ to. Pozna∏em go przez przypadek, ˝al mi go, zginà∏. Widzia∏em, jak le˝a∏ martwy.
Twarz by∏a ubrudzona ziemià, lecz uÊmiechni´ta. Ju˝ nie ˝y∏a nadal si´ uÊmiecha∏. Czy to ty coÊ zrobi∏aÊ swoim Promieniem? Co to oznacza, kiedy cz∏owiek umiera z uÊmiechem na twarzy?
– Ten cz∏owiek, który by∏ z tobà... On jest teraz razem z bardem na niewidzialnej dla ludzi Êcie˝ce. Od kul,
co sà straszniejsze od o∏owianych, jego ostatni uÊmiech uratuje wiele serc.
– Twoje marzenie, Anastazjo, wst´puje w nasz Âwiat i on zaczyna si´ subtelnie zmieniaç. Niektórzy ludzie
czujà ciebie, rozumiejà; nie wiadomo skàd pojawiajà si´ w nich si∏y, one w∏aÊnie to sprawiajà, ˝e Êwiat staje
si´ troch´ lepszy, ale ty. .. Ty nadal jesteÊ w tajdze, na swojej polance. Ja nigdy nie b´d´ móg∏ ˝yç w takich
warunkach jak ty. Równie˝ ty nie b´dziesz mog∏a ˝yç w naszym Êwiecie. Po co mi w takim razie twoja mi∏oÊç?
Bezsensowna jest twoja mi∏oÊç, a ja do tej pory nie mog´ pojàç swoich uczuç w stosunku do ciebie. Dlaczego
mam to rozumieç, gdy i tak jest jasne: my nigdy nie b´dziemy razem. Blisko siebie.
– JesteÊmy razem, W∏adimirze, blisko siebie.
– Razem? To gdzie w koƒcu jesteÊ? Kiedy dwoje ludzi si´ kocha, to starajà si´ byç zawsze razem, przytuliç si´, popieÊciç. JesteÊ bardzo niezwyk∏a, nie jest ci to potrzebne.
– Jest mi potrzebne. Jak wszystkim. Przecie˝ ja to czyni´.
– Jak to robisz?
– Czy nie odczuwasz w tej chwili mi∏osnego dotyku wiaterku, jego pieszczotliwego uÊcisku? Ten ciep∏y dotyk s∏onecznego promyka, radosny Êpiew ptaków i szelest listowia na drzewie, pod którym siedzisz – to
wszystko dla ciebie! Przys∏uchaj si´, przecie˝ nie jest to zwyk∏y szelest!
– To wszystko, co wymieni∏aÊ – jest dla ka˝dego. Czy to jest wszystko przez ciebie?
– Mi∏oÊç rozprzestrzeniona dla jednego mo˝e dotknàç Duszy ka˝dego.
– Dlaczego mamy Mi∏oÊç rozprzestrzeniaç?
– ˚eby ukochany znajdowa∏ si´ w Przestrzeni Mi∏oÊci. W tym jest jej sedno, jej przeznaczenie.
– Dla mnie jest to do koƒca niezrozumia∏e. Równie˝ twój g∏os... Przedtem nie s∏ysza∏em na odleg∏oÊç, a teraz s∏ysz´. Dlaczego, co jest powodem?
– Na odleg∏oÊç nie g∏os mówi. Nie uszami, lecz sercem nale˝y s∏uchaç, naucz si´ s∏uchaç sercem...
– Po co si´ uczyç, ty mów zawsze tak jak dziÊ, g∏osem.
– Zawsze nie mog´.
– Ale teraz mówisz. Ja w∏aÊnie to s∏ysz´.
– Dziadek w tej chwili nam pomaga. Porozmawiaj z nim, bo ju˝ czas iÊç nakarmiç naszego syna i mam
jeszcze mnóstwo innych spraw. Chcia∏abym wszystko zdà˝yç zrobiç.
– Dobrze, to znaczy dziadkowi to si´ udaje, a tobie nie.
Dlaczego tak jest, dlaczego?
– Dlatego ˝e dziadek jest teraz gdzieÊ obok, ca∏kiem obok ciebie.
– Gdzie?

DZIADEK ANASTAZJI
Rozejrza∏em si´ woko∏o... Dziadek Anastazji sta∏ prawie obok ∏awki i patykiem poszturchiwa∏ w kierunku kosza papierek le˝àcy na trawniku. Skoczy∏em i przywita∏em si´ uÊciskiem r´ki. Oczy mia∏ weso∏e, w zachowaniu by∏ ˝yczliwy i prostoduszny, w odró˝nieniu od pradziadka. Pradziadek, kiedy widzia∏em go w tajdze, ca∏y
czas milcza∏, wzrok mia∏ skierowany w przestrzeƒ, jakby przez cz∏owieka.
UsiedliÊmy z dziadkiem na ∏awce i zapyta∏em go:
– Jak pan tu dotar∏ i znalaz∏ mnie?
– Nie taki wielki problem dotrzeç do ciebie i znaleêç ci´ przy pomocy Anastazji.
– Wi´c urodzi∏a. .. Powiedzia∏a, ˝e urodzi i urodzi∏a. .. Sama w tajdze, nie w szpitalu. Bola∏o chyba mocno?
Czy krzycza∏a?
– Z jakiej racji mia∏oby jà boleç?
– Przecie˝ kobiety, kiedy rodzà, zawsze boli. Niektóre nawet umierajà przy porodzie.
– Boli tylko wtedy, gdy cz∏owiek zosta∏ pocz´ty w grzechu, jest rezultatem uciechy cielesnej. Za to kobieta
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p∏aci bólem w czasie porodu i udr´kà w przysz∏ym ˝yciu. Gdy pocz´cie zdarzy∏o si´ ze szlachetnych pobudek,
wtedy ból matki po prostu wzmacnia odczucie wielkiej radoÊci tworzenia.
– To gdzie si´ ten ból podziewa? Jak on mo˝e wzmacniaç radoÊç?
– Kiedy kobiet´ gwa∏cà, co ona odczuwa? OczywiÊcie, ˝e ból, odraz´, wstr´t. Kiedy sama si´ oddaje, to
ten sam ból przeradza si´ w inne uczucie. Taka sama ró˝nica jest równie˝ w czasie porodu.
– To znaczy, ˝e Anastazja urodzi∏a bez bólu?
– OczywiÊcie, ˝e bez bólu. Tak˝e dzionek wybra∏a odpowiedni, ciep∏y i s∏oneczny.
– Jak to: wybra∏a? Przecie˝ poród przychodzi niespodziewanie.
– Niespodziewanie, gdy pocz´cie nast´puje przypadkowo. Matka zawsze mo˝e zatrzymaç albo przyspieszyç o par´ dni przyjÊcie na Êwiat niemowl´cia.
– Wi´c nie wiedzieliÊcie, kiedy ona powinna urodziç? Nie staraliÊcie si´ jej pomóc?
– W ten dzieƒ wyczuliÊmy! Dzionek by∏ wspania∏y. PoszliÊmy na jej polank´. Na skraju polanki zauwa˝yliÊmy niedêwiedzic´. Ura˝ona rycza∏a. Rycza∏a i ∏apà wali∏a po ziemi z ca∏ych swoich si∏. Anastazja le˝a∏a
w tym samym miejscu, gdzie urodzi∏a jà matka, i maleƒki, ˝ywy k∏´bek le˝a∏ na jej piersi. Oblizywa∏a go wilczyca.
– Wi´c dlaczego niedêwiedzica rycza∏a? Na co by∏a obra˝ona?
– Anastazja zawo∏a∏a wilczyc´, a nie jà.
– No to mog∏a sama podejÊç.
– Bez zaproszenia one nigdy nie podchodzà. Wyobraê sobie, jaka b´dzie gromada, jeÊli one bez zaproszenia b´dà podchodzi∏y, kiedy same zechcà.
– Ciekawe, jak ona teraz upora si´ z dzieckiem?
– Pojecha∏byÊ i zobaczy∏, je˝eli jesteÊ ciekawy.
– Przecie˝ powiedzia∏a, ˝e nie powinienem z nim obcowaç, dopóki od czegoÊ tam si´ nie oczyszcz´. Powinienem najpierw udaç si´ do Êwi´tych miejsc. Jednak nie mam dostatecznej iloÊci pieni´dzy.
– No to co, ˝e powiedzia∏a? Ona jest alogiczna. Przecie˝ jesteÊ ojcem. Rób to, co uwa˝asz za s∏uszne, kupi∏byÊ ró˝nych pieluch, kaftaników, koszulek, grzechotek i wymóg∏ na niej, ˝eby ubra∏a dziecko jak si´ nale˝y,
normalnie, a nie m´czy∏a je. Przecie˝ ca∏y nagutki jest w lesie.
– Mia∏em takie samo pragnienie, gdy us∏ysza∏em o narodzeniu syna. Tak te˝ zrobi´. AlogicznoÊç – trafnie
pan to ujà∏. Przypuszczam, ˝e z tego powodu moje uczucia do niej sà dla mnie niezrozumia∏e. Najpierw by∏o
zdziwienie, teraz wreszcie pojawi∏ si´ szacunek i jeszcze coÊ, czego nie umiem okreÊliç. Ale nie jest to równorz´dne z mi∏oÊcià do kobiety. Pami´tam moje uczucia, gdy kiedyÊ by∏em zakochany w dziewczynie. Dzisiaj
odczuwam zupe∏nie coÊ innego. Przypuszczam, ˝e to niemo˝liwe kochaç jà pospolità mi∏oÊcià. CoÊ w tym
przeszkadza. Mo˝e w∏aÊnie jej alogicznoÊç.
– AlogicznoÊç Anastazji, W∏adimirze – to nie g∏upota. Jej pozorna alogicznoÊç wydobywa zapomniane
przepisy duchowe, a byç mo˝e równie˝ tworzy nowe.
Jasne i ciemne si∏y te˝ zamierajà czasami z powodu jej pozornej alogicznoÊci, a nast´pnie nagle jaskrawiej
wybucha ju˝ dawno znana wszystkim prosta Prawda ˝ycia. Nie zawsze i my mo˝emy zrozumieç naszà Anastazj´, chocia˝ jest naszà wnuczkà, na naszych oczach ros∏a. Kiedy nie zawsze jà rozumiemy, to i pomóc odpowiednio nie mo˝emy. Z tego powodu zostaje sama ze swoimi dà˝eniami. Ca∏kowicie samotna. Przecie˝
spotkaliÊcie si´, otworzy∏a si´ ca∏kowicie tobie i innym poprzez ksià˝k´. ChcieliÊmy temu zapobiec. Mi∏oÊci jej
chcieliÊmy zapobiec. Niepoj´ty i absurdalny wydawa∏ si´ jej wybór.
– Dla mnie równie˝ dzisiaj jej wybór jest niejasny. Czytelnicy te˝ zadajà pytania: “Kim Pan jest, dlaczego
Pana wybra∏a Anastazja?”. Nie mog´ znaleêç odpowiedzi. Rozumiem, ˝e zgodnie z logikà obok niej powinien
znaleêç si´ jakiÊ naukowiec lub duchowny. On by potrafi∏ zrozumieç jà i pokochaç. KorzyÊci z ich zwiàzku by∏oby znacznie wi´cej. Ja teraz musz´ zmieniaç swoje ˝ycie. Rozpatrywaç wiele zagadnieƒ, które dla innych,
bardziej oÊwieconych, sà dawno jasne i bardziej zrozumia∏e.
– ˚a∏ujesz teraz zmiany swojego ˝ycia?
– Nie wiem. Próbuj´ wszystko sobie teraz uÊwiadomiç. Jednak na pytanie, dlaczego akurat mnie wybra∏a,
nadal nie potrafi´ ludziom odpowiedzieç. Szukam i nie przychodzà mi odpowiedzi.
– Jak˝e ty ich szukasz?
– Próbuj´ zajrzeç w siebie – kim jestem.
– Byç mo˝e w czymÊ jesteÊ wybitny. Tak?
– No, mo˝e przypuszczam, ˝e coÊ takiego posiadam. Mówià przecie˝, ˝e podobieƒstwa si´ przyciàgajà.
– W∏adimirze, czy Anastazja t∏umaczy∏a ci o pysze, samouwielbieniu? Czy opowiada∏a o skutkach tego
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grzechu?
– Tak, mówi∏a, ˝e jest Êmiertelnym grzechem odciàgajàcym cz∏owieka od Prawdy.
– Nie wyró˝ni∏a ciebie, W∏adimirze. Nie wyró˝ni∏a, a podnios∏a. Zabra∏a ci´ jak nikomu nie potrzebnà
i przestarza∏à rzecz. MyÊmy tego te˝ od razu nie wyczuli. Nie obrazi∏eÊ si´?
– Niezupe∏nie zgadzam si´ z pana zdaniem. Mia∏em rodzin´ ˝on´, córk´, biznes dobrze si´ rozwija∏. Nie jestem wybitny, ale i nie ostatni, ˝eby zgarnàç mnie jak bezdomnego czy coÊ nieprzydatnego, wyrzuconego.
– Nie czuliÊcie w ostatnim czasie z ˝onà do siebie mi∏oÊci. Mia∏eÊ swoje ˝ycie i swoje sprawy, ona te˝ mia∏a swoje. Tylko byt was ∏àczy∏, a prawd´ mówiàc, pami´ç dawnych uczuç, z czasem bardziej gasnàcych. Nie
mia∏eÊ wspólnych tematów z córkà. Twój biznes jej nie interesowa∏. Tylko tobie wydawa∏ si´ czymÊ znaczàcym. RzeczywiÊcie – dochód materialny dawa∏. Dzisiaj dochód, jutro – strat´, bankructwo! Równie˝ ci´˝ko
chorowa∏eÊ, omal nie straci∏eÊ ˝o∏àdka. Przy twoim swawolnym trybie ˝ycia nigdy nie uda∏oby ci si´ wykaraskaç z choroby. Wszystko by∏oby skoƒczone i by∏oby po tobie.
– A co panu do tego? Po co jej jestem potrzebny? Dla eksperymentu? Wyliczenia jakieÊ robi∏a?
– Ona po prostu ci´ pokocha∏a, W∏adimirze. Szczerze, jak wszystko, co robi. Jest szcz´Êliwa, ˝e nie wzi´∏a
z waszego ˝ycia nikogo zdolnego przynieÊç radoÊç innej kobiecie. Nie postawi∏a siebie w uprzywilejowanym
po∏o˝eniu. Jest szcz´Êliwa dlatego, ˝e jest taka jak wszystkie kobiety.
– To jest jej zachcianka? Chce mieç k∏opoty jak ka˝da kobieta: ˝ebym pali∏, prowadzi∏ hulaszczy tryb ˝ycia.
.. Patrzcie, jakie poÊwi´cenie dla zachcianki.
– Jej mi∏oÊç jest szczera, bez zachcianek i wyrachowania. Najpierw wydawa∏a si´ alogiczna jasnym i ciemnym si∏om, nam i wszystkim, a w rzeczywistoÊci jaskrawo wyÊwietli∏a poj´cie i sens mi∏oÊci. Nie przez s∏owa,
pouczenia i morale, lecz realnymi zdarzeniami w waszym i twoim ˝yciu. Si∏y Êwiata, stwórcy mówià przez jej
mi∏oÊç, lecz mówià niezwykle, pokazujàc na jawie, jak jeszcze nigdy tego nie robi∏y: patrzcie, jaka si∏a kobiety,
si∏a czystej, prawdziwej mi∏oÊci. Moment przed Êmiercià ona jest w stanie daç nowe ˝ycie. PodnieÊç ukochanà osob´, wyrwaç jà ze szponów ciemnoÊci i zaprowadziç w jasny bezkres. Otoczyç przestrzenià mi∏oÊci i podarowaç drugie ˝ycie, ˝ycie wieczne. Jej mi∏oÊç, W∏adimirze, przywróci tobie mi∏oÊç twojej ˝ony i szacunek
córki, tysiàce kobiet b´dzie patrzy∏o na ciebie pa∏ajàcym wzrokiem mi∏oÊci.
B´dziesz mia∏ pe∏nà swobod´ wyboru. JeÊli ze wszystkich przejawów mi∏oÊci uda si´ tobie wyró˝niç i zrozumieç t´ jednà jedynà, ona b´dzie na pewno szcz´Êliwa. Jakkolwiek by by∏o, ty b´dziesz znamienity, s∏awny
i bogaty i nie mo˝na b´dzie zrobiç z ciebie bankruta. Napisana przez ciebie ksià˝ka szybko obleci ca∏y Êwiat
i przyniesie tobie dochód, lecz nie tylko materialny. Tobie i innym b´dzie dawa∏a si∏´ wi´kszà ni˝ fizyczna, materialna.
– Ksià˝ka rzeczywiÊcie zacz´∏a si´ dobrze rozchodziç. Sam jà napisa∏em, chocia˝ niektórzy mówià, ˝e
Anastazja w jakiÊ sposób mi pomog∏a. Jak pan myÊli, czy to jest tylko moja ksià˝ka, czy napisana wspólnie
z nià?
– Wype∏ni∏eÊ wszystkie czynnoÊci pisarza. Wzià∏eÊ papier, wodzi∏eÊ po nim d∏ugopisem, opisujàc zdarzenia. Niektóre swoje przemyÊlenia zapisa∏eÊ swoim, tylko tobie znanym j´zykiem, zorganizowa∏eÊ wydanie
ksià˝ki, wi´c twoje czynnoÊci niczym si´ nie ró˝ni∏y od dzia∏aƒ pisarza.
– To znaczy, ˝e ksià˝ka jest moja? Anastazja nie mia∏a z tym nic wspólnego?
– Tak tego nie robi∏a, d∏ugopisem po papierze nie wodzi∏a.
– Pan w taki sposób t∏umaczy, jakby ona mimo wszystko mi pomaga∏a. JeÊli to tak by∏o, prosz´ powiedzieç
bardziej zrozumiale. Co ona zrobi∏a?
– Anastazja, W∏adimirze? ˚ebyÊ ty móg∏ napisaç t´ ksià˝k´, odda∏a swoje ˝ycie.
– Teraz to w ogóle nic z tego nie rozumiem. Dlaczego? Jak mo˝na, ˝yjàc w lesie, oddaç swoje ˝ycie za jakàÊ tam ksià˝k´? Kim ona jest? Sama twierdzi – “cz∏owiekiem”. Niektórzy nazywajà jà kosmitkà, boginià. Mo˝na ca∏kowicie i bezpowrotnie si´ zaplàtaç. Chcia∏bym jakoÊ okreÊliç swoje uczucia.
– Wszystko jest proste, W∏adimirze. Cz∏owiek – to jedyna istota we WszechÊwiecie ˝yjàca jednoczeÊnie na
wszystkich poziomach bytu.
W swojej ziemskiej egzystencji wi´kszoÊç widzi tylko ziemskie, zmaterializowane przejawy. Sà tacy, którzy
odczuwajà inne istoty, niewidzialne. Te osoby, które nazywajà Anastazj´ boginià, nie grzeszà – mówià prawd´. Zasadnicza ró˝nica mi´dzy cz∏owiekiem a wszystkim, co istnieje, polega na zdolnoÊci tworzenia przez
cz∏owieka dnia dzisiejszego i przysz∏ego w swoich myÊlach, tworzàc formy i obrazy, które na pewno si´ zmaterializujà. Ta przysz∏oÊç zale˝y od ostroÊci, harmonicznoÊci, pr´dkoÊci myÊli i czystoÊci pragnieƒ cz∏owieka –
twórcy. W tym sensie Anastazja jest boginià, bo pr´dkoÊç jej myÊli, ostroÊç i czystoÊç przez nià formowanych
obrazów jest taka, ˝e ona jedyna jest zdolna przeciwstawiç si´ ca∏ej ciemnej gromadzie przeciwnoÊci. Jedyna.
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Tylko nie wiadomo, ile czasu b´dzie mog∏a to wytrzymaç. Nadal czeka, wierzy, ˝e ludzie uÊwiadomià sobie
i pomogà jej. Przestanà produkowaç mrok i piek∏o.
– Kto jest sprawcà mroku piek∏a?
– Prorocy wierzàcy i mówiàcy o katastrofie i koƒcu Êwiata sami sà twórcami myÊli i formy koƒca Êwiata.
Liczne nauki przepowiadajàce koniec istnienia ludzkoÊci przez swoje myÊli i obrazy przybli˝ajà go. Ich jest du˝o, bardzo du˝o. Ci ludzie nie podejrzewajà nawet, poszukujàc ratunku dla siebie, poszukujàc ziemi obiecanej, ˝e dla nich ju˝ na pewno jest zgotowane piek∏o.
– Przecie˝ ci ludzie mówiàcy o sàdzie ostatecznym, katastrofie, szczerze w to wierzà. Oni naprawd´, z ca∏ego serca, modlà si´ w imi´ ratowania swoich dusz.
– To nie wiara w Êwiat∏o, mi∏oÊç w to, czym jest Bóg, ich prowadzi, lecz strach. .. i przez to te okropnoÊci
przygotowujà sobie sami. PomyÊl, W∏adimirze. Spróbuj to sobie wyobraziç. Teraz siedzimy na tej ∏awce. Widzimy przed sobà mnóstwo ludzi. Nagle cz´Êç z nich zaczyna si´ skr´caç, zwijaç w spazmach od strasznych
boleÊci, jakby byli grzeszni. Naoko∏o, na ziemi, mnóstwo poniewierajàcych si´, rozk∏adajàcych trupów, a my
siedzimy nie dotkni´ci i obserwujemy. Nasza ∏awka jakby znajdowa∏a si´ w raju. Czy nie p´knie twoja dusza
z powodu wstr´tnego obrazu tych wydarzeƒ? Nie lepiej by∏oby umrzeç, usnàç na moment przed tym?
– A je˝eli wszyscy uratowani, praworzàdni zostanà na ziemi obiecanej, gdzie nie b´dzie trupów rozk∏adajàcych si´ naoko∏o i strasznych obrazów?
– Czy nie odczuwasz zmartwienia, smutku w duszy swojej, gdy przychodzi wieÊç o Êmierci bliskiej osoby
albo krewnego z innego, dalekiego kraƒca Ziemi?
– Ka˝dy w takim przypadku, przypuszczam, odczuwa smutek.
– To jak˝e mo˝na wymyÊliç dla siebie raj, Êwiadomie zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e wi´ksza cz´Êç twoich
rodaków, przyjació∏ i krewnych ju˝ zgin´∏a, a pozostali umierajà w strasznych m´kach?! Do jakiego stopnia
powinnaby sczerstwieç Dusza, w jakà toƒ mroku powinna wpaÊç, ˝eby mog∏a cieszyç si´, uÊwiadamiajàc sobie rzeczywistoÊç? Królestwu jasnoÊci nie sà potrzebne takie Dusze, bo one zosta∏y stworzone przez ciemnoÊç.
– A wielcy nauczyciele ludzkoÊci, którzy napisali i piszà ró˝ne nauki wyznaniowe, z jakiego powodu opowiadajà o koƒcu Êwiata, o sàdzie ostatecznym? Kim w takim razie oni sà? Dokàd ludzi prowadzà? Dlaczego
tak mówià?
– Trudno okreÊliç zakres ich pomys∏ów. Mo˝liwe, ˝e przyciàgajà naoko∏o siebie t∏umy ludzi dzi´ki sile i barwie swojej wyobraêni, i tym samym powodujà przewrót w rozumieniu prawdy ˝ycia.
– Przewrót mogà urzeczywistniç dzisiaj ˝yjàcy ludzie. A ci, którzy ˝yli wczeÊniej w tym celu i zostawili swoje nauki?
– Tak, oni mogli przygotowaç przewrót w nadziei, ˝e naÊladowcy go zrealizujà, ujawnià prawd´. Byç mo˝e
oni czekajà na taki czas, kiedy wydarzenia uka˝à wi´kszoÊci beznadziejnoÊç tej drogi, ta kolejnoÊç zdarzeƒ
pomo˝e im nawróciç do Êwiat∏a podà˝ajàcych razem z nimi i wierzàcych w nich.
– Je˝eli wy o tym wszystkim wiedzieliÊcie, to dlaczego siedzieliÊcie w lesie i milczeliÊcie tyle lat? Dlaczego
nie usi∏owaliÊcie wczeÊniej wyjaÊniç komukolwiek? Anastazja mówi∏a, ˝e wasz ród z pokolenia na pokolenie
w przeciàgu tysiàcleci prowadzi taki osobliwy tryb ˝ycia, przechowujàc Praêród∏a.
– Na ró˝nych kraƒcach Ziemi sà ludzie, którzy zachowali tryb ˝ycia ró˝niàcy si´ od technokratycznego
Êwiata, zachowujàc zdolnoÊci w∏aÊciwe tylko cz∏owiekowi. W ró˝nych czasach usi∏owali podzieliç si´ swojà
ÊwiadomoÊcià i za ka˝dym razem gin´li, nie zdà˝ywszy powiedzieç tego co najistotniejsze, najwa˝niejsze.
Formy i obrazy wywo∏ane przez ich myÊli by∏y mocne i silne, ale przeciwstawiajàcych si´ im by∏o ca∏e mnóstwo.
– Wynika z tego, ˝e Anastazj´ te˝ zmia˝d˝à, rozdepczà.
– Anastazji w niezrozumia∏y sposób uda∏o si´ im przeciwstawiç. Jeszcze dzisiaj si´ przeciwstawia. Byç mo˝e dzi´ki swojej alogicznoÊci albo. . . – starzec zamilk∏, w zadumie kreÊlàc patyczkiem po ziemi tylko dla niego
zrozumia∏e znaki.
Ja te˝ myÊla∏em, potem zapyta∏em go:
– W jakim celu ona twierdzi∏a przez ca∏y czas: jestem cz∏owiekiem, kobietà, skoro jest boginià, jak to pan
mówi?
– W swoim ziemskim, zmaterializowanym ˝yciu jest cz∏owiekiem, kobietà. Chocia˝ obraz jej ˝ycia jest troch´ niezwyk∏y, ona tak samo jak wszyscy ludzie mo˝e radowaç si´, smuciç, kochaç i pragnie byç kochana.
Wszystko, co posiada, odpowiada cz∏owiekowi w swojej pierwotnej postaci. Dzisiaj nie b´dà ci si´ wydawaç
fantastykà jej niezwyk∏e zdolnoÊci, gdy ju˝ dowiedzia∏eÊ si´, co opowiada o nich wasza nauka. Na pewno dla
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wielu zdolnoÊci zazwyczaj niezrozumia∏ych znajdzie si´ wyt∏umaczenie. Wszystkie one b´dà udowadnia∏y
istot´ jej cz∏owieczeƒstwa, kobiecoÊci. Dopiero natknàwszy si´ na jedno zjawisko – co i tobie si´ przydarzy –
nie b´dziesz w stanie go zrozumieç. Nauka nie umie tego wyt∏umaczyç. I mój ojciec nie wie, co to jest. U was
coÊ takiego nazywa si´ “anomalià”. Jednak prosz´ ciebie, W∏adimirze, nie uto˝samiaj tego zjawiska z Anastazjà. Ono bywa obok niej, lecz nie jest w niej. Spróbuj znaleêç w sobie si∏y, aby odczuç i zobaczyç w niej zwyk∏ego cz∏owieka. Ona stara si´ wyglàdaç jak wszyscy, do czegoÊ jest to jej potrzebne i wa˝ne, ˝eby udowodniç, ˝e jest cz∏owiekiem. Ci´˝ko to jej wychodzi, bo nie mo˝e przy tym zmieniaç swoich zasad. Przecie˝ ka˝dy
ma swoje zasady.
– A co to za zjawisko, którego ani wy nie mo˝ecie okreÊliç, ani nauka nie b´dzie w stanie tego wyjaÊniç?

ANOMALIE
– Kiedy chowaliÊmy rodziców Anastazji, ona by∏a ma∏a. Jeszcze w ogóle nie potrafi∏a chodziç ani mówiç.
Razem z ojcem i z pomocà zwierzàt rozryliÊmy ziemi´. Po∏o˝yliÊmy na dnie jamy ga∏àzki, na nich cia∏a rodziców Anastazji, przykryliÊmy trawà i przysypaliÊmy ziemià. StaliÊmy, milczàc, nad usypanà mogi∏à. Malutka
Anastazja siedzia∏a niedaleko na polanie, oglàda∏a robaczka pe∏zajàcego po jej r´ce. “Dobrze, ˝e nie jest
jeszcze w stanie uÊwiadomiç sobie, jakie nieszcz´Êcie jà spotka∏o” – pomyÊleliÊmy. Po chwili cicho odeszliÊmy.
– Jak to: odeszliÊcie? To co, porzuciliÊcie niczego nie pojmujàcà dziewczynk´?
– Nie porzuciliÊmy, a zostawiliÊmy w tym samym miejscu, gdzie urodzi∏a jà matka. Jest u was poj´cie
Szambali, czyli Ojczyzny, Macierzy. Rozumienie tych okreÊleƒ staje si´ ostatnio abstrakcyjne. Ojczyznà – to
jest Ojciec i Na – Matka. Ojciec–z–Matkà. Ojczy–z–na. Rodzice, jeszcze zanim dziecina przyjdzie na Êwiat,
powinni stworzyç dla niej Przestrzeƒ, Âwiat ˚yczliwoÊci i Mi∏oÊci. Daç kawa∏eczek Ojczyzny, która jak ∏ono
matki i cia∏o uchroni, i dusz´ umi∏uje. Obdarzy màdroÊcià WszechÊwiata i Prawd´ pomo˝e odnaleêç. A co mo˝e daç swojemu dziecku, urodzonemu wÊród kamiennych Êcian, matka? Jaki Êwiat dla niego urzàdzi∏a? Czy
w ogóle pomyÊla∏a o Êwiecie, w którym jej dziecko b´dzie ˝y∏o? Je˝eli nie, Êwiat postàpi z nim tak, jak sam zechce. Uczyni wszystko, ˝eby sobie podporzàdkowaç maleƒkà ludzkà istot´, uczyniç z niej Êrubk´, niewolnika.
Wtedy matka staje si´ tylko obserwatorem, bo nie przygotowa∏a dla swego dziecka Przestrzeni Mi∏oÊci.
UÊwiadom sobie, W∏adimirze, ˝e do matki Anastazji, do ka˝dego cz∏owieka ˝yjàcego tak jak ona, otaczajàca jà przyroda oraz du˝e i ma∏e zwierz´ta odnosi∏y si´ niczym do najlepszego przyjaciela, màdrego i ˝yczliwego Bóstwa, który stworzy∏ wokó∏ siebie Âwiat Mi∏oÊci. Rodzice Anastazji byli ludêmi weso∏ymi i ˝yczliwymi, bardzo si´ nawzajem kochali i kochali swojà Ziemi´, a otaczajàca ich Przestrzeƒ odwdzi´cza∏a si´ im Mi∏oÊcià.
W Przestrzeni tej Mi∏oÊci przysz∏a na Êwiat i sta∏a si´ jego centrum maleƒka Anastazja. Wi´kszoÊç zwierzàt
nie krzywdzi noworodków. Kotka mo˝e wykarmiç szczeni´ta psa i na odwrót. Wi´kszoÊç dzikich zwierzàt
zdolna jest wykarmiç i wyniaƒczyç dzieciàtko cz∏owiecze. Jednak te zwierz´ta sta∏y si´ dla was dzikie. Matce
i ojcu Anastazji jawi∏y si´ one w innym powo∏aniu. Zwierz´ta odnosi∏y si´ do nich zupe∏nie inaczej. Matka rodzi∏a Anastazj´ na polance i wiele zwierzàt obserwowa∏o poród. Widzia∏y, jak szanowany przez nie cz∏owiek –
kobieta staje si´ matkà, rodzi jeszcze jednego cz∏owieka. Kiedy obserwowa∏y poród, ich uczucie do cz∏owieka
– przyjaciela, ich mi∏oÊç do niego przeplata∏a si´ z w∏asnym instynktem macierzyƒskim, rodzàc nowe, wznios∏e i Êwietliste uczucia. Ca∏a, absolutnie ca∏a otaczajàca Przestrzeƒ, od maleƒkiego robaczka i êdêb∏a trawy
do z pozoru groênego zwierza, gotowa by∏a bez zastanowienia oddaç swoje ˝ycie za t´ maleƒkà istot´. Nic,
zupe∏nie nic nie mo˝e zagroziç nowo narodzonemu dziecku w tej otaczajàcej go Przestrzeni Ojczyzny, stworzonej i podarowanej przez matk´. Wszyscy b´dà niaƒczyç i pieÊciç t´ ludzkà istot´.
Maleƒka polanka jest dla Anastazji jak ∏ono matki. Maleƒka polanka jest jej ˝ywà Ojczyznà, pot´˝nà i dobrà, nierozerwalnie zwiàzanà ˝ywà duchowà nicià ze WszechÊwiatem. Ze wszelkim stworzeniem Wielkiego
Stwórcy.
Maleƒka polanka – jej ˝ywa Ojczyzna. Od matki i ojca. Dana równie˝ od Jedynego, od Pierwszego Ojca.
Nie moglibyÊmy jej zastàpiç. Dlatego po pochówku odeszliÊmy. Po trzech dniach, podchodzàc do polanki, poczuliÊmy w powietrzu napi´cie, us∏yszeliÊmy wycie wilków. Nast´pnie zobaczyliÊmy...
Maleƒka Anastazja cichutko siedzia∏a na mogilnym pagórku. Jeden policzek mia∏a pobrudzony ziemià.
ZrozumieliÊmy, ˝e ona tam i spa∏a. Z jej oczu sp∏ywa∏y ∏ezki i spada∏y na mogi∏´. P∏aka∏a bezdêwi´cznie, od
czasu do czasu pochlipujàc. Bez przerwy g∏aska∏a i g∏aska∏a swoimi ràczkami pagórek.
Na tym grobie wymówi∏a swoje pierwsze s∏owa. S∏yszeliÊmy to. Wpierw wymówi∏a w sylabach: “ma-ma”,
nast´pnie “ta-ta”, powtórzy∏a kilka razy. Potem zacz´∏a wymawiaç bardziej skomplikowane wyrazy: “Ma-
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te–czka, ta-tu-Iek, ma-te-czka, ta-tu-Iek. Jestem Anastazja. Teraz b´d´ bez was. Tak? Tylko z dziadkami?
Tak?”.
Ojciec pierwszy zrozumia∏: maleƒka Anastazja, jeszcze kiedy zakopywaliÊmy jej rodziców, siedzàc na polance i przyglàdajàc si´ robaczkowi, rozumia∏a ca∏à pot´g´ napotkanego nieszcz´Êcia. Usilnie nie pokazywa∏a swoich odczuç, ˝eby nas tym nie martwiç. Z mlekiem matki wyssa∏a màdroÊç i si∏´ Praêróde∏. Matki karmiàce piersià posiadajà takà umiej´tnoÊç, W∏adimirze, przekazywaniu niemowl´ciu razem z mlekiem macierzyƒskim ÊwiadomoÊci i màdroÊci wieków a˝ do Praêróde∏.
Matka Anastazji wiedzia∏a, jak to si´ czyni, i w pe∏ni wykorzysta∏a t´ wiedz´. Skorzysta∏a w ca∏ej mierze.
Skoro Anastazja nie chcia∏a, abyÊmy widzieli jà p∏aczàcà, pozostaliÊmy na skraju polanki. Nie podeszliÊmy
do mogi∏y, ale te˝ nie mogliÊmy si´ ruszyç z miejsca. Tak i staliÊmy schowani wÊród drzew, w smutku przyglàdajàc si´ tej wzruszajàcej scenie.
Malutka Anastazja, wspierajàc si´ o wzgórek ràczkami, próbowa∏a wstaç na nó˝ki. Nie za pierwszym razem jej to wysz∏o, ale w koƒcu uda∏o si´ wstaç na nó˝ki. Sta∏a, ko∏yszàc si´, roz∏o˝y∏a ràczki lekko na boki
i wreszcie zrobi∏a swój pierwszy, nieÊmia∏y kroczek od mogi∏y rodziców, potem jeszcze jeden. Malutkie nó˝ki
zaplàta∏y si´ w trawie, cia∏ko, straciwszy równowag´, zacz´∏o upadaç.
Ale padanie... Ono by∏o niezwyk∏e. W momencie padania nagle ledwie widoczne niebieskawe Êwiat∏o rozla∏o si´ na polanie, lokalnie zmieniwszy grawitacj´ Ziemi. NieÊwiadoma, b∏oga rozkosz dotkn´∏a i nas. Cia∏ko
Anastazji nie pada∏o, lecz powoli i p∏ynnie osuwa∏o si´ na ziemi´. W momencie kiedy Anastazja wsta∏a na
nó˝ki, niebieskawe Êwiat∏o znikn´∏o, a grawitacja wróci∏a do normalnego stanu.
Anastazja, ostro˝nie stàpajàc i za ka˝dym kroczkiem zatrzymujàc si´, podesz∏a do le˝àcej na polance maleƒkiej ga∏àzki i uda∏o jej si´ jà podnieÊç. ZrozumieliÊmy: ona zdecydowa∏a si´ posprzàtaç polank´, tak jak robi∏a to jej mama. Krucha jeszcze dziewczynka nios∏a suchà ga∏àzk´ ku skrajowi polanki, lecz znowu straci∏a
równowag´, zacz´∏a padaç i upuÊci∏a ga∏àzk´. W czasie upadania znowu wybuchn´∏o niebieskawe Êwiat∏o,
zmieniwszy grawitacj´ Ziemi, a ga∏àzka odlecia∏a do stosu le˝àcych na skraju polany suchych ga∏´zi. Anastazja wsta∏a, poszuka∏a wzrokiem ga∏àzki i nie mog∏a jej znaleêç. Potem rozchyli∏a lekko ràczki i, ko∏yszàc si´,
powoli podesz∏a do nast´pnej ga∏àzki. Jeszcze nie zdà˝y∏a si´ nad nià pochyliç, a ga∏àzka zacz´∏a si´ unosiç,
jakby wiaterek jà podniós∏. Odrzuci∏ suchà ga∏àzk´ na skraj polany. Tylko ˝e nie by∏o odpowiedniego dla takiej
czynnoÊci wiatru. KtoÊ niewidoczny spe∏nia∏ pragnienia maleƒkiej Anastazji.
Lecz ona chcia∏a wszystko robiç sama, jak to czyni∏a jej matka. Przypuszczam wi´c, ˝e protestujàc przeciwko pomocy niewidocznego pomocnika, unios∏a swojà maleƒkà ràczk´ i delikatnie nià pomacha∏a.
PopatrzyliÊmy w gór´ i zobaczyliÊmy jà. Nad polanà wisia∏a, pulsujàc i Êwiecàc niebieskawym, skoncentrowanym Êwiat∏em, niewielka kula. Jakby mnóstwo elektrycznych, ognistych iskier, jakby ró˝nokolorowe b∏yskawice splàta∏y si´ wewnàtrz jej przezroczystej pow∏oki. By∏a podobna do du˝ej, kulistej b∏yskawicy. Ale mia∏a
rozum!
Niezrozumia∏e by∏o, z czego jest stworzona, i nieznane by∏y êród∏a jej powstania. Odczuwa∏o si´ w niej nie
znanà nam ogromnà pot´g´. Nie odczuwaliÊmy strachu przed tà pot´gà. Odwrotnie, od niej emanowa∏a przyjemna, b∏oga rozkosz, nie chcia∏o si´ ruszyç. Chcia∏o si´ tylko byç.
– Jak zrozumieliÊcie, ˝e ona posiada wielkà, niespotykanà pot´g´?
– Mój tata zauwa˝y∏.
Chocia˝ dzieƒ by∏ jasny i Êwieci∏o s∏oneczko, listki drzew i p∏atki kwiatków okr´ca∏y si´ w jej kierunku. Jej
niebieskawe Êwiat∏o posiada∏o wi´cej mocy ni˝ promienie s∏oneczne, a grawitacj´ Ziemi zmienia∏a w momencie upadania cia∏ka Anastazji, lokalnie i precyzyjnie. Zmienia∏a na tyle precyzyjnie, ˝e padajàce cia∏ko p∏ynnie
chyli∏o si´, ale nie odrywa∏o od ZIemI.
Anastazja d∏ugo zbiera∏a ga∏àzki, to pe∏zajàc, to powoli kroczàc, chodzi∏a po polance, dopóki sama nie posprzàta∏a wszystkiego. A ognista kula, pulsujàc, miota∏a si´ po polance nad kruchym maleƒstwem, ale nie pomaga∏a ju˝ sprzàtaç ga∏àzek. Ogromna pot´ga ognistej kuli jakby zrozumia∏a gest maleƒkiej, dzieci´cej ràczki
i podporzàdkowa∏a si´ mu.
Rozszerzajàc si´ i rozp∏ywajàc w przestrzeni, zw´˝ajàc si´ i tworzàc wewnàtrz siebie elektryczne wy∏adowania, podobne do wybuchów nie wiadomo z czego wyprodukowanej energii i nie wiadomo czym gaszonej,
ona w mgnieniu oka znika∏a i znowu pojawia∏a si´, jakby si´ denerwowa∏a i z tych nerwów miota∏a si´ we
WszechÊwiecie z niepoj´tà pr´dkoÊcià.
Nadesz∏a pora snu dla maleƒkiej Anastazji. My nigdy nie zmuszamy dzieci do spania, ko∏yszàc je do zawrotu g∏owy.
O tej porze mama Anastazji k∏ad∏a si´ po prostu zawsze na tym samym skraju polanki i jakby zasypia∏a, da-
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jàc przyk∏ad dziecku. Maleƒka Anastazja dope∏za∏a do niej i, przytuliwszy si´ do ciep∏ego cia∏a, spokojnie zasypia∏a.
Tym razem Anastazja równie˝ podesz∏a do tego miejsca, gdzie zwykle spa∏y w ciàgu dnia z matkà. Sta∏a
i patrzy∏a na to miejsce, jednak teraz jej mamy nie by∏o.
Pozostanie tajemnicà, o czym myÊla∏a w tym momencie, lecz znowu na policzku maleƒkiej Anastazji b∏ysn´∏a w promyku s∏oƒca ∏ezka. I w tej samej chwili zapulsowa∏o na polanie, nierównomiernie migajàc, niebieskawe Êwiat∏o.
Anastazja podnios∏a g∏ówk´ do góry, zobaczy∏a pulsujàce, skondensowane Êwiat∏o, usiad∏a na trawce i zacz´∏a nieprzerwanie na nie patrzeç. Ono zamar∏o pod jej spojrzeniem. Przez jakiÊ czas, nie odrywajàc wzroku,
patrzy∏a na nie. Potem wyciàgn´∏a w jego stron´ obie ràczki, w taki sam sposób, w jaki wzywa∏a do siebie
zwierz´ta. W tym samym momencie ognista kula wybuchn´∏a pot´˝nym snopem mnóstwa b∏yskawic, które
wyrwa∏y si´ poza obr´b niebieskawej pow∏oki i... ognistà kometà run´∏y ku maleƒkim ràczkom. Wydawa∏o si´,
˝e rozniesie wszystko, co spotka na swojej drodze. W mgnieniu oka znalaz∏a si´ przy policzku Anastazji, zakr´ci∏a si´ i musn´∏a swojà b∏yskawicà b∏yszczàcà na jej buêce ∏ezk´. Tu˝ po tym zgasi∏a wszystkie swoje
zwarcia, przemieniwszy si´ w niebieskà, delikatnie Êwiecàcà kul´ w r´kach ma∏ego, siedzàcego na trawie
dziecka.
Anastazja przez jakiÊ czas trzyma∏a jà, oglàda∏a i g∏aska∏a. Potem wsta∏a, podnios∏a niebieskà kul´ i,
ostro˝nie kroczàc, ponios∏a i po∏o˝y∏a w tym miejscu, gdzie spa∏a z mamà. Znowu jà pog∏aska∏a.
Kula le˝a∏a jakby zasypiajàc, jak to robi∏a mama Anastazji. I Anastazja po∏o˝y∏a si´ obok niej, usn´∏a. Spa∏a na trawie zwini´ta w k∏´bek, a ona w mgnieniu oka to odlatywa∏a, znikajàc w niebieskawej toni, to rozp∏ywa∏a si´ nisko nad polanà, jakby okrywajàc jà sobà. Nast´pnie znowu skurczywszy si´ w maleƒkà, pulsujàcà kul´, ukaza∏a si´ obok Êpiàcej na trawie Anastazji i g∏aska∏a jej w∏osy. Dziwne i niezwyk∏e by∏y jej pieszczoty.
Najcieƒszymi Êwiecàcymi i podrygujàcymi promykami, b∏yskawicami ona bra∏a ka˝dy w∏osek po kolei, podnosi∏a i delikatnie muska∏a. Póêniej, przychodzàc do Anastazji na jej polank´, jeszcze par´ razy widzieliÊmy t´
kul´. RozumieliÊmy, ˝e dla Anastazji ona by∏a czymÊ naturalnym, jak s∏oƒce, ksi´˝yc, drzewa i zwierz´ta jà
otaczajàce. Ona z nià te˝ rozmawia∏a, jak ze wszystkim, co jà otacza∏o, ale te˝ wyró˝nia∏a jà z ca∏ego otoczenia. Z zewnàtrz by∏o to ma∏o widoczne. MieliÊmy wra˝enie, ˝e ona odnosi∏a si´ do niej z troch´ wi´kszym szacunkiem ni˝ do innych, a niekiedy lekko kaprysi∏a. W stosunku do nikogo nigdy nie kaprysi∏a, a z nià pozwala∏a sobie na to nie wiadomo dlaczego. Kula reagowa∏a na jej humory i spe∏nia∏a jej kaprysy.
W dniu czwartych urodzin Anastazji staliÊmy o Êwicie na skraju polany i czekaliÊmy, kiedy si´ obudzi.
ChcieliÊmy po cichu popatrzeç na jej radoÊç z rodzàcego si´ poranka.
Kula ni stàd, ni zowàd pojawi∏a si´ na moment przed jej obudzeniem. Lekko b∏ysn´∏a swoim niebieskawym
Êwiat∏em i albo rozsypa∏a si´, albo rozproszy∏a na ca∏ej przestrzeni polany. Wtedy naszym oczom ukaza∏ si´
niespotykanie ˝ywy obraz, czarujàcy i wspania∏y.
Przekszta∏ci∏a si´ ca∏a polana, otaczajàce drzewa, trawa, robaczki. Ró˝nymi delikatnymi kolorami zaÊwieci∏y si´ igie∏ki Cedrów, skaczàce po ga∏´ziach wiewiórki zostawia∏y za sobà Êwietlne, rozp∏ywajàce si´ treny t´czy. Delikatnym, zielonym kolorem rozÊwietli∏a si´ trawa.
Jeszcze bardziej jaskrawe, ró˝nobarwne Êwietliki wychodzi∏y z mnóstwa snujàcych si´ w trawie robaczków,
a wszystkie razem tworzy∏y niezwyk∏ej urody, ˝ywy, przelewajàcy si´ dywan, ciàgle zmieniajàcy swój niepowtarzalny zmys∏owy wizerunek.
Budzàca si´ Anastazja otworzy∏a oczy, zobaczy∏a niepowtarzalny, pe∏en czaru ˝ywy obraz i podskoczy∏a,
rozglàdajàc si´ woko∏o.
UÊmiechn´∏a si´ swoim mi∏ym uÊmiechem, tak jak uÊmiecha∏a si´ zawsze rankiem, a na jej uÊmiech otoczenie zareagowa∏o bardziej jaskrawym Êwiat∏em i przyspieszonym ruchem. Nast´pnie Anastazja ostro˝nie
opuÊci∏a si´ na kolanka i zacz´∏a wnikliwie przyglàdaç si´ trawie i Êwiecàcym ró˝nymi barwami snujàcym si´
robaczkom.
Kiedy podnios∏a g∏ówk´, jej twarzyczka by∏a skupiona i troch´ zatrwo˝ona. Popatrzy∏a w gór´ i, chocia˝ niczego tam nie by∏o, podnios∏a swoje ràczki. B∏yskawicznie poruszy∏o si´ zastyg∏e powietrze i w jej ràczkach
zjawi∏a si´ niebieskawa kula. Anastazja potrzyma∏a jà przy swojej buzi, po∏o˝y∏a na trawie i pieszczotliwie pog∏aska∏a. Us∏yszeliÊmy dialog. Mówi∏a tylko Anastazja, ale wyczuwa∏o si´, ˝e kula nie tylko rozumie jej s∏owa,
ale bezg∏oÊnie stara si´jej odpowiadaç. Anastazja rozmawia∏a z nià pieszczotliwie, lecz z za˝enowaniem.
– Ty jesteÊ dobra.
Ty jesteÊ bardzo dobra. Chcia∏aÊ mnie ucieszyç pi´knoÊcià. Dzi´kuj´ ci. Ale przywróç, prosz´, przywróç
wszystko do pierwotnego wyglàdu i nie zmieniaj ju˝ nigdy.

56

Niebieskawa kula zapulsowa∏a, lekko unios∏a si´ nad ziemià, b∏ysnà∏ wewnàtrz niej snop b∏yskawic, ale
Êwiecàcy obraz nie zniknà∏. Anastazja wnikliwie popatrzy∏a na nià i zacz´∏a mówiç:
– Ka˝dy robaczek, ka˝dy owadek, mrówka ma swojà mam´. W szyscy majà mam´. Matki kochajà swoje
dzieci takie, jakie si´ urodzi∏y, i niewa˝ne, ile majà nó˝ek i jakiego koloru jest ich cia∏o. Ty wszystko zmieni∏aÊ,
jak teraz matki poznajà swoje dzieci? Przywróç wszystko jak by∏o, prosz´.
Kula lekko mign´∏a i na polanie wszystko sta∏o si´ takie, jak by∏o przedtem. Znowu opuÊci∏a si´ do nóg
Anastazji, a ona jà pog∏aska∏a i powiedzia∏a: “Dzi´kuj´ ci!”. Potem troch´ pomilcza∏a, wnikliwie przyglàdajàc
si´ kuli, a kiedy zacz´∏a mówiç, jej s∏owa zadziwi∏y nas.
– Nie przychodê ju˝ do mnie. Jest mi z tobà dobrze! Zawsze dla wszystkich starasz si´ czyniç tylko dobro
i pomagaç! Mimo to do mnie nie przychodê! Rozumiem, masz swojà bardzo wielkà polank´, ty bardzo szybko
myÊlisz, na tyle szybko, ˝e nie zawsze nadà˝am za tobà. Tylko póêniej ciut, ciut pojmuj´. Ty szybciej od innych przemieszczasz si´, du˝o szybciej od ptaków i wiaterku. Bardzo pr´dko i dobrze wszystko robisz, zrozumia∏am. To wszystko dlatego, aby zdà˝yç uczyniç dobro na swojej bardzo wielkiej polance. Ale kiedy jesteÊ ze
mnà tu, to znaczy, ˝e ciebie nie ma tam. Wi´c kiedy ty ze mnà, nie ma kto robiç dobra na innej polance.
Odejdê. Musisz opiekowaç si´ wielkà polankà.
Niebieskawa kula skurczy∏a si´ do malutkiego k∏´bka i wznios∏a wzwy˝. Zamota∏a si´ w przestrzeni, wybuchn´∏a jaskrawiej ni˝ zwykle i znowu run´∏a pa∏ajàcà kometà ku siedzàcej Anastazji. Zamar∏a obok jej g∏owy, mnóstwo dr˝àcych promyczków dosi´g∏o d∏ugich w∏osów Anastazji i pog∏aska∏o ka˝dy z nich na ca∏ej d∏ugoÊci.
– Dlaczego tak si´ ociàgasz? Pospiesz si´, idê do tych, którzy na ciebie czekajà – cicho powiedzia∏a Anastazja. – Ja tutaj sama zrobi´ wszystko dobrze. B´dzie mi przyjemnie myÊleç, ˝e na twojej wielkiej polance
te˝ wszystko w porzàdku. B´d´ ciebie czu∏a. Ty te˝ o mnie wspominaj, ale tylko czasami.
Niebieskawa kula ci´˝ko, a nie lekko jak zazwyczaj, wznosi∏a si´ wzwy˝. Podnosi∏a si´ nierównyni szarpaniem, znikajàc w przestrzeni, ale pozostawi∏a swojà niewidocznà energi´ wokó∏ Anastazji. Za ka˝dym razem,
kiedy zdarza∏o si´ coÊ negatywnego, nie akceptowanego przez Anastazj´, otaczajàca jà przestrzeƒ zamiera∏a
jak sparali˝owana. Równie˝ i ty straci∏eÊ przytomnoÊç, gdy usi∏owa∏eÊ dotknàç Anastazji wbrew jej woli. Podniesieniem r´ki w gór´ zatrzymuje to zjawisko, kiedy zdà˝y. Nadal wszystko chce robiç samodzielnie. ZadaliÊmy pytanie maleƒkiej Anastazji: “Co to wylàdowa∏o takie Êwiecàce na polanie?”. Ona chwil´ zastanawia∏a si´
i krótko odpowiedzia∏a:
– To mo˝na nazwaç “dobro”, dziadulki.
Starzec zamilk∏, ale ja chcia∏em wi´cej dowiedzieç si´ o ˝yciu maleƒkiej Anastazji w lesie, dlatego zapyta∏em go:
– To co potem robi∏a, jak ˝y∏a?
– JakoÊ tak ˝y∏a – odpowiedzia∏ dziadek – ros∏a i ˝y∏a jak wszyscy ludzie. ZaproponowaliÊmy jej, aby pomaga∏a letnikom. Od szeÊciu lat ju˝ mog∏a widzieç ludzi w ka˝dym zakàtku Êwiata, odczuwajàc ich i pomagajàc
im. Zaanga˝owa∏a si´ w prac´ z letnikami. DziÊ stwierdza, ˝e pojawienie si´ letników stanowi zaczàtek zrealizowania p∏ynnego przejÊcia spo∏eczeƒstwa do zrozumienia sedna ziemskiego bytu.
Dlatego Êwieci∏a nieustannie przez dwadzieÊcia lat swoim promyczkiem. RoÊliny na ma∏ych dzia∏kach
ogrzewa∏a, ludzi uzdrawia∏a, stara∏a si´ wyt∏umaczyç ludziom delikatnie zasady obcowania z roÊlinami. Wychodzi∏o jej to Êwietnie. Nast´pnie zacz´∏a obserwowaç inne aspekty ˝ycia ludzkiego. Na przyk∏ad ciebie w taki sposób pozna∏a, i jeszcze t´ myÊl sformu∏owa∏a: “PrzenieÊç ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏”.
– I có˝, uda jej si´ to? – zapyta∏em.
– Anastazja, W∏adimirze, zna si∏´ myÊli Cz∏owieka-Twórcy i za nic nie pozwoli∏aby sobie na takie oÊwiadczenie. Tkwi w niej taka si∏a. Teraz nie zejdzie z tej drogi, nie odstàpi, jest uparta – to po ojcu.
– To znaczy, ˝e ona dzia∏a. MyÊli-obrazy swoje wprowadza w ˝ycie, a my tu tylko rozprawiamy o duchowych sprawach. Niektórzy w ogóle pytali mnie: “Czy istnieje Anastazja, czy ja to wszystko wymyÊli∏em?” .
– Ludzie takich pytaƒ zadawaç nie mogà. Oni od razu poczujà jej obecnoÊç, zetknàwszy si´ z ksià˝kà. Ona
w niej jest obecna. Takie pytania mogà zadawaç ludzie iluzoryczni, pseudoludzie.

ILUZORYCZNI LUDZIE
– Przecie˝ mówi´ o jak najbardziej prawdziwych ludziach. Takich jak na przyk∏ad te dwie panienki, prosz´
popatrzeç – wskaza∏em na dwie panienki, stojàce szeÊç metrów od ∏awki.
Starzec wnikliwie przyjrza∏ si´ i powiedzia∏:
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– MyÊl´, ˝e jedna z nich, ta, co pali, nie jest prawdziwa.
– Jak to nieprawdziwa? Zaraz podejd´ do niej, przy∏o˝´ po ty∏ku – jej wrzask i przekleƒstwa b´dà jak najbardziej prawdziwe.
– Sprawa polega, W∏adimirze, na tym, ˝e ty w tej chwili widzisz przed sobà tylko obraz, obraz stworzony
pod wp∏ywem postulatów technicznego Êwiata. Przyjrzyj si´ wnikliwie. Panienka w niewygodnych butach na
wysokich obcasach, do tego troch´ za ciasnych.
Ona ma w∏aÊnie takie buty, bo ktoÊ inny dyktuje, co teraz powinno si´ nosiç. Ma krótkà spódnic´ z materia∏u podobnego do skóry, ale to nie jest skóra, jest szkodliwa dla cia∏a, ona jà nosi podporzàdkowujàc si´ dyktatowi, tworzàc chciany przez niego obraz. Popatrz, jest krzykliwie ubrana i zuchwa∏a. Zewn´trznie wyglàda, ˝e
jest niezale˝na, ale to tylko zewn´trznie. Ca∏y wyglàd nie odpowiada jej wn´trzu. Podyktowany obcymi myÊlami i formami obraz “zadusi∏” jà, prawdziwà, i ten iluzoryczny, nie majàcy Duszy, zas∏oni∏ sobà ˝ywà Dusz´. Jej
Dusza jest w niewoli tego obrazu.
– Cokolwiek powiemy o Duszy, o niewoli i dyktacie jakiegoÊ obrazu, czy to prawda, czy nie – zorientowaç
si´ ci´˝ko.
– Jestem ju˝ stary, nie mog´ podporzàdkowaç si´ pr´dkoÊci twoich myÊli. Nie umiem przekonujàco powiedzieç, tak jak to robi Anastazja.
– Starzec westchnà∏ i doda∏:
– Mo˝e spróbuj´ pokazaç?
– Co pokazaç?
– Zaraz spróbuj´ choç na jakiÊ czas zniszczyç iluzoryczny, martwy obraz. Dusz´ panienki zwolni´, a ty obserwuj wnikliwie. – Spróbuj. Palàca panienka coÊ ostro i zarozumiale wykrzykiwa∏a do swojej kole˝anki. Starzec w skupieniu i napi´ciu przyglàda∏ si´ im. Kiedy panienka odrywa∏a wzrok od kole˝anki, zatrzymywa∏a go
na kimÊ z przechodzàcych, a oczy dziadka podà˝a∏y za jej wzrokiem.
Nast´pnie wsta∏, gestem zaprosi∏ mnie do pójÊcia za nim i skierowa∏ si´ ku panienkom. Poszed∏em za nim.
Starzec zatrzyma∏ si´ pó∏ metra przed dziewczynami i zaczà∏ si´ przyglàdaç palàcej. Ona odwróci∏a g∏ow´
w jego stron´, wypuÊci∏a w twarz dym i powiedzia∏a zirytowana:
– Co chcesz, dziad? ˚ebrzesz czy co?
Starzec milcza∏ chwil´, chyba przychodzi∏ do siebie po dymie papierosowym, otulajàcym twarz. Nast´pnie
powiedzia∏ mi∏ym, spokojnym g∏osem:
– Weê, córeczko, papierosa w prawà ràczk´. Powinno si´ w prawej r´ce trzymaç.
Panienka pos∏usznie wzi´∏a papierosa do prawej r´ki, ale nie to by∏o najwa˝niejsze. Jej wyraz twarzy zrobi∏
si´ zupe∏nie inny. Znikn´∏a zuchwa∏oÊç. Wszystko si´ zmieni∏o: i twarz, i poza. Ju˝ zupe∏nie innym tonem powiedzia∏a:
– B´d´ si´ staraç, dziadku.
– PowinnaÊ urodziç, córeczko.
– Samej mi ci´˝ko b´dzie.
– Przyjdzie do ciebie. Idê, myÊl o swojej ràczce, o dziecinie swojej – i on przyjdzie. Idê, córeczko, powinnaÊ
si´ pospieszyç.
– To ju˝ pójd´!
Dziewczyna zrobi∏a kilka kroków, potem zatrzyma∏a si´ i, zwracajàc si´ do swojej przyjació∏ki spokojnym,
a nie jak przedtem, rozdra˝nionym g∏osem, zawo∏a∏a jà oniemia∏à:
– Chodê, Taniu, ze mnà.
Dziewczyny odesz∏y.
– No, popatrz! Pan w taki sposób ka˝dà kobiet´ mo˝e poskromiç – powiedzia∏em, znowu siadajàc na ∏awce. – Âwietnie! Po prostu jakaÊ superhipnoza. Mistyka!
– To nie hipnoza, W∏adimirze, mistyki tu te˝ ˝adnej nie ma. To po prostu wnikliwe podejÊcie do cz∏owieka.
Konkretnie do cz∏owieka, a nie do obrazu, zmyÊlonego, zas∏aniajàcego prawdziwego cz∏owieka. Cz∏owiek od
razu si´ odezwie, si∏y nabierze, kiedy bezpoÊrednio do niego si´ zwracajà, ignorujàc obraz iluzoryczny.
– Ale jak panu uda∏o si´ zobaczyç niewidocznego cz∏owieka za widocznym obrazem?
– To wszystko bardzo ∏atwe, uwierz mi. Poobserwowa∏em troch´. Dziewczyna papierosa trzyma∏a w lewej
r´ce. W torebce swojej czegoÊ szuka∏a te˝ lewà r´kà. To znaczy, ˝e jest lewor´czna. A jeÊli malutkie dziecko
lewà r´kà ∏y˝k´ trzyma, albo jeszcze coÊ innego, to rodzice starajà si´ wyt∏umaczyç, ˝eby prawej u˝ywa∏o.
Z rodzicami dobrze jej by∏o. Zrozumia∏em to, gdy zobaczy∏em, jak zatrzymywa∏a swój wzrok na m´˝czyênie
i kobiecie, którzy prowadzili maleƒkà dziewczynk´ za ràczki. Wtedy powiedzia∏em fraz´, którà rodzice w dzie-
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ciƒstwie mogli mówiç do niej. Usi∏owa∏em to powiedzieç takim tonem g∏osu, jakim, tak przypuszczam, mówili
do niej rodzice, kiedy by∏a maleƒkà dziewczynkà, anio∏kiem nie zas∏oni´tym obcym obrazem. I ona, ta dziewczynka – prawdziwy cz∏owiek, odezwa∏a si´ od razu.
– A o porodzie pan mówi∏, to po co?
– Przecie˝ brzemienna jest ju˝ ponad miesiàc. Obcemu obrazowi to dziecko niepotrzebne, lecz dziewczynka-Cz∏owiek bardzo go pragnie. Dlatego oni walczà. Teraz dziewczynka-Cz∏owiek zwyci´˝y!

DLACZEGO NIKT NIE WIDZI BOGA?
Anastazja opowiada∏a mi, kiedy przebywa∏em z nià w tajdze, ˝e Boga nikt nie widzi dlatego, ˝e jego myÊli
z wielkà pr´dkoÊcià i Êcis∏oÊcià pracujà. A ja myÊl´, dlaczego On nie chce ich zahamowaç, ˝eby ludzie mogli
go zobaczyç? Starzec podniós∏ kijek i wskaza∏ na przeje˝d˝ajàcego rowerzyst´.
– Popatrz, W∏adimirze, kr´ci si´ ko∏o roweru. W kole sà szprychy, ale ty ich nie widzisz. One sà, ty to wiesz,
ale pr´dkoÊç obrotowa nie pozwala tobie ich widzieç. Mo˝na to powiedzieç inaczej: pr´dkoÊç twojej myÊli,
twojego odbioru wzrokowego nie pozwala tobie tego dostrzec. Gdy rowerzysta b´dzie jecha∏ wolniej, ty zobaczysz szprychy ko∏a zamazane. Gdy on si´ zatrzyma, zobaczysz je wyraênie, lecz rowerzysta spadnie z roweru. Nie osiàgnie celu, bo przerwa∏ ruch, i to w imi´ czego? AbyÊ ty si´ przekona∏, ˝e one istniejà? Co ci to da?
Co si´ zmieni w tobie? Wokó∏ ciebie? B´dziesz pewny ich istnienia, i to wszystko. Rowerzysta mo˝e podnieÊç
si´ i kontynuowaç swojà jazd´. Ale inni te˝ zechcà zobaczyç, wi´c dlatego b´dzie zmuszony znowu i znowu
spadaç z roweru. W imi´ czego?
– No, ˝eby zerknàç na niego chocia˝ raz.
– I co zobaczysz? Przecie˝ le˝àcy na ziemi rowerzysta ju˝ nie b´dzie rowerzystà, b´dziesz zmuszony wyobraziç sobie, ˝e on nim by∏. Bóg, zmieniwszy pr´dkoÊç swojej myÊli, ju˝ nie jest Bogiem. Nie by∏oby lepiej dla
ciebie nauczyç si´ przyspieszaç swojà myÊl? Kiedy rozmawiasz z kimÊ, kto bardzo powoli myÊli, czy to ci´ nie
dra˝ni? Czy nie jest m´czàce zatrzymywaç pr´dkoÊç swojej myÊli, podporzàdkowujàc si´ mu?
– OczywiÊcie, je˝eli b´dziesz podporzàdkowywaç si´ g∏upkowi, to sam na g∏upka b´dziesz wyglàda∏.
– Dlatego Bóg, abyÊmy mogli go zobaczyç, powinien przystosowaç swojà myÊl do naszej predkoÊci, powinien staç si´ podobny do nas. I kiedy On to czyni, wysy∏a synów swoich.
T∏um, patrzàc na nich z pogardà, krzyczy: “Ty nie jesteÊ Bogiem, nie jesteÊ Synem Bo˝ym, jesteÊ samozwaniec! Albo cud uczyƒ, albo ukrzy˝owany b´dziesz!”.
– To dlaczego Syn Bo˝y nie stworzy cudu? Chocia˝by dlatego, ˝eby odczepili si´ od niego niewierzàcy
i nie ukrzy˝owali.
– Cuda niewierzàcych nie przekonujà, lecz kuszà. Tworzàcych cuda palà na stosie i krzyczà przy tym: “Palimy przejaw ciemnych si∏!”. A przecie˝ przez Boga cudów stworzonych – nieobliczalne iloÊci. Popatrz naoko∏o: wschodzi s∏oƒce, w nocy ksi´˝yc, robaczek pi´kny na trawie, drzewo... My te˝ pod drzewem siedzimy...
Kto jest w stanie wymyÊliç bardziej precyzyjny mechanizm ni˝ to drzewo? W nim Jego odrobinki myÊli.
Zmaterializowane, ˝ywe, snujàce si´ pod naszymi nogami, lecàce nad nami w sinej dali, Êpiewajàce dla nas,
promykiem ciep∏a pieszczàce cia∏a nasze. One Jego, one naoko∏o, dla nas one! Czy wielu z nas jest zdolnych
nie tylko widzieç, ale równie˝ odczuwaç i rozumieç? Niech tego nie udoskonalajà, nie niszczà cudownych
stworzeƒ ˝ywych, niech to pozostanie takie jakie jest! A co do synów Jego, majà jeden cel – s∏owami zwi´kszaç ÊwiadomoÊç ludzkà, hamujàc pr´dkoÊç swojej myÊli i ryzykujàc niezrozumienie.
– Anastazja przecie˝ twierdzi∏a: mówiç zwyk∏e s∏owa jest niewystarczajàce dla zwi´kszenia ÊwiadomoÊci
ludzkiej do okreÊlonego poziomu. Te˝ tak myÊl´: s∏ów mnóstwo i ró˝nych ludzkoÊç wymówi∏a, i co z tego?
Nieszcz´Êliwych losów naoko∏o a˝ nadto, równie˝ katastrofa Ziemi grozi.
– Prawid∏owo. Kiedy s∏owa nie idà od serca, wtedy kiedy rozerwane sà nici wià˝àce z Duszà, s∏owa sà puste, bezsensowne, brzydkie. Wnuczka, Anastazja, posiada zdolnoÊç nie tylko poprzez s∏owa, ale i dêwi´kiem
ka˝dej litery obrazy tworzyç. Teraz nauczyciele ziemscy, synowie Jego, zmaterializowani w ciele ludzkim, nabiorà takiej wielkiej si∏y, ˝e Duch ludzki zapanuje swojà Êwiat∏oÊcià, pokona ciemnoÊç! .
– Synowie, nauczyciele. Do czego oni? Przecie˝ zdolnoÊci posiada tylko Anastazja.
– Ona rozda to wszystko, ju˝ to czyni. Popatrz, nawet ty potrafi∏eÊ ksià˝k´ napisaç, jej czytelnicy wysypali
w Êwiat wiersze, zabrzmia∏y nowe pieÊni.
– Tak, s∏ysza∏em.
– Teraz w duchowych nauczycielach b´dzie to wszystko wielokrotnie spot´gowane, jak tylko zetknà si´
z ksià˝kà. Tam, gdzie dla ciebie sà tylko s∏owa, oni poczujà ˝ywe obrazy i si∏a ich si´ spot´guje.
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– Oni poczujà, a ja? Czy ja zupe∏nie nie mam uczuç? Dlaczego wtedy ze mnà, a nie z nimi rozmawia∏a?
– Ty nie jesteÊ zdolny do zniekszta∏cenia jej opowieÊci, nie ma w tobie niczego, co móg∏byÊ od siebie dodaç. Na czystej kartce ∏atwiej pismo si´ uk∏ada. Jednak i w tobie myÊl te˝ b´dzie przyspiesza∏a.
– Dobrze, niech si´ przyspiesza i we mnie, abym od innych nie odstawa∏. Zgadzam si´ z panem. Jeden z liderów wyznania religijnego, którego wierni nazywajà nauczycielem, powiedzia∏: “Czytajcie ksià˝k´ o Anastazji, b´dzie was zagrzewaç”. Wielu z nich pos∏ucha∏o i kupowali du˝o ksià˝ek.
– To znaczy, ˝e zrozumia∏, poczu∏ i dlatego pomóg∏ Anastazji i tobie. Czy powiedzia∏eÊ chocia˝ “dzi´kuj´”?
– Nie znamy si´.
– Dzi´kowaç mo˝na duszà.
– Bezdêwi´cznie czy co, ktoÊ to us∏yszy?
– Duszà s∏uchajàcy us∏yszy.
– W porzàdku, jest jednak jeszcze jeden niuans: wyra˝a∏ si´ bardzo dobrze o Anastazji, lecz mnie nazwa∏
nieprawdziwym m´˝czyznà... “Nie spotka∏a Anastazja prawdziwego m´˝czyzny” – powiedzia∏. Sam s∏ysza∏em
to w telewizji i czyta∏em w gazecie.
– A ty co, myÊlisz, ˝e jesteÊ doskona∏y?
– No... Doskona∏y mo˝e i nie...
– Wi´c nie warto si´ obra˝aç. Dà˝ do tego. Wnuczka tobie pomo˝e. Na wysokoÊci b´dà mogli unieÊç si´
tylko ci, których mi∏oÊç jest zdolna unieÊç. Nie wszystkim jest dane choçby myÊleç o tym. Twórcza myÊl potrzebuje niezwyk∏ej pr´dkoÊci.
– A pana myÊl z jakà pr´dkoÊcià pracuje? Czy nie jest m´czàca rozmowa ze mnà?
– Wszyscy ludzie prowadzàcy taki tryb ˝ycia jak my majà pr´dkoÊç myÊlenia znacznie wi´kszà ani˝eli ludzie technicznego Êwiata. Naszej myÊli nie hamujà sta∏e problemy wy˝ywienia, ubrania i wiele innych.
Mimo to nie jest m´czàca rozmowa z tobà dzi´ki mojej mi∏oÊci do wnuczki. Ona tak chcia∏a, i jestem rad
choç coÊ dla niej zrobiç.
– Jakà pr´dkoÊç myÊli posiada Anastazja? Czy takà samà jak pan i pana ojciec?
– Znacznie wi´kszà.
– Na ile, w jakim stopniu? Ile pan potrzebuje czasu na to, powiedzmy, co ona rozwa˝a w dziesi´ç minut?
– Na uÊwiadomienie sobie tego, co ona stworzy w przeciàgu sekundy, my potrzebujemy kilku miesi´cy.
Dlatego w∏aÊnie czasami wydaje si´ nam nielogiczna i dlatego te˝ jest samotna. Nie mo˝emy odpowiednio jej
pomóc, poniewa˝ nie od razu pojmujemy sens jej dzia∏ania. Ojciec zupe∏nie przesta∏ rozmawiaç, stara si´
osiàgnàç jej pr´dkoÊç myÊli, ˝eby pomóc. Mnie te˝ do tego zmusza, ale ja nawet nie próbuj´. Tato jest pewny,
˝e to przez lenistwo. Ale ja kocham mojà wnuczk´ i uwierzy∏em, ˝e wszystko, co robi, jest doskona∏e, i spe∏niam z przyjemnoÊcià ka˝dà jej proÊb´. Widzisz, do ciebie przyjecha∏em.
– To jak wtedy Anastazja wytrzyma∏a trzydobowà rozmow´ ze mnà?
– My te˝ d∏ugo zastanawialiÊmy si´, jak ona to wytrzyma∏a, przecie˝ mo˝na oszaleç. Dopiero niedawno to
poj´liÊmy. Rozmawiajàc z tobà, nie zatrzymywa∏a swojej myÊli, lecz odwrotnie, jeszcze jà przyspiesza∏a. Przyspiesza∏a i transformowa∏a w obrazy. Teraz one jak programy komputerowe b´dà otwiera∏y si´ przed tobà
i przed tymi, którzy b´dà czytaç ksià˝k´. B´dà otwieraç si´ i przyspieszaç skokami ruch myÊli ludzkiej, przybli˝ajàc jà do Boga. Zrozumiawszy to, doszliÊmy do wniosku, ˝e ona, wymyÊliwszy to, stworzy∏a nowe Przepisy
WszechÊwiata. Teraz jest oczywiste, po prostu skorzysta∏a z nieznanych do tej pory mo˝liwoÊci czystej i ˝yczliwej Mi∏oÊci. Mi∏oÊç nadal jest zagadkà Stwórcy. Dlatego Anastazja uchyli∏a kolejnego ràbka jej wielkiej mo˝liwoÊci i si∏y.
– Czy jej pr´dkoÊç myÊlenia pozwala widzieç Boga?
– Wàtpi´, przecie˝ ˝yje równie˝ w ciele ludzkim. Bóg te˝ jest w ciele, ale tylko w po∏owie. Jego cia∏em –
wszyscy ludzie Ziemi. Anastazja, jak maleƒka odrobinka tego cia∏a, czasami coÊ ∏apie. Mo˝liwe, ˝e czasami
osiàgajàc pr´dkoÊç myÊlenia nie do poj´cia dla zwyk∏ego cz∏owieka, ona odczuwa znacznie wi´cej ani˝eli inni, ale zdarza si´ to w krótkich odcinkach czasu.
– Co jej to daje?
– Prawda, sedno bytu, zrozumienie, do którego dà˝à m´drcy przez ca∏e ˝ycie, przekazujàc jeden drugiemu
nauki, udoskonalajàc je – przez nià sà poznane w jednym momencie.
– To có˝, wiedza lamów Wschodu, màdroÊç Buddy i Chrystusa, joga – ona to wszystko zna?
– Zna. Posiada wiedz´ wi´kszà od wiedzy zawartej w przekazanych wam traktatach. Ale uwa˝a jà za niedostatecznà, poniewa˝ nie ma harmonii dla wszystkich na Ziemi dzisiaj ˝yjàcych i nadal podà˝a si´ do katastrofy. ˚eby temu zapobiec, tworzy swoje dziwne kombinacje. Twierdzi: “Starczy uczyç ludzi naleganiem, star-
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czy kusiç ich jab∏kiem Adama i Ewy. Nale˝y daç im poczuç, w∏aÊnie poczuç to, co odczuwa∏ pierwszy Cz∏owiek, co móg∏ On i kim On jest”.
– Pan chce powiedzieç, ˝e jej naprawd´ uda si´ zrobiç coÊ dobrego dla wszystkich ludzi? JeÊli tak, to kiedy to dobre si´ zacznie?
– Ju˝ si´ zacz´∏o. W tej chwili to tylko ma∏e kie∏ki, ale tylko tymczasem.
– Gdzie one sà? Jak je zobaczyç i poczuç?
– Zapytaj tych, którzy ksià˝k´ czytajà. One sà w nich, poniewa˝ ksià˝ka u wi´kszoÊci czytelników wywo∏uje jasne uczucia. Tego ju˝ nie mo˝na negowaç, wielu ci to potwierdzi. Uda∏o si´ jej z tymi znaczkami-literkami,
niewiarygodne, ale to dzia∏a. Co do ciebie, W∏adimirze, zastanów si´, kim ty by∏eÊ, a kim jesteÊ? Otwiera si´
w tobie jej stworzony w obrazach program i w ludziach rozkwita jej Dusza. Âwiat waszych uczuç zaczyna si´
zmieniaç, zmieniajàc obrazy wokó∏ was. My nie mo˝emy do koƒca uÊwiadomiç sobie, jak jej to wychodzi. To,
co le˝y na powierzchni, jest widoczne, jeszcze jakoÊ mo˝na rozgryêç. Natomiast to, co jej pomaga urzeczywistniç jaêƒ, pozostaje zagadkà. Mo˝na oczywiÊcie usilnie staraç si´ to rozwiàzaç, ale nie chc´ swoich myÊli
odrywaç od wspania∏ej rodzàcej si´ rzeczywistoÊci. Uroczà zorzà rodzàcego si´ dnia nale˝y si´ lubowaç. Gdy
zaczynasz zastanawiaç si´, jak to si´ dzieje, zamiast oczarowania otrzymujesz nudne grzebanie, do niczego
nie prowadzàce, niczego nie zmieniajàce.
– Dziwne, jakie to wszystko jest niezwyk∏e i skomplikowane. Mia∏em jeszcze troch´ nadziei, ˝e Anastazja
jest zwyk∏a pustelnicà, niezwykle ˝yczliwà, uroczà i troch´ naiwnà.
– Przecie˝ mówi´ do ciebie, nie grzeb, nie zawracaj sobie g∏owy. JeÊli jest to dla ciebie zbyt skomplikowane, niech pozostanie pi´knà, ˝yczliwà pustelnicà, jakby pozna∏eÊ w tajdze. Inni ludzie zauwa˝à co innego, to,
kim ona naprawd´ jest. Masz to, co masz. Wi´cej twój umys∏ nie jest w stanie wch∏aniaç tymczasem, i to dobrze. Postaraj si´ rozkoszowaç Êwitem, je˝eli mo˝esz. Na dziÊ to najwa˝niejsze.

ÂWIT NA ZIEMI
Âwit w paƒstwie zacznie si´ wtedy, gdy sytuacja materialna ka˝dego cz∏owieka stanie si´ lepsza. Ekonomika ogólnie si´ poprawi i dochód ka˝dego z osobna te˝ b´dzie wi´kszy.
– Otaczajàca nas materia zale˝y od Ducha i ÊwiadomoÊci Cz∏owieka.
– Niech tak b´dzie, ale co nam po filozofii m´drców, gdy chce si´ jeÊç i nie ma w co si´ ubraç?
– Nale˝y zrozumieç, dlaczego tak si´ dzieje, ka˝dy powinien sam to przemyÊleç, a nie szukaç winowajców
wÊród innych. Tylko zmiany w sobie zmienià wszystko naoko∏o, dostatek te˝. Zgadzam si´ z tobà, nie od razu
wszyscy ludzie w to uwierzà. Anastazja te˝ powiedzia∏a: “Nie nale˝y prawiç mora∏ów, nale˝y po prostu ludziom pokazaç” – i pokaza∏a. Teraz ty powinieneÊ spe∏niç to, co ona przepowiedzia∏a. Wtedy, za trzy lata,
wielkie, ma∏e, zapomniane, porzucone osiedla Syberii, gdzie dzisiaj mieszkajà sami starcy, których niech´tnie
odwiedzajà dzieci, stanà si´ zamo˝ne, bardzo zamo˝ne. ˚ycie w nich êród∏em zapulsuje, du˝o dzieci powróci.
I wcià˝ Anastazja b´dzie du˝o przynosiç, obdarzy ludzi wi´kszà wiedzà. Otworzy mnóstwo tajemnic, przywróci wiedz´ Praêróde∏ i wszystkie umiej´tnoÊci ludzi. Rosja zostanie najbogatszym z paƒstw. Anastazja uczyni
to dlatego, ˝eby udowodniç: duchowoÊç, wiedza Praêróde∏ jest znacznie wa˝niejsza od naporu nowoczesnego zmechanizowanego Êwiata. Wtedy od Rosji zacznie si´ zorza na ca∏ej Ziemi.
– Ale co konkretnie ja musz´ zrobiç, ˝eby tak si´ sta∏o?
– Wyjaw pierwszà tajemnic´, przekazanà przez mojà wnuczk´. Opowiedz w ksià˝ce, jak nale˝y produkowaç olej uzdrawiajàcy z orzechów Cedru, i nic nie ukrywaj.
Wszystko we mnie nagle zawrza∏o, nawet zapar∏o dech w piersi. Nie mog∏em siedzieç. Podskoczy∏em.
– Dlaczego? Z jakiej racji mam to zrobiç? Dla wszystkich! Za darmo! Ka˝dy normalny cz∏owiek b´dzie
uwa˝a∏ mnie za idiot´.
Ekspedycj´ zorganizowa∏em, zainwestowa∏em w nià wszystko, co mia∏em. Teraz firma jest zrujnowana.
Prosi∏a, ˝eby napisaç ksià˝k´ napisa∏em. JesteÊmy kwita. Dà˝enia wasze, filozofie, sà dla mnie niezbyt zrozumia∏e. Po prostu zapisuj´ je, bo obieca∏em Anastazji. Co si´ tyczy oleju, wszystko jest dla mnie jasne. Teraz
wiem, ile za niego mog´ otrzymaç. Technologii produkcji oleju nikomu zdradziç nie mam zamiaru. Uzbieram
troch´ pieni´dzy za ksià˝k´ i sam rozpoczn´ jego produkcj´. Musz´ wszystko odbudowaç: statek odkupiç i firm´. Laptopa kupiç, ˝eby ksià˝k´ nast´pnà napisaç.
Teraz nie mam domu, nie mam gdzie mieszkaç. Na razie chc´ kupiç przyczep´ kempingowà. Kiedy ju˝ si´
troch´ wzbogac´, chc´ postawiç pomnik oficerom rosyjskim, ˝yjàcym jeszcze, ale ze Êmiertelnie zranionà Duszà. Dusz´ ich bezdusznoÊcià swojà rozrywaliÊmy w ró˝nych okresach dziejowych. Honor ich i sumienie znie-

61

wa˝yli ludzie. W∏aÊnie ci ludzie, za ˝ycie których szli do walki oficerowie we wszystkich czasach.
Gdy wy tam w lesie spokojnie siedzicie, tu ludzie ginà. Naoko∏o pe∏no “duchownych” niewiarygodnych.
Wszyscy tylko mówià o duchowoÊci, ale nie za bardzo chcà zrobic coÊ konkretnego.
Ja jednak chcia∏bym coÊ zrobiç, a tu nagle – oddaj! Za darmo! Wszystkim! O nie, nic z tego!
– Przecie˝ Anastazja przewidzia∏a dla ciebie dochód. Ja to wiem trzy procent od sprzeda˝y oleju.
– Na co mi te nieszcz´sne trzy procent, kiedy z oleju mo˝na trzysta procent uzyskaç! Znam dobrze dzisiejsze ceny Êwiatowe. Chocia˝ w∏aÊciwoÊci uzdrawiajàce tego oleju sà kilkakrotnie s∏absze od tego, który b´d´
produkowa∏. Sprawdzi∏em to – oni nie majà poj´cia, jak go prawid∏owo produkowaç. Na dzieƒ dzisiejszy tylko
ja to wiem. Sprawdzi∏o si´ wszystko, co powiedzia∏a mi Anastazja. Nie ma na Êwiecie podobnej do jego uzdrawiajàcej si∏y, ale niezb´dnym warunkiem jest prawid∏owa produkcja oleju. Nauka równie˝ to potwierdza. Profesor Pallas powiedzia∏, ˝e olej mo˝e przywracaç m∏odoÊç.
A teraz za friko mam to wszystko oddaç! MyÊlicie, ˝eÊcie jelenia znaleêli? Wertowa∏em mnóstwo naukowej
literatury, wysy∏a∏em ludzi do archiwum dla potwierdzenia jej s∏ów. I potwierdzili. Wy∏o˝y∏em na to wszystko
te˝ kolosalne Êrodki.
– Wszystko sprawdzi∏eÊ, a od razu uwierzyç Anastazji nie mog∏eÊ? Straci∏eÊ mnóstwo pieni´dzy, straci∏eÊ
czas przez swoje niedowiarstwo.
– Tak, sprawdza∏em. Tak trzeba by∏o. Ale teraz ju˝ nie b´d´ g∏upkiem. “Zorza dla wszystkich”... Nie do
wiary – “zorza”, ale ja w tej zorzy nadal b´d´ g∏upkiem. Napisa∏em ksià˝k´, tak wszystko jak prosi∏a. Pami´tam, jak mówi∏a: “Nic nie ukrywaj, ani z∏ego, ani dobrego. St∏amÊ swojà pych´, nie bój si´ wyglàdaç Êmiesznie
i dziwnie”! Wi´c niczego nie ukry∏em, a co z tego wysz∏o?
Wyglàdam w ksià˝ce jak ca∏kowity idiota. Mówià mi to nawet prosto w oczy. Oskar˝ajà, ˝e jestem bezduszny i wiele nie rozumiem. A do tego jestem niekulturalny i grubiaƒski. Nawet raz trzynastoletnia dziewczynka
napisa∏a do mnie w liÊcie: “Nie wolno tak post´powaç”. Innym razem przyjecha∏a z Ukrainy jedna kobieta i od
progu, powiedzia∏a: “Chc´ popatrzeç, co mog∏a widzieç w tobie Anastazja”. “Nic nie ukrywaj, ani z∏ego, ani dobrego, st∏amÊ swojà pych´, nie bój si´ wyglàdaç Êmiesznie i dziwnie”. Przecie˝ wszystko wiedzia∏a naprzód!
Wiedzia∏a, co b´dzie! Sama w ksià˝ce wyglàda fajnie, a ja jak? To wszystko przez nià! Przez jej zachcianki!
Gdyby nie dziecko, to ja bym jej pokaza∏, gdzie raki zimujà! PomyÊleç tylko, ja ˝yczliwie, jak prosi∏a, wszystko
opisa∏em, i za to mówià o mnie “bezuczuciowy tchórz”. RzeczywiÊcie, jestem ca∏kowitym idiotà, bo sam sobie
to zgotowa∏em. Pos∏ucha∏em jej, sam o sobie napisa∏em takie rzeczy, a teraz do koƒca ˝ycia nie zmyj´ z siebie tej haƒby. Nawet po mojej Êmierci jeszcze si´ ze mnie wszyscy b´dà Êmiali, taka ˝ywotna jest ta ksià˝ka!
I mnie prze˝yje! Nawet jeÊli sam przestan´ jà wydawaç, to i tak to nic nie zmieni. Ju˝ idzie nielegalny druk.
Nawet jà kserujà!
W tym momencie popatrzy∏em na starca i zatka∏o mnie – z jego oczu powoli ciek∏y ∏zy. Usiad∏em obok. On
milcza∏ przez chwil´ ze spuszczonym wzrokiem, po czym powiedzia∏:
– W∏adimirze, zrozum, moja wnuczka mo˝e przewidzieç wiele i niczego nie chcia∏a dla siebie: ani s∏awy,
ani dochodu. Cz´Êç s∏awy wzi´∏a na siebie, narazi∏a si´ przy tym na niebezpieczeƒstwo, ale ciebie uratowa∏a.
A to, ˝e wyglàdasz w tej ksià˝ce tak a nie inaczej, tak˝e jest jej zas∏ugà. To fakt. Lecz nie poni˝y∏a ci´ tym,
a uratowa∏a. Przyj´∏a przez to na siebie ogrom ciemnych si∏. Sama jedna. A ty jej co w odpowiedzi?
– Ból niezrozumienia i rozdra˝nienie. PomyÊl, czy ∏atwo to znieÊç kobiecie, która wszystko czyni z mi∏oÊci?
– Co to za mi∏oÊç, kiedy z ukochanego robi si´ g∏upka?
– Nie ten, którego tak nazywajà, jest g∏upcem, lecz ten, który pochlebne s∏owa za prawd´ uznaje. PomyÊl
sam, jak chcia∏byÊ wyglàdaç przed ludêmi? Chcia∏byÊ byç ponad wszystkimi? Najmàdrzejszy? To wszystko
mog∏eÊ uczyniç w pierwszej ksià˝ce, ale wówczas... Pycha, egoizm zniszczy∏yby ciebie.
Niewielu Êwiat∏ych potrafi∏o przeciwstawiç si´ takim grzechom. Pycha nienaturalny obraz cz∏owieka tworzy
i ˝ywà Dusz´ przes∏ania. W∏aÊnie dlatego staro˝ytni filozofowie i wspó∏czeÊni geniusze niewiele mogà zdzia∏aç. Ju˝ pierwszy krok napawa ich takà dumà, ˝e tracà wszystko, co by∏o im dane na poczàtku.
Anastazji jednak przed ho∏dem i pochlebstwem rodzàcymi pych´ uda∏o si´ postawiç mur. Dzi´ki temu one
ciebie ju˝ nie dopadnà. Ratuje ci´ jeszcze od wielu nieszcz´Êç. I cia∏o, i Ducha twojego. Napiszesz dziewi´ç
prawdziwych i szczerych ksià˝ek. Ziemia rozÊwietli si´ Przestrzenià Mi∏oÊci! Wtedy, stawiajàc kropk´ na koƒcu dziewiàtej ksià˝ki, b´dziesz móg∏ zrozumieç, kim naprawd´ jesteÊ.
– A teraz co? Nie mog´?
– Kim jesteÊ teraz – powiedzieç nietrudno. JesteÊ kim jesteÊ. JesteÊ taki, jak siebie odbierasz. Kim b´dziesz, wie byç mo˝e tylko Anastazja. B´dzie czekaç w ka˝dej sekundzie, tkwiàc w Wielkiej Mi∏oÊci. A to, ˝e
siedzàcy w ciep∏ych mieszkaniach ludzie mówià o tobie, ˝e jesteÊ tchórzem – podejdê do tego z dystansem,

62

z humorem, a w odpowiedzi poradê im pójÊç do tajgi bez ˝adnego oprzyrzàdowania na trzy doby, ˝eby przespali noc z niedêwiedziem w gawrze, a dla uzupe∏nienia uczuç niech przygruchajà sobie jakàÊ szalonà babk´,
bo przecie˝ w∏aÊnie tak w pierwszej chwil´ odebra∏eÊ Anastazj´?
– No tak, mniej wi´cej.
– Niech ten, który ciebie sàdzi, spróbuje przespaç si´ z tà swojà szalonà. W g∏uszy leÊnej, przy wyciu wilków. Czy to mu si´ uda? – z przekorà powiedzia∏ starzec.
Kiedy wyobrazi∏em sobie obraz przedstawiony przez dziadka, od razu zachichota∏em. Dobrze poÊmialiÊmy
si´ razem ze starcem. Nast´pnie zapyta∏em:
– Czy Anastazja mo˝e s∏yszeç, o czym teraz rozmawiamy?
– Nie, ale si´ dowie o wszystkim, co robisz. – W takim razie niech pan jej powie, ˝eby si´ nie martwi∏a. Powiem wszystkim, jak olej uzdrawiajàcy produkowaç z Cedru.
– Dobrze, przeka˝´ – obieca∏ starzec.
– A pami´tasz wszystko, co Anastazja powiedzia∏a ci o oleju?
– Tak, myÊl´, ˝e wszystko wiem.
– No to powtórz.

JAK OTRZYMAå UZDRAWIAJÑCY OLEJ Z CEDRU?
W∏aÊciwie nietrudno go wyprodukowaç. Nowoczesna technologia jest znana. Nie b´d´ jej przedstawiaç. Sà
jednak pewne niezwyk∏e niuanse. Opowiem o nich.
Nie wolno w czasie zbioru szyszek uderzaç w pieƒ Cedru wa∏kami czy drewnianymi k∏odami, jak to robià
dzisiejsi zbieracze, poniewa˝ to gwa∏townie obni˝a w∏aÊciwoÊci zdrowotne oleju.
Do produkcji oleju nale˝y wykorzystaç tylko te szyszki, które Cedr oddaje sam. Spadajà one przy wietrze
albo mo˝na je strzàsnàç za pomocà g∏osu, jak to robi Anastazja. Zbieraç je powinni tylko dobrzy ludzie. Najlepiej, kiedy szyszk´ podnosi ràczka dziecka. W ogóle wszystkie nast´pne czynnoÊci powinny byç wykonane
z ˝yczliwoÊcià i z jasnymi myÊlami. Takich ludzi mo˝na znaleêç i dzisiaj w syberyjskich wioskach, twierdzi
Anastazja. Jakie to ma znaczenie, trudno powiedzieç. Ale w Biblii jest mowa o królu Salomonie, poszukujàcym odpowiednich ludzi do Êcinania cedrowych drzew. Lecz nie wyjaÊniono, na czym polega∏a ta umiej´tnoÊç, czym ró˝nili si´ od zwyk∏ych drwali.
Otrzymane po wy∏uskaniu z orzecha nasiona nale˝y wykorzystaç do produkcji oleju przed up∏ywem trzech
miesi´cy. Póêniej tracà jakoÊç i uzdrawiajàce cechy. Przy wyt∏aczaniu oleju w ˝adnym wypadku nie wolno dopuÊciç, ˝eby jàdro nasiona styka∏o si´ z metalem. Olej w ogóle nie powinien mieç stycznoÊci z metalem. Potrafi leczyç wszelkie choroby. Nie trzeba nawet stawiaç diagnozy. Mo˝na go u˝ywaç jako produktu ˝ywieniowego i dodawaç do sa∏atek, a mo˝na po prostu piç codziennie po jednej ∏y˝ce. Najlepiej o wschodzie s∏oƒca,
ale mo˝na równie˝ w przy Êwietle dnia, tylko nie w nocy. To jest najwa˝niejsze. Obawiam si´, jednak, ˝e mo˝e wp∏ynàç na rynek podróbka – wyrazi∏em swoje wàtpliwoÊci staruszkowi, a on na to odpowiedzia∏ z zagadkowym uÊmiechem i humorem:
– Ale my teraz razem postawimy tam´ przed podróbkami i zapracujemy na twoje trzy procent.
– Jak postawimy?
– Trzeba pomyÊleç, przecie˝ jesteÊ przedsi´biorcà.
– By∏em kiedyÊ. Teraz sam nie wiem, kim jestem.
– To w takim razie pomyÊlimy wspólnie, a ty mnie poprawiaj, je˝eli coÊ b´dzie nie tak.
– Zgoda.
– Produkt koƒcowy powinni sprawdziç laboratoryjnie ci, którzy to potrafià: lekarze, naukowcy – ogólnie mówiàc: zawodowcy.
– Tak, zgadzam si´. Oni dadzà certyfikat.
– Jednak nie wszystkie w∏aÊciwoÊci mogà przyrzàdy wychwyciç. Konieczna jest degustacja.
– Mo˝liwe. JakoÊç wina te˝ okreÊlajà degustatorzy i nic nie mo˝e ich w tym zastàpiç, ale pami´tajmy, ˝e
degustatorzy Êwietnie znajà si´ na smaku wina, majà wyostrzone zmys∏y, tak na zapach, jak i na smak,
a olej... Kto b´dzie go degustowa∏?
– W∏aÊnie ty sprawdzisz.
– Ja? Jak to zrobi´? To niemo˝liwie! Jad∏em tylko zwyk∏y olej. Kiedy go produkowaliÊmy, nie dotrzymaliÊmy
zasad technologii, o której opowiada Anastazja. A do tego jeszcze pal´.
– Trzy doby przed degustacjà oleju nie powinieneÊ ani paliç, ani spo˝ywaç alkoholu, nie u˝ywaç mi´sa
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i t∏uszczów zwierz´cych. I nie wolno ci przy tym z nikim rozmawiaç przez trzy dni. Nast´pnie spróbujesz olej
i b´dziesz w stanie rozpoznaç po smaku, czy jest prawdziwy, czy me.
– A z czym mam porównaç?
– Z tym – starzec wyciàgnà∏ z lnianej torby drewniany patyczek o gruboÊci dwóch palców. Z jednego koƒca
wystawa∏ inny patyczek, pe∏niàc rol´ korka. – Tu jest prawdziwy olej. Spróbuj, jego smaku z niczym innym nie
pomylisz. Jednak najpierw usi∏uj´ wyp´dziç z ciebie to, co nagromadzi∏o si´ od palenia i ró˝nych waszych
sztuczek.
– Jak to “wyp´dziç”? Tak jak Anastazja?
– Tak. Mniej wi´cej.
– Przecie˝ mówi∏a, ˝e tylko kochajàcy zdolny jest Promieniem Mi∏oÊci choroby usuwaç. I cia∏o nagrzewaç,
a˝ si´ nogi spocà.
– Promieniem Mi∏oÊci. S∏usznie mówisz.
– Przecie˝ nie mo˝e mnie pan tak kochaç, jak ona.
– Ale wnuczk´ kocham. To spróbujmy.
– Dobrze.
Starzec przymknà∏ oczy, nie mrugajàc, wnikliwie zaczà∏ na mnie patrzeç. Po ciele rozesz∏o si´ ciep∏o.
Znacznie s∏absze jednak ni˝ od spojrzenia Anastazji. Nie wychodzi∏o mu to za bardzo, ale on nadal si´ stara∏.
Tak mocno si´ stara∏, ˝e a˝ dr˝a∏y mu r´ce. Cia∏o jeszcze troch´ si´ ogrza∏o i to by∏o wszystko. Jednak starzec nie ust´powa∏, a ja czeka∏em. Nagle spoci∏y mi si´ nogi, nast´pnie pojawi∏a si´ jasnoÊç w g∏owie i zapachy... Poczu∏em zapachy w powietrzu.
– Och, uda∏o si´ – powiedzia∏ zm´czony dziadek i opad∏ na oparcie ∏awki.
– Teraz podaj mi r´k´.
Otworzy∏ korek-kijek i z patyczka nala∏ mi na d∏oƒ cedrowy olej. Zliza∏em go z r´ki – po podniebieniu i po
ca∏ej jamie ustnej rozesz∏o si´ przyjemne ciep∏o. Raptem poczu∏em zapach cedrowy i zrozumia∏em, ˝e nie
mo˝na go z niczym pomyliç.
– Teraz ju˝ b´dziesz pami´ta∏? – zapyta∏ starzec.
– Zapami´tam, to nic trudnego. KiedyÊ w Klasztorze jad∏em ziemniaki. Bardzo d∏ugo pami´ta∏em ich smak.
Po dwudziestu siedmiu latach go sobie przypomnia∏em. Tylko jak ludzie rozpoznajà, ˝e olej jest przetestowany i prawdziwy? Przecie˝ jego cena w sklepach jest bardzo wysoka. Za jeden gram zwyk∏ego cedrowego oleju z domieszkami biorà do trzydziestu tysi´cy rubli, sam to widzia∏em. W importowanym opakowaniu. Przecie˝
za takie pieniàdze spokojnie zgodzà si´ na podróby.
– Tak, pieniàdze teraz sà królem balu. Nale˝y si´ nad tym dobrze zastanowiç.
– No widzi pan? Âlepy zau∏ek! Nie ma wyjÊcia.
– Anastazja mówi∏a, ˝e pieniàdze mo˝na równie˝ wykorzystaç w pracy dla naszego dobra. Spróbujmy pomyÊleç w tym kierunku.
– Dawno ju˝ nad tym myÊlà. Na przyk∏ad, jak uchroniç wódk´ przed podróbkami. Niestety... Zmieniajà etykiety, naklejki, wymyÊlajà banderole, lecz bez skutku. Jak bimber sprzedawali, tak do dziÊ sprzedajà. Na ksero bowiem mo˝na teraz zrobiç banderol´, jakà tylko si´ chce.
– A pieniàdze te˝ mo˝na wydrukowaç?
– Pieniàdze troch´ trudniej.
– No to jako etykiety b´dziemy przyklejaç z drugiej strony butelki pieniàdze, ˝eby pracowa∏y na naszà korzyÊç.
– Jak? Pieniàdze przykleiç? Co za bzdura!
– Daj mi, prosz´, jakiÊ papierowy pienià˝ek.
Da∏em mu banknot o wartoÊci tysiàca rubli.
– Wszystko jasne. Bierzesz banknot i przedzierasz go na pó∏, jednà po∏ow´ niech naklejà na butelk´ czy inne opakowanie, a drugà schowajà. Gdzie majà je chowaç, wymyÊl sam. Na przyk∏ad mo˝na oddaç je do banku na przechowanie. Popatrz, na dwóch po∏ówkach sà te same numery i ka˝dy, kto zechce si´ przekonaç, czy
olej nie jest podrobiony, b´dzie móg∏ porównaç numer swojej po∏ówki banknotu z drugà, przechowywanà
przez producenta.
“To ci dopiero dziadek, ale ma g∏ow´” – pomyÊla∏em i powiedzia∏em do niego:
– Lepszego zabezpieczenia przez podróbkami nie ma! Jest pan rewelacyjny!
On zaÊmia∏ si´ i przez Êmiech powiedzia∏:
– To daj i dla mnie procent. Odpal mi cz´Êç i ju˝.
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– Procent, jaki procent? Ile pan chce?!
– Chc´, ˝eby wszystko by∏o dobrze – spowa˝nia∏ starzec i doda∏: Pomijajàc te trzy procenty ze sprzeda˝y,
weê sobie jeszcze jeden w postaci gotowego oleju. I rozdaj go za darmo wszystkim, którym uznasz za s∏uszne. Niech to b´dzie prezent ode mnie i od ciebie. Dla ludzi.
– Dobrze, wezm´. Âlicznie pan to wszystko wymyÊli∏. Jest pan wspania∏omyÊlny.
– Âlicznie? To si´ Nastusia ucieszy. Ojciec nadal uwa˝a mnie za leniwego. A ty mówisz, ˝e jestem wspania∏y?
– Tak, rewelacyjny – znów si´ zaÊmialiÊmy. I doda∏em: – Niech pan przeka˝e Anastazji, ˝e móg∏by pan byç
Êwietnym przedsi´biorcà.
– Tak, naprawd´?
– Pewnie, móg∏by si´ pan staç nowobogackim, i to jeszcze jakim!
– Tak te˝ przeka˝´ Anastazji, i równie˝ to, ˝e powiesz ludziom wszystko o oleju. Czy nie ˝a∏ujesz ujawnienia tajemnicy?
– Czego mam ˝a∏owaç? Pracy nad nim bardzo du˝o. Na szybko napisz´ trzecià ksià˝k´, jak obieca∏em,
i znowu zajm´ si´ biznesem, handlem albo jeszcze czymÊ normalnym.

*

*

*

Postanowi∏em opowiedzieç dziadkowi o swoich pomocnikach.
– Teraz bardzo du˝o piszà o Anastazji: i naukowcy, i stowarzyszenia duchowe. Ró˝nie jà traktujà. Bardzo
uduchowieni i taktowni ludzie z pewnego twórczego stowarzyszenia zaproponowali mi podpisanie umowy.
Chcieli, abym udost´pni∏ im za okreÊlonà op∏atà wy∏àczne prawo na przedstawienie i komentarz wypowiedzi Anastazji w mediach. Zgodzi∏em si´.
– Za jakà sum´, W∏adimirze, zgodzi∏eÊ si´ sprzedaç im Anastazj´? Sam ton pytania i sens s∏ów nieprzyjemnie na mnie podzia∏a∏y.
– Jak to “sprzedaç”? Powiedzia∏em im o niej wi´cej, ni˝ zosta∏o napisane w ksià˝ce. Zrobi∏em to, aby mogli
sami komentowaç i t∏umaczyç jej s∏owa. Oni tak˝e chcieliby si´ z nià spotkaç. Przede wszystkim sà gotowi sfinansowaç ekspedycj´. Zgodzi∏em si´, co w tym z∏ego?
Starzec milcza∏. Nie mogàc si´ doczekaç odpowiedzi, doda∏em:
– A to, ˝e zaproponowano mi za prawo komentarzu pieniàdze tak si´ u nas przyj´∏o, za us∏ugi si´ p∏aci. Oni
wi´cej zarobià za swojà publikacj´.
Starzec milcza∏ jeszcze jakiÊ czas z pochylonà g∏owà, nast´pnie, jakby g∏oÊno myÊlàc, zaczà∏ mówiç:
– Ale jesteÊ sprytnie przedsi´biorczy. Sprzeda∏eÊ Anastazj´, a oni, uwa˝ajàc si´ za najbardziej uduchowionych i kompetentnych w ca∏ym Êwiecie, kupili jà.
– Dziwnie pan mówi. Co w koƒcu z∏ego zrobi∏em?
– Powiedz, W∏adimirze, czy ani tobie, ani im nie przysz∏o do g∏owy zapytaç, dowiedzieç si´, zrozumieç,
z kim, kiedy i w jakich okolicznoÊciach Anastazja chcia∏aby rozmawiaç? Czy przychodzi si´ u was w goÊci bez
zgody gospodarza? Przecie˝ Anastazja nikogo z nich nie zaprasza∏a.
– JeÊli nie chce si´ z nimi spotkaç, to niech si´ nie spotyka. Ona umowy nie podpisywa∏a.
– Ale ty jà podpisa∏eÊ! Anastazja jest gotowa wszystkim powiedzieç to, co wie, ale ona sama ma prawo decydowaç o sposobie obcowania z ludêmi. JeÊli wybra∏a ksià˝k´ i twój j´zyk, czy ktoÊ ma prawo dyktowaç jej
lub ˝àdaç od niej czegoÊ innego? Ona sama dokona∏a wyboru, ale ktoÊ chce go zmieniç, i cel jest oczywisty.
Nigdy nie b´dzie rozmawiaç z ludêmi patrzàcymi na wszystkich z góry. Rozmawiaç, wiedzàc, ˝e ich osobowoÊç b´dzie zmieniaç, zniekszta∏caç i podporzàdkowywaç sobie Prawd´, która jest dla niej Êwi´ta.
– Z jakiej racji przedstawia pan to w czarnych kolorach. Ci ludzie interesujà si´ wieloma naukami, sà bardzo uduchowieni.
– W∏aÊnie, uwa˝ajà siebie za najbardziej uduchowionych. Egoizm duchowy jest w∏aÊnie szczytem najgorszego Êmiertelnego grzech upychy.
Opanowa∏o mnie niezrozumia∏e uczucie niezadowolenia z mojego kroku. Dobrze, ˝e jeszcze nie otrzyma∏em pieni´dzy zgodnie z umowà, dlatego uda∏o si´ jà anulowaç.
A za jakiÊ czas znowu, nie zauwa˝ywszy nic podejrzanego, podpisa∏em z jednym ze stowarzyszeƒ duchowych umow´ na wy∏àcznoÊç przeprowadzania ze mnà wywiadów. Znowu uleg∏em taktowi i wiedzy duchowej,
tym bardziej ˝e umowa dotyczy∏a tylko mnie. Mam przecie˝ prawo decydowaç o sobie. Jednak i oni, i ja wpadliÊmy w pu∏apk´, poniewa˝ znowu, tym razem poÊrednio, sprzeda∏em Anastazj´, a oni jà kupili. Teraz ju˝ nie

65

dziadek Anastazji, ale dziennikarka centralnej moskiewskiej gazety, zapoznawszy si´ z umowà, zarzuci∏a mi
z oburzeniem: “Fi, co za g∏upota! Za marne pieniàdze sprzeda∏eÊ Anastazj´. Wczytaj si´ i zastanów nad treÊcià umowy. Przekazujesz innym prawo do traktowania i wykorzystania wszystkiego, co zwiàzane z Anastazjà, jak tylko b´dà chcieli w wielkim i najbardziej wp∏ywowym kanale telewizyjnym. Przy tym pozbawi∏eÊ siebie
mo˝liwoÊci oprotestowania ich wypowiedzi, nawet gdyby by∏y absurdalne”.
Analizujàc wydarzenia zwiàzane z napisaniem, wydaniem i dystrybucjà ksià˝ki Anastazja, doszed∏em do
wniosku, ˝e osoby okreÊlajàce siebie jako “bardzo uduchowione” majà te˝ drugà stron´, której same si´ obawiajà. W∏aÊnie dlatego ca∏y czas zapewniajà innych o swojej duchowoÊci, robià do niej aluzje. Chyba si´ bojà,
˝e ktoÊ mo˝e zauwa˝yç t´ ich drugà, ciemnà stron´.
Z przedsi´biorcami jest znacznie ∏atwiej. Ich czyny i dà˝enia sà bardziej jasne, mniej zawoalowane, to
znaczy bardziej uczciwe jak przed samym sobà, tak i przed spo∏eczeƒstwem. Mo˝e ktoÊ powie, ˝e moje zdanie jest b∏´dne, ale od faktów nie da si´ uciec. Tekst ksià˝ki Anastazja wpisywali trzej moskiewscy studenci.
Na szybkà zap∏at´ za swojà prac´ wcale nie liczyli. O duchowoÊci nigdy nie mówili.
Ksià˝k´ wyda∏ na swój rachunek dyrektor moskiewskiej drukami Grzegorz Gruca, oficer w stanie spoczynku. Nak∏ad by∏ ma∏y i przewidywa∏ tylko straty. Grzegorz jest przedsi´biorcà, o duchowoÊci te˝ nigdy nie opowiada∏. Nast´pny nak∏ad op∏aci∏ dyrektor moskiewskiej firmy komercyjnej Nikitin, po czym okaza∏o si´, ˝e on
w ogóle nie zajmuje si´ ksià˝kami. Odda∏ mi wi´kszà cz´Êç nak∏adu, abym to sprzeda∏, ale nie wyznaczy∏ ˝adnego konkretnego terminu zwrotu jego wydatków. On te˝ o duchowoÊci nic nie mówi∏.
Nast´pnie zacz´li do∏àczaç si´ “duchowni”. I na czarno zosta∏ wypuszczony czterdziestopi´ciotysi´czny
nak∏ad ksià˝ki. Kiedy t´ “duchownà” firm´ wykryto, oni zacz´li mówiç o swojej duchowoÊci i pragnieniu tworzenia czegoÊ jasnego i obiecali zap∏aciç autorowi honorarium. I obiecujà po dziÊ dzieƒ. To nie jest jedyny
przypadek. W ogóle “duchowni” majà wstr´t do rozliczania si´, szczególnie kiedy oni sà d∏u˝nikami.
A co dotyczy przekazania komukolwiek wy∏àcznych praw, to ja og∏aszam na stronach tej ksià˝ki: i nikomu
i nigdy nie b´d´ udziela∏ prawa na t∏umaczenie wypowiedzi Anastazji. AjeÊli ktoÊ zacznie g∏osiç, ˝e tylko on
ma takie prawa, to niech ludzie wiedzà: nie da∏em ich dobrowolnie!
Dlaczego mówi´: dobrowolnie? Bo pod adresem moskiewskiej dziennikarki nied∏ugo po tym, jak pomog∏a
mi zerwaç umow´, posypa∏y si´ groêby od nie znanych nam osób. Kim oni sà? Czego chcà? Te˝ mi “duchowni”! Swojà duchowoÊç opierajà na bandytyzmie. No có˝, ja te˝ znam rekieterów, i wÊród nich sà ludzie. Równie˝ im chc´ powiedzieç: z “duchownymi” bàdêcie ostro˝ni, pomyÊlcie spokojnie, w co wciàgajà was”
duchowni ...
I jeszcze jedno. W pierwszej ksià˝ce pisa∏em o mojej propozycji, ˝eby Anastazja sama zdecydowa∏a si´ na
wystàpienie w programie telewizyjnym. Jednak ona odmówi∏a. Wtedy tego nie zrozumia∏em, ale teraz jest dla
mnie jasne, co ona przewidywa∏a. Nawet po opublikowaniu jej ksià˝ki ukaza∏o si´ du˝o interpretacji jej wypowiedzi. Sà rozmaite: i ciekawe, i sporne, ale poÊród tego wszystkiego sta∏o si´ równie˝ bardzo widoczne pragnienie niektórych osób do t∏umaczenia s∏ów Anastazji na w∏asnà korzyÊç. Pojawia∏y si´ wr´cz pretensje:
“Czy tylko ty sam masz prawo z nià rozmawiaç?”. “Przecie˝ nie wszystko rozumiesz, wi´c daj innym mo˝liwoÊç obcowania z nià, b´dzie z tego wi´ksza korzyÊç”. Ale˝ ona nie jest rzeczà, ˝eby jà komuÊ oddawaç.
Ona jest cz∏owiekiem! Wi´c sama ma prawo decydowaç, co robiç, z kim i o czym rozmawiaç. Teraz sta∏o si´
jasne, ˝e na Anastazj´ naprawd´ run´∏a widoczna i niewidoczna gromada ciemnych si∏ w postaci fanatyków
i korzyÊci. “
Ja wiem, jaka gromada ciemnych si∏ rzuci si´ na mnie, ale si´ ich nie boj´, zdà˝´ urodziç i wychowaç syna,
zdà˝´ zobaczyç to, co wymarzy∏am. Równie˝ ludzie zostanà przeniesieni przez odcinek czasu ciemnych si∏” –
powiedzia∏a Anastazja w pierwszej ksià˝ce.
Oni wychowujà dzieci do jedenastego roku ˝ycia, to znaczy, ˝e jeszcze dziesi´ç lat Anastazja mo˝e wytrzymaç.
– I co dalej? – zapyta∏em dziadka. – Czy na pewno jest nieunikniona ta wczesna Êmierç?
– Trudno powiedzieç – odpowiedzia∏ dziadek. – Wszyscy jej poprzednicy gin´li znacznie wczeÊniej, a ona
niejednokrotnie wst´powa∏a na drog´ ku Êmierci fizycznej, lecz za ka˝dym razem w ostatnim momencie jaskrawo wybucha∏ zapomniany i bardziej mocny w swoim priorytecie przepis WszechÊwiata. WyÊwietla∏ sedno
Prawdy bytu ziemskiego. Zostawia∏ ˝ycie w jej ziemskim ciele.
Starzec umilk∏ i znów w zadumie zaczà∏ kreÊliç swoim patykiem nie znane mi znaki. Ja te˝ rozmyÊla∏em:
“Jak mog∏em si´ wpakowaç w takà histori´? Najlepsze jest to, ˝e nie mam mo˝liwoÊci wycofania si´! Gdyby to
by∏o mniej skomplikowane, po prostu bym to rzuci∏ i ju˝, ale teraz nie mog´ tego zrobiç, przecie˝ jest dziecko.
Syna urodzi∏a Anastazja. Zaj´∏aby si´ dzieckiem, jego wychowaniem, ale ona nadal nie porzuca swojego ma-
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rzenia – przeniesienia ludzi przez odcinek czasu ciemnych si∏. Wiem, ˝e nigdy z tego nie zrezygnuje. Jest bardzo uparta i konsekwentna. Taka nie odpuÊci. Ale kto jej, naiwnej, b´dzie pomaga∏? JeÊli przestan´ czyniç to,
co jej obieca∏em, to nikt ju˝ jej nie zostanie. B´dzie to prze˝ywaç, a karmiàcej matce nie wolno si´ denerwowaç. Powinna przede wszystkim wykarmiç dziecko piersià”. Wtedy przerwa∏em myÊlenie, mówiàc:
– Czy mog´ coÊ zrobiç dla Anastazji?
– Spróbuj zrozumieç, co mówi i czego pragnie. Wtedy zamiast motaniny – wspólne zrozumienie, ogrzeje
serce ciep∏a fala, nad Êwiatem nowa zorza wzejdzie...
– Móg∏by pan wyt∏umaczyç to bardziej konkretnie?
– Trudno mi powiedzieç to bardziej konkretnie. We wszystkim wa˝na jest szczeroÊç. Wi´c rób to, co ka˝e
ci serce i Dusza.
– Ona opowiada∏a o jednym rosyjskim prowincjonalnym miasteczku. Mówi∏a, ˝e mo˝e si´ staç bogatsze od
Jerozolimy i Rzymu, poniewa˝ w jego okolicach jest wiele Êwiàtyƒ naszych przodków. I sà one bardziej wartoÊciowe ni˝ Êwiàtynie Jerozolimy. Jednak nieÊwiadomoÊç miejscowych ludzi nie pozwala tego dostrzec.
Chcia∏bym tam pojechaç i zmieniç ich ÊwiadomoÊç.
– Tego nie da si´ zrobiç tak szybko, W∏adimirze.
– Przecie˝ nie wiedzia∏em, ˝e to jest niewykonalne, kiedy przyobieca∏em Anastazji. Teraz powinienem jakoÊ to zmieniç.
– JeÊli nie jesteÊ Êwiadomy niewykonalnoÊci zadania, na pewno ci si´ to uda. ˚ycz´ powodzenia! Jednak
musz´ ju˝ iÊç.
– Odprowadz´ pana.
– Nie marnuj czasu, nie ma co mnie odprowadzaç. Rób swoje. Starzec wsta∏ i, podajàc mi d∏oƒ, po˝egna∏
si´ ze mnà.
Patrzy∏em na idàcego alejà dziadka Anastazji i myÊla∏em o zaplanowanym wyjeêdzie do miasta Gelend˝yk,
przypominajàc sobie, co opowiada∏a o nim Anastazja.

NASZE ÂWIÑTYNIE
Dowiedzia∏em si´ o tym miasteczku przypadkowo. Zapyta∏em Anastazj´, czy cz´sto wyst´pujà Dzwoniàce
Cedry?
– Bardzo, bardzo rzadko – odpowiedzia∏a – byç mo˝e dwa-trzy drzewa na tysiàc lat. Dzisiaj, oprócz uratowanego, jest jeszcze jeden. Mo˝na go Êciàç i wykorzystaç zgodnie z jego przeznaczeniem.
– Co to znaczy “zgodnie z przeznaczeniem”? Na czym to polega?
– Wielki Intelekt WszechÊwiata – Bóg, stworzywszy cz∏owieka i wszystko, co jest wokó∏, byç mo˝e przewidzia∏ danie ludziom mo˝liwoÊci przywrócenia utraconych umiej´tnoÊci korzystania z màdroÊci skumulowanej
w niematerialnym Êwiecie. Ona istnia∏a ju˝ u samych êróde∏, ale poprzez grzesznoÊç cz∏owieka umiej´tnoÊci
jej odbierania zosta∏a utracona. Dziadkowie opowiadali tobie o Dzwoniàcym Cedrze, o jego nadzwyczajnych
uzdrawiajàcych w∏aÊciwoÊciach, ale nie wyjaÊnili, ˝e jego rytmy i pulsacje sà bliskie Wielkiemu Intelektowi.
Gdyby je z∏àczyç, pomno˝yç z rytmami, które tkwià w wielu ludziach, to taki cz∏owiek ze wzmocnionym rytmem, k∏adàc d∏oƒ na ciep∏ym pniu Dzwoniàcego Cedru i przesuwajàc po nim r´kà, jakby g∏aszczàc, otrzymuje mo˝liwoÊç korzystania z bezkresnego wymiaru màdroÊci. Wtedy jest w stanie wiele sobie uÊwiadomiç w tej
dziedzinie, w kierunku której p´dzi∏y jego myÊli w momencie dotykania Cedru, oraz w przysz∏oÊci.
Z ka˝dà osobà b´dzie si´ to odbywa∏o z ró˝nà mocà. Ja opowiadam ci o Najwy˝szym przejawie.
– Dlaczego on tak ró˝nie dzia∏a? Wybiera sobie kogoÊ szczególnego?
– Dzia∏a jednakowo. Jego rytm i wibracje sà zawsze si´ niezmienne; wszystko zale˝y od cz∏owieka. Jedni
mogà si´ mu podporzàdkowaç i poczuç wszystko ca∏oÊciowo, inni tylko po prostu coÊ poczujà. Wi´kszoÊç ludzi za pierwszym razem w ogóle nic nie odczuje, ale i do tych nic nie odczuwajàcych stopniowo b´dzie wracaç ÊwiadomoÊç. W skrajnym przypadku zwi´kszy si´ jej mo˝liwoÊç.
– Nie mog´ pojàç, jak on wybiera?
– W∏adimirze, przecie˝ ci t∏umacz´, ˝e nie chodzi o Cedr, lecz o cz∏owieka... Otó˝ znalaz∏am. Przyk∏ad: muzyka! Rozumiesz, muzyka, kiedy brzmi... Muzyka to przecie˝ te˝ wibracja i rytm. Ale jedni ludzie ws∏uchujà si´
w nià wnikliwie, rodzà si´ w nich uczucia, czasami nawet ∏zy radoÊci i roztkliwienia. Inni tej samej muzyki s∏uchajà oboj´tnie albo wcale nie chcàjej s∏uchaç.
Tak samo jest z Cedrem. Tylko ten, kto jest zdolny odczuwaç i rozumieç, us∏yszy wiele! WielkoÊç ta b´dzie
w nim stopniowo rozkwita∏a. W momencie kiedy cz∏owiek zechce si´ zastanowiç.
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Kobiety mogà zyskaç si∏´ i màdroÊç Praêróde∏, spe∏niç swoje przeznaczenie, uczyniç szcz´Êliwymi swojego wybranka-m´˝a, siebie i zrodzone z mi∏oÊci dziecko. Cud ten nie tkwi w Cedrze, lecz w ludzkich dà˝eniach. Cedr im tylko pomaga. Nie On jest najwa˝niejszy w dobrych czynach.
– Niewiarygodne, ta opowieÊç podobna jest do pi´knej, n´càcej legendy.
– Nie wierzysz mi? Uwa˝asz moje s∏owa za legend´? To dlaczego w takim razie dà˝y∏eÊ do tych miejscowoÊci i bardzo pragnà∏eÊ, bym pokaza∏a tobie Dzwoniàcy Cedr?
– Nie wszystko uwa˝am za legend´. W opowieÊç twoich dziadków o Cedrze te˝ poczàtkowo nie uwierzy∏em. Póêniej jednak, gdy wróci∏em z ekspedycji, przeczytawszy popularnonaukowà literatur´, zapozna∏em si´
ze stwierdzeniami naukowców odnoÊnie jego uzdrawiajàcych w∏aÊciwoÊci – by∏em zaskoczony i zachwycony
tym, ˝e i naukowcy, i Biblia majà takie samo zdanie. Nigdzie jednak, nawet w przybli˝eniu, nie wspomniano
o mo˝liwoÊci odczucia poprzez Cedr po∏àczenia z Wielkim Intelektem, czyli Bogiem, tak jak ty o tym mówisz.
– Nie czyta∏eÊ wnikliwie ani wypowiedzi naukowców, ani Biblii, albo nie przywiàza∏eÊ wagi do najwa˝niejszego, inaczej nie wàtpi∏byÊ w moje s∏owa.
– Co mog∏em przeoczyç? W Biblii tylko dwa razy jest mowa o Cedrze: kiedy Bóg uczy∏, jak z jego pomocà
uzdrawiaç ludzi, a nast´pnie jak odka˝aç izby.
– Biblia opowiada równie˝ o królu Salomonie jako jednym z najmàdrzejszych królów szanowanych przez
swój naród. Przecie˝ król Salomon jest postacià autentycznà, historycznà, nie jest legendà.
– No i co z tego?
– A to, ˝e Biblia opowiada, ˝e ten król zbudowa∏ Bogu Êwiàtyni´ z Cedru i obok tak˝e z Cedru swój dom.
A˝eby otrzymaç drewno cedrowe, wynajà∏ ponad trzydzieÊci tysi´cy pracowników, którzy dostarczali drewno
z innego paƒstwa. A˝eby Êciàç drzewo cedrowe, Salomon zwróci∏ si´ do innego króla, Hurama, z proÊbà o ludzi, “którzy umieliby Êcinaç Cedry”. Za ten Cedr Salomon odda∏ dwadzieÊcia miast swojego cesarstwa. PomyÊl, dlaczego najmàdrzejszy w∏adca zdecydowa∏ si´ na takie straty i wybudowa∏ Êwiàtyni´ i dom z materia∏u
mniej odpornego i wytrzyma∏ego ni˝ ten, który mia∏ pod r´kà?
– Dlaczego?
– Odpowiedê móg∏byÊ te˝ znaleêç w Biblii: “Kiedy wyszli kap∏ani z Miejsca Âwi´tego [...], Êwiàtynia nape∏ni∏a si´ ob∏okiem chwa∏y Paƒskiej, tak i˝ nie mogli kap∏ani tam pozostaç i pe∏niç swej s∏u˝by z powodu tego ob∏oku, bo chwa∏a Paƒska wype∏ni∏a Êwiàtyni´ Bo˝à” (II Ks. Kronik 5, 11–14). PoÊrednie dowody mo˝esz równie˝ znaleêç w wypowiedziach waszych najbardziej Êwiat∏ych naukowców.
– Pi´knie, wychodzi na to, ˝e mo˝na uwierzyç twoim s∏owom. Okazuje si´, ˝e Cedr wiele ludziom wyjaÊni.
Poka˝ mi ten drugi Dzwoniàcy Cedr, który mo˝na Êciàç. Przywioz´ go do miasta, gdzie bez problemu z ka˝dego punktu Ziemi dotrze ka˝dy, kto b´dzie pragnà∏ go dotknàç.
– Ale gdzie dzisiaj znajdziesz takie miasto na Ziemi, którego mieszkaƒcy nie zbezczeÊciliby tego Âwi´tego
Drzewa, zapewniliby ochron´, stworzyli warunki dla pragnàcych do niego podejÊç?
– Spróbuj´ je znaleêç. Dlaczego uwa˝asz, ˝e to b´dzie trudne?
– Bardzo skomplikowany jest rozum dzisiejszych ludzi przez programy technokratycznego Êwiata. Stajà si´
podobni do biorobotów.
– Jakich biorobotów?
– Âwiat techniczny jest tak uporzàdkowany, ˝e cz∏owiek wynajduje ró˝ne mechanizmy, spo∏eczne postulaty jakoby dla u∏atwienia swojego ˝ycia, ale w rzeczywistoÊci u∏atwienie to jest iluzoryczne. Cz∏owiek sam staje
si´ robotem technologicznego Êwiata. Stale brakuje mu czasu na zastanowienie si´ nad sednem bytu, wys∏uchanie kogoÊ i nawet nie myÊli nad w∏asnym losem. Post´puje jak zaprogramowany robot. Na przyk∏ad ty teraz widzisz wszystko na w∏asne oczy, s∏yszysz swoimi uszami, lecz uwierzyç jest ci trudno.
– Anastazjo, co do mnie, to ja jestem w ca∏kiem innej sytuacji. Nie mog´ siebie nazwaç praktykujàcym
chrzeÊcijaninem. Nie jestem a˝ tak wierzàcy. Wierz´, ogólnie, oczywiÊcie, ale domyÊlam si´, ˝e nie tak jak inni. U nas teraz jest wielu prawdziwie wierzàcych ludzi. Wi´kszoÊç czyta Bibli´. Oni od razu podchwycà temat
Cedru, gdy zauwa˝à, ile Biblia mówi o tym drzewie, sprawdzà i z ˝yczliwoÊcià si´ odniosà do twego kawa∏ka
Cedru.
– Wyznania, W∏adimirze, sà ró˝ne. Cz´sto cz∏owiek trzyma w r´kach Koran, Bibli´ lub ksi´g´ màdroÊci Poczàtków, zarzeka si´, ˝e wierzy, nawet innych usi∏uje nauczaç, ale tak naprawd´ on jakby targuje si´ z Bogiem: “Widzisz, wierz´ w ciebie. Zanotuj to w razie czego”.
– To jaka jest w takim razie prawdziwa wiara? W czym powinna si´ przejawiaç?
– W sposobie ˝ycia, odbiorze Êwiata, zrozumieniu swojego sedna i przeznaczenia, w odpowiednich czynnoÊciach i odnoszeniu si´ do otoczenia, i równie˝ w pomys∏ach.
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– To znaczy, ˝e tak po prostu wierzyç w Boga nie wystarczy?
– Tak, wierzyç tak po prostu nie wystarczy. Wyobraê sobie armi´. Wszyscy ˝o∏nierze, co do jednego, wierzà swojemu dowódcy, lecz walczyç nie idà. Tak mocno w niego wierzà, ˝e sàdzà, i˝ on sam zwyci´˝y. No
i ˝o∏nierze siedzà i obserwujà, jak ich dowódca idzie sam na spotkanie z gromadà wrogów. Krzyczà do niego
w uniesieniu: “Naprzód, naprzód! Wierzymy w ciebie, mocno w ciebie wierzymy!!!”.
– Ale co ty... Da∏aÊ takie porównanie, przecie˝ taki absurd nie istnieje.
– W∏aÊnie takie absurdy istniejà w realnym ˝yciu.
– W takim razie daj konkretny przyk∏ad z naszego realnego ˝ycia, a nie jakiÊ wymyÊlony.
– Dobrze, na po∏udniu Rosji, nad Morzem Czarnym, znajduje si´ miasto Gelend˝yk. Jest to miejsce, gdzie
turyÊci przyje˝d˝ajà jak do kurortu. Jego przeznaczeniem jest, aby ludzie mogli tu odpoczàç od codziennej
krzàtaniny, zastanowiç si´ nad ˝yciem, dotknàç Êwi´tych miejsc. W okolicach miasta i w samym mieÊcie jest
ich wiele. Znaczenie tych miejsc jest znacznie cenniejsze ni˝ Êwi´tych miejsc w Jerozolimie i Piramid Egiptu.
To miasto mog∏oby byç jednym z najbogatszych miast Êwiata, bogatszym od Jerozolimy i Rzymu, lecz ono coraz bardziej upada. Jego domy i hotele opustosza∏y i ulegajà coraz wi´kszej ruinie. Egoistyczny umys∏ miejscowych w∏adz, które poza pieni´dzmi nie widzà nic wi´cej, nie pozwala im dostrzec wartoÊci Êwi´tych miejsc,
zdolnych zrobiç z miasta Gelend˝yk kwitnàcy zakàtek Êwiata. Opowiadajàc o swoim mieÊcie, mówià tylko
o morzu, o sztucznych metodach leczenia, o tym, ˝e w pokojach hotelowych sà lodówki i nowoczesne meble,
a o Êwi´tych miejscach nawet nie wspominajà. Oni sami o nich niewiele wiedzà, a nawet nie chcà wiedzieç.
Priorytetem jest dla nich coÊ innego.
W tym miejscu jest wielu ludzi uwa˝ajàcych siebie za m´drców, za oddanych Bogu, jest bardzo du˝o ró˝nych wyznaƒ. Niektórzy z nich aktywnie nauczajà innych. Lecz czego nauczajà? Przez swój stosunek do otoczenia ∏amali i ∏amià nawet te przykazania, które sà równie˝ zawarte w szanowanych przez nich Âwi´tych
Ksi´gach. Na przyk∏ad w Biblii jest przykazanie: “Kochaj bliêniego swego...”, ale aby kochaç, nale˝y najpierw
dobrze znaç swojego bliêniego. Nie mo˝na kochaç tego, kogo nie znasz. A jednak oni, uwa˝ajàc siebie za
wierzàcych, nie wiedzà nic o swoich bliênich i rodakach, którzy ˝yli na Êwi´tej ziemi i zostawili im w spadku
skarb niewyczerpany – Âwi´te Relikty Przesz∏oÊci. PrzenieÊli przez tysiàclecia porywy màdroÊci i Êwiat∏o w∏asnych dusz. Wielu okreÊla siebie jako wierzàcych, ale nie dostrzega wokó∏ siebie Âwi´tych Miejsc, pozostawionych przez rodziców dla ich dobra.
– Co to za wybitne Êwi´toÊci w tym mieÊcie?
– Wiesz, W∏adimirze, obok tego miasta roÊnie taki sam libaƒski Cedr, jaki cz´sto pojawia si´ w tekÊcie Biblii. To ˝ywe, pochodzàce prosto od Boga stworzenie, o którym tak wiele mówiono jeszcze przed pojawieniem
si´ Jezusa Chrystusa na Ziemi, znajduje si´ obok miasta. Zaledwie stuletni Cedr jest jeszcze m∏odzieƒcem,
ale ju˝ pi´knym i bardzo mocnym. Wyrós∏ tam tylko dlatego, ˝e by∏ posadzony przez prawego i godnego cz∏owieka. By∏ to pisarz Korolenko. Dopóki darzono go szacunkiem, wokó∏ Cedru sta∏ p∏ot; dzisiaj i dom pisarza
jest zrujnowany, i na drzewo te˝ nikt ju˝ nie zwraca uwagi.
– Wierzàcy te˝?
– Wielu ludzi tego miasta uwa˝ajàcych siebie za wierzàcych nie zwraca uwagi ani na Cedr, ani na inne
wielkie Êwi´te miejsca swoich przodków, a nawet je dewastuje – w rezultacie miasto upada.
– To znaczy, ˝e Bóg si´ mÊci? Karze ich?
– Nie, Bóg jest dobry, On nigdy si´ nie mÊci. Jednak co On mo˝e zrobiç, je˝eli Jego stworzenia nie sà zauwa˝ane i doceniane?
– Niewiarygodne! Czy naprawd´ istnieje takie drzewo? Nale˝y to sprawdziç!
– Istnieje. Istnieje Ono i wiele innych Êwi´tych reliktów w okolicach tego miasta. Jednak i do nich odnoszà
si´ z punktu widzenia technicznego Êwiatopoglàdu, tak jak na przyk∏ad do piramid Màdrych Faraonów.
– Co? Skàd ty wiesz o istnieniu egipskich piramid?
– Dzi´ki pokoleniom moich przodków tkwi we mnie zdolnoÊç do obcowania z wymiarem zamieszkiwanym
przez myÊli i màdroÊç. Obcujàc z nim, mo˝na dowiedzieç si´ o wszystkim, o czym pomyÊlisz i co ci´ zainteresowa∏o.
– Poczekaj, poczekaj, teraz chc´ ci´ sprawdziç. Odpowiedz, czy ty naprawd´ znasz tajemnic´ egipskich
piramid?
– Tak, znam. Tak samo, jak wiem o tym, ˝e badacze piramid ca∏y czas szli w nieodpowiednim kierunku,
kierujàc si´ materialnymi zdobyczami. Interesowa∏o ich g∏ównie to, jak by∏y wybudowane, jaki by∏ ich wymiar,
wspó∏zale˝noÊç Êcian oraz co by∏o ukryte wewnàtrz i jakie rzeczy tam si´ znajdujà. Ludzi ˝yjàcych w czasach
powstania piramid odbierali jako istoty przesàdne. Same piramidy uwa˝ali tylko jako sposób na przechowywa-
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nie skarbu i rzeczy faraona, jego cia∏a i s∏awy. Dlatego oddalali si´ badacze od dobrze przemyÊlanego najwa˝niejszego sensu za∏o˝onego w budowie piramid.
– Nie rozumiem ci´, Anastazjo. Od jakiego sensu si´ oddalali?
Anastazja milcza∏a przez chwil´, jakby wpatrujàc si´ w bezkres, i nast´pnie rozpocz´∏a swojà zadziwiajàcà
opowieÊç:
– Wyobraê sobie, w g∏´bokiej staro˝ytnoÊci ludzie ˝yjàcy na Ziemi posiadali zdolnoÊci pozwalajàce im byç
bezwzgl´dnie màdrzejszymi od dzisiejszego cz∏owieka. Ludzie Praêróde∏ mieli mo˝liwoÊç swobodnego korzystania z ca∏ej informacyjnej bazy danych wype∏niajàcej WszechÊwiat. Ta informacja WszechÊwiata stworzona
zosta∏a przez Wielki Intelekt – przez Boga. Ca∏y czas pog∏´biana przez Niego i przez samych ludzi, przez ich
myÊli – jest na tyle obszerna, ˝e jest zdolna udzieliç odpowiedzi na ka˝de pytanie. Nie jest jednak natr´tna.
Na pytanie, które cz∏owiek zadawa∏, odpowiedê rodzi∏a si´ w podÊwiadomoÊci w jednym mgnieniu.
– A co im to da∏o?
– Tym ludziom nie by∏ potrzebny statek kosmiczny, poniewa˝ gdyby tylko chcieli, mogli zobaczyç i bez niego, co dzieje si´ na innych planetach. Tym ludziom nie by∏ potrzebny telewizor, telefon, który przewodami
oplata Ziemi´, jak równie˝ umiej´tnoÊç pisania, bowiem informacje, które dzisiaj czerpie si´ z ksià˝ek, oni po
prostu mogli w jednym mgnieniu otrzymaç, wykorzystujàc inne mo˝liwoÊci. Tym ludziom nie by∏ potrzebny
przemys∏ farmaceutyczny, mogli w razie potrzeby otrzymaç niezb´dne najlepsze lekarstwa jednym lekkim ruchem r´ki, poniewa˝ znajdujà si´ one w przyrodzie. Tym ludziom nie by∏y potrzebne dzisiejsze Êrodki komunikacji, maszyny, samochody i przedsi´biorstwa do produkcji ˝ywnoÊci, poniewa˝ i bez tego wszystkiego mieli
pod dostatkiem. Oni rozumieli, ˝e zmiana warunków klimatycznych w jednym rejonie Ziemi jest sygna∏em do
przeniesienia si´ na inny, aby ten móg∏ odpoczàç. Rozumieli zarówno Kosmos, jak i swojà planet´. Oni byli
myÊlicielami i rozumieli swoje przeznaczenie... Udoskonalali planet´ Ziemi´ i nie by∏o im równych w ca∏ym
WszechÊwiecie. I tylko sam Wielki Intelekt WszechÊwiata – Bóg przewy˝sza∏ ich màdroÊcià. Oko∏o dziesi´ciu
tysi´cy lat temu poÊród cywilizacji ludzkiej zamieszka∏ej na terenie dzisiejszej Europy, Azji, pó∏nocnej cz´Êci
Afryki i Kaukazu zacz´∏y pojawiaç si´ indywidua, u których kontakt z Intelektem WszechÊwiata zosta∏ cz´Êciowo lub ca∏kowicie zak∏ócony. W∏aÊnie od tego momentu zapoczàtkowany zosta∏ ruch cz∏owieczeƒstwa ku katastrofie planetarnej, niewa˝ne jakiej konkretnie: czy ekologicznej, jàdrowej, bakteriologicznej, czy jakiejkolwiek, które prognozujà naukowcy, o których mówià staro˝ytne religie, opisujàc je poprzez mity.
– Poczekaj, Anastazjo, ju˝ w ogóle nic nie rozumiem. W jaki sposób mo˝na po∏àczyç pojawienie si´ tych
“inwalidów” z katastrofà planetarnà?
– Trafnie znalaz∏eÊ dla nich nowoczesne okreÊlenie “inwalidzi”. OczywiÊcie byli oni inwalidami, nie pe∏nowartoÊciowymi ludêmi, a czego potrzebuje cz∏owiek nie posiadajàcy wzroku?
– ˚eby ktoÊ go poprowadzi∏.
– A nie posiadajàcy s∏uchu?
– Aparatu s∏uchowego.
– A nie majàcy ràk albo nóg?
– Protezy.
– Jednak oni nie posiadali czegoÊ wa˝niejszego: nie mieli kontaktu z Wielkim Intelektem WszechÊwiata,
zgubili umiej´tnoÊç nawiàzywania ∏àcznoÊci. Stàd wynika utrata wiedzy, za pomocà której mo˝na udoskonalaç Ziemi´, kierowaç nià. Wyobraê sobie ekip´ supernowoczesnego statku kosmicznego, gubiàcà nagle
w dziewi´çdziesi´ciu procentach swój rozum. Niczego nie pojmujàc, zaczynajà Êciàgaç os∏on´ statku i rozpalaç w kabinie ognisko, odrywaç od pulpitu przyrzàdy sterownicze i robiç z nich dla siebie zabawki i bi˝uteri´.
W∏aÊnie z takà zwariowanà za∏ogà, jak najbardziej, mo˝na porównaç tych ludzi. I w∏aÊnie ci, jak ich okreÊlasz,
“niepe∏nowartoÊciowi inwalidzi” najpierw wynaleêli kamiennà siekier´, w∏óczni´. Nast´pnie... ich myÊl, rozwijajàc si´, dosz∏a do wynalezienia g∏owicy jàdrowej. Po dziÊ dzieƒ ich myÊl z niezmordowanym uporem nadal
niszczy unikalne i doskona∏e stworzenia, zast´pujàc je swoimi prymitywnymi wynalazkami. To ich pokolenia
zacz´∏y tworzyç wcià˝ wi´cej i wi´cej, dr´czàc przy tym supernowoczesny przyrodniczy mechanizm Ziemi,
tworzàc wszelkie mo˝liwe sztuczne spo∏eczne urzàdzenia. W skutek tego ludzie zacz´li ze sobà walczyç, tracàc do koƒca danà im na poczàtku màdroÊç. Te mechanizmy i maszyny nie tylko nie mog∏y siebie reprodukowaç, ale równie˝ same si´ nie regenerowa∏y, gdy uleg∏y uszkodzeniu, jak na przyk∏ad drzewo. Wówczas technokraci zacz´li mieç wi´ksze zapotrzebowanie na ludzi do obs∏ugi mechanizmów, a tak naprawd´ do przekszta∏cenia ich w roboty. W zwiàzku z tym, ˝e bioroboty pozbawione sà indywidualnej zdolnoÊci do poznania
Prawdy, bardzo ∏atwo jest nimi kierowaç. Na przyk∏ad za pomocà sztucznych nowoczesnych mediów mo˝na
zakodowaç w nich program: “PowinniÊcie budowaç komunizm”, stworzyç dla nich symbole, plakietki, flagi
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okreÊlonego koloru, a nast´pnie za poÊrednictwem tych samych mediów zakodowaç u cz´Êci ludzi inny program: “Komunizm jest z∏y”, podaç inne symbole, kolory flag. I wtedy te dwie grupy z ró˝nymi programami b´dà si´ nienawidziç nawzajem a˝ do fizycznego zniszczenia. Rozpocz´∏o si´ to ju˝ dziesi´ç tysi´cy lat temu,
kiedy ludzi pozbawionych kontaktu z Intelektem pojawia∏o si´ coraz wi´cej. Faktycznie mo˝na ich okreÊliç wariatami, poniewa˝ ˝adna z ˝yjàcych istot nie marnotrawi Ziemi tak jak oni.
W tych dawnych czasach pozosta∏o niewielu z tych, którzy mogli swobodnie korzystaç z màdroÊci WszechÊwiata. Mieli oni nadziej´, ˝e kiedy spo∏eczeƒstwo dojdzie do kresu, gdy zanieczyszczonym powietrzem b´dzie trudno oddychaç, ska˝onà wod´ niebezpiecznie piç, i gdy jednoczeÊnie stworzony przez ludzi techniczny
system zabezpieczenia, bardzo skomplikowany i spi´trzony, b´dzie coraz cz´Êciej si´ psuç – wtedy cz∏owiek
wreszcie zacznie myÊleç...
Stojàc na skraju przepaÊci, zastanowià si´ ludzie nad sednem bytu, sensem swojego ˝ycia i przeznaczenia. Wielu z nich zapragnie wówczas osiàgnàç Prawd´ Praêróde∏, a to jest mo˝liwe tylko przy niezb´dnym
spe∏nieniu warunku powrotu zdolnoÊci Prazróde∏. Dziesi´ç tysi´cy lat temu ju˝ niewielu ludzi posiada∏o te
zdolnoÊci. Zazwyczaj byli to stojàcy na czele rodu wodzowie plemion. Oni – a w∏aÊciwie na ich polecenie – zacz´li budowaç specjalne zabudowania z ci´˝kich kamiennych p∏yt. Wewnàtrz powstawa∏a komora, czyli pomieszczenie pó∏tora na dwa metry, o wysokoÊci oko∏o dwóch metrów. Zdarza∏y si´ równie˝ wi´ksze i mniejsze. Kamienne p∏yty ustawia∏o si´ wewnàtrz pod niewielkim kàtem. Zdarza∏o si´, ˝e takie komory wyd∏ubywano w monolitowym kamieniu, czasami je chowano pod ziemià, usypujàc kopiec. W jednej z bocznych p∏yt komory robi∏o si´ otwór w kszta∏cie sto˝ka o Êrednicy oko∏o trzydziestu centymetrów. Ten otwór zatyka∏o si´ idealnie dopasowanym kamiennym czopkiem. Do tych kamiennych grobowców wchodzili przed Êmiercià ludzie
nie pozbawieni zdolnoÊci korzystania z màdroÊci WszechÊwiata. Tam, medytujàc, umierali. Pozostali przy ˝yciu, a tak˝e urodzeni póêniej mogli przez tysiàclecia podchodziç do nich i otrzymaç odpowiedê na ka˝de pytanie interesujàce cz∏owieka. W tym celu nale˝a∏o usiàÊç obok komory i pomyÊleç. Czasami odpowiedê przychodzi∏a od razu, czasami trzeba by∏o na nià czekaç, ale przychodzi∏a obowiàzkowo, bo te zabudowania z pozosta∏ymi w nich na wieki ludêmi s∏u˝y∏y jako odbiornik informacji. Przez nie ∏atwiej by∏o si´ ∏àczyç z Intelektem WszechÊwiata. Kamienne zabudowania przypominajà swoim znaczeniem piramidy egipskie. Te ostatnie
sà jednak o wiele s∏abszymi odbiornikami, chocia˝ ich rozmiary sà znacznie wi´ksze, lecz sedno i przeznaczenie majà jednakowe. Pogrzebani w piramidach egipskich faraoni byli te˝ myÊlicielami, w nich równie˝ cz´Êciowo by∏a zachowana zdolnoÊç Praêróde∏. Jednak aby otrzymaç z pomocà piramid odpowiedê na to czy inne pytanie, pozostali przy ˝yciu powinni byli przychodziç do piramidy nie pojedynczo, a od razu wi´kszà grupà. Nale˝a∏o staç wzd∏u˝ ka˝dej z czterech Êcian, wzrok i umys∏ kierujàc w gór´, jakby Êlizgajàc si´ po uchylonej Êcianie do samego jej wierzcho∏ka. Tam, na wierzcho∏ku, wzrok i myÊl ludzka ∏àczà si´ w jednym punkcie,
tworzàc tym samym kana∏ kontaktu z Wielkim Rozumem WszechÊwiata. Dzisiaj tak˝e mo˝na w taki sam sposób otrzymaç to, czego si´ pragnie. W miejscu po∏àczenia wzroku i myÊli tworzy si´ energia podobna do radiacji. Gdyby w tym miejscu na wierzcho∏ku piramidy ustawiç odpowiednie urzàdzenie, wskaza∏oby ono istnienie tej energii. Niezwyk∏e uczucia ogarnà równie˝ ludzi stojàcych na dole. Och, gdyby nie grzeszna pycha
wspó∏czesnych ludzi, panujàce przeÊwiadczenie, ˝e cywilizacje przesz∏oÊci by∏y prymitywne i g∏upie... wtedy
wspó∏czeÊni mogliby odgadnàç prawdziwe przeznaczenie piramid.
Archeologowie i naukowcy wi´ksze znaczenie przypisywali metodzie ich budowania, ale i tak do tej pory
nie uda∏o im si´ tego rozstrzygnàç. A przecie˝ to takie proste: do budowy wykorzystywano jednoczeÊnie wraz
z si∏à fizycznà i rozmaitymi urzàdzeniami energi´ myÊli zmniejszajàcà grawitacj´. Ca∏e zespo∏y ludzi posiadajàcych takie zdolnoÊci pomaga∏y budowniczym piramid. Dzisiaj te˝ istniejà osoby, zdolne do przemieszczania
ma∏ych przedmiotów za pomocà si∏y swojej myÊli i koncentracji. Jednak niezmiernie bardziej wartoÊciowe pod
wzgl´dem efektywnoÊci kontaktu z Rozumem WszechÊwiata sà ma∏e kamienne komory poprzedzajàce piramidy.
– Dlaczego, Anastazjo? Z powodu swojej konstrukcji, formy?
– Dlatego, W∏adimirze, ˝e do nich ludzie wchodzili umieraç jeszcze za ˝ycia. Wi´c niezwyk∏a by∏a ich
Êmierç. Oni oddawali si´ wiecznej medytacji.
– Jak to, ˝ywi ludzie? Dlaczego? Po co?
– Po to, ˝eby stworzyç potomnym mo˝liwoÊç powrotu si∏y Praêróde∏. Starszy cz∏owiek, zazwyczaj jeden
z najmàdrzej szych przywódców rodu, czujàc swój bliski koniec, prosi∏ swoich krewnych i bliskich o umieszczenie go w tej kamiennej komorze. Je˝eli uwa˝ano go za godnego, spe∏niano jego proÊb´.
Odsuwano ci´˝kà, masywnà górnà p∏yt´, m´drzec wchodzi∏ do Êrodka, a p∏yta wraca∏a na swoje miejsce.
Cz∏owiek zostawa∏ ca∏kowicie odizolowany od zewn´trznego materialnego Êwiata. Jego oczy nic nie widzia∏y
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i nic nie s∏ysza∏y jego uszy. Taka zupe∏na izolacja – gdy nie mo˝na nawet dopuÊciç myÊli o powrocie, nie b´dàc jeszcze na tamtym Êwiecie, gdy sà wy∏àczone zmys∏y wzroku i s∏uchu – otwiera∏a mo˝liwoÊç ca∏oÊciowego kontaktu z Rozumem Kosmosu, zrozumienia mnóstwa zjawisk, jak równie˝ post´powania ludzi na Ziemi,
a najwa˝niejsze – mo˝liwoÊç przekazania przesz∏oÊci, tego wszystkiego, co zrozumia∏e, pozosta∏ym przy ˝yciu i ich nast´pnym pokoleniom. Dzisiaj podobny stan okreÊlacie jako medytacj´. Tylko ˝e ona jest dzieci´cym
psikusem w porównaniu z medytacjà prowadzàcà do wiecznoÊci.
Póêniej ludzie przychodzili do tej kamiennej komory, wyciàgali czopek ze sto˝ka i rozmyÊlali, radzili z unoszàcymi si´ w komorze myÊlami. Duch MàdroÊci by∏ tam zawsze i na zawsze tam pozostanie.
– Anastazjo, ale jak, za pomocà czego mo˝esz udowodniç dzisiejszym ludziom istnienie takich zabudowaƒ
i to, ˝e ludzie odchodzili do nich na wiecznà medytacj´?
– Mog´ to udowodniç, inaczej nie mówi∏abym o tym.
– Jak to zrobisz?
– Bardzo ∏atwo, przecie˝ te kamienne komory... jeszcze istniejà do dzisiaj. Nazywacie je dolmenami. Mo˝naje zobaczyç, dotknàç ich, a tym samym sprawdziç moje opowieÊci.
– Co? Gdzie? Czy mo˝esz wskazaç to miejsce?
– Tak. Na przyk∏ad w Rosji, w górach Kaukazu, niedaleko miast, które teraz nazywacie Soczi, Gelend˝yk,
Noworosyjsk, Tuapse...
– Sprawdz´ to na pewno, Specjalnie tam pojad´. W g∏owie si´ nie mieÊci – to, o czym mówisz, jest niemo˝liwe! Na pewno to sprawdz´!
– OczywiÊcie, sprawdê. Mieszkaƒcy tych terenów wiedzà o dolmenach, tylko nie przypisujà im odpowiedniego znaczenia. Wi´kszoÊç dolmenów jest ju˝ rozkradziona, ludzie nie rozumiejà ich prawdziwego przeznaczenia, nie wiedzà, ˝e dzi´ki nim istnieje mo˝liwoÊç kontaktu z màdroÊcià WszechÊwiata. Ci, którzy za ˝ycia
odeszli w wiecznà medytacj´, nigdy ju˝ si´ nie przemienià w nic materialnego. Z∏o˝yli w ofierze ˝ycie wieczne
w imi´ potomków swoich, lecz ich wiedza i mo˝liwoÊci okaza∏y si´ daremne, bo nikt z nich nie skorzysta∏.
I z tego wyp∏ywa ich wielki ˝al i zmartwienie.
Dowodem na to, ˝e ludzie za ˝ycia schodzili, by tam umrzeç, jest u∏o˝enie koÊci szkieletu odkrytych w dolmenach. Niektórzy umierali, le˝àc, niektórzy siedzàc w kàciku, albo w pozycji pó∏siedzàcej, opierajàc si´ o kamiennà p∏yt´. W spó∏czeÊni badacze potwierdzili ten fakt. Opisane to równie˝ zosta∏o przez waszych naukowców, jednak znów nikt nie przywiàza∏ do tego wagi. Nie prowadzi si´ powa˝nych badaƒ dolmenów. Tamtejsi
mieszkaƒcy demontujà dolmeny, a kamienne p∏yty wykorzystujà w budownictwie.
Anastazja zatroskana opuÊci∏a g∏ow´ i umilk∏a, a ja obieca∏em jej:
– Ja im wszystko wyt∏umacz´. Wyt∏umacz´ im. Ju˝ nie b´dà ich grabiç i niszczyç, nie b´dà z nich szydziç.
Oni po prostu o tym nie wiedzieli.. .
– MyÊlisz, ˝e b´dziesz w stanie im wyt∏umaczyç?
– Spróbuj´. Pojad´ tam i spróbuj´ wyt∏umaczyç. Jeszcze nie wiem, jak to zrobi´, ale znajd´ dolmeny, oddam im pok∏on i postaram si´ wyt∏umaczyç wszystko ludziom.
– By∏oby dobrze. Je˝eli pojedziesz w to miejsce, pok∏oƒ si´, prosz´, równie˝ dolmenowi, w którym umar∏a
moja pramamusia.
– Nie do wiary! Skàd ty mo˝esz wiedzieç, ˝e twój praprzodek ˝y∏ w tym miejscu i jak umar∏?
– Jak˝e mo˝na, W∏adimirze, nie wiedzieç – odpar∏a Anastazja jak ˝yli i co robili twoi przodkowie, czego pragn´li, do czego dà˝yli? A co dotyczy mojej dalekiej mamusi, to ona jest szczególnie godna pami´ci. Wszystkie
moje mamusie otrzyma∏y màdroÊç, ona równie˝ i mi dzisiaj pomaga. Moja pramamusia by∏a takà kobietà, która doskonale wiedzia∏a, jak podczas karmienia niemowl´cia obdarzyç je zdolnoÊcià korzystania z Rozumu
WszechÊwiata. Ju˝ w tych czasach, kiedy ona ˝y∏a, ludzie przestali doceniaç znaczenie tej wiedzy tak samo,
jak wspó∏czeÊni. Podczas karmienia dziecka piersià nie mo˝na myÊleç o niczym innym, nie wolno odbiegaç
myÊlà od tej czynnoÊci. Nale˝y myÊleç tylko o swoim maleƒstwie przyssanym do piersi. Ona wiedzia∏a, jak
i o czym nale˝y myÊleç, dlatego wi´c chcia∏a przekazaç swojà wiedz´ wszystkim ludziom. Moja pramama nie
by∏a jeszcze taka stara, ale poprosi∏a wodza swojego plemienia, aby zgodzi∏ si´ na umieszczenie jej w dolmenie. Zrobi∏a to dlatego, ˝e wódz by∏ ju˝ doÊç starym cz∏owiekiem, a jego nast´pca nigdy by si´ na to nie zgodzi∏. Kobietom bowiem bardzo rzadko pozwalano odejÊç do dolmenów. Stary wódz szanowa∏ mojà pramamusi´, ceni∏ jej wiedz´ i z tej racji wyda∏ zgod´, jednak nie móg∏ zmusiç m´˝czyzn, aby ods∏onili ci´˝kà kamiennà
p∏yt´ dolmenu, a nast´pnie zasun´li jà za pramamusià. Wówczas same kobiety poradzi∏y sobie z tà pracà.
To przykre, ale do dolmenu mojej pramamusi od dawna nikt nie przychodzi. Nikogo nie interesuje jej wiedza, a ona tak pragn´∏a przekazaç jà wszystkim. Chcia∏a, aby dzieci by∏y szcz´Êliwe i sprawia∏y radoÊç swoim
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rodzicom.
– Anastazjo, jeÊli chcesz, to ja pójd´ do dolmenu twojej pramamy i zapytam jà, jak nale˝y karmiç piersià
niemowl´ta, o czym i w jaki sposób nale˝y przy tym myÊleç. Tylko powiedz, gdzie on si´ znajduje.
– Dobrze, powiem. Tylko ty nie b´dziesz w stanie jej zrozumieç, nie jesteÊ przecie˝ karmiàcà matkà. Nie
znane sà ci uczucia karmiàcej matki. Mogà jà zrozumieç jedynie kobiety karmiàce piersià. Wystarczy, ˝e podejdziesz do dolmenu, dotkniesz go, pomyÊlisz dobrze o mojej pramamie i ju˝ tym sprawisz jej wielkà przyjemnoÊç...
MilczeliÊmy przez jakiÊ czas. Zaskoczony precyzyjnie wskazanym miejscem po∏o˝enia dolmenów, nie
chcia∏em zdradziç swoich wàtpliwoÊci dotyczàcych ich istnienia. Poprosi∏em jednak Anastazj´, aby udowodni∏a mi mo˝liwoÊç kontaktu z niewidocznà i niezrozumia∏à dla mnie màdroÊcià WszechÊwiata. Na co ona odpar∏a:
– JeÊli wàtpisz we wszystko, co ci opowiadam, to równie˝ moje udowodnienie b´dzie dla ciebie niezrozumia∏e i nieprzekonujàce. Do tego jeszcze strac´ na to du˝o czasu.
– Nie obra˝aj si´, Anastazjo, ale twoje niezwyk∏e pustelnicze ˝ycie...
– Jakie pustelnicze, jeÊli mam mo˝liwoÊç kontaktu nie tylko ze wszystkim, co istnieje na Ziemi, ale równie˝
ze znacznie wi´kszym. Na Ziemi jest tak wiele ludzi podobnych do siebie, ˝yjàcych obok siebie, ale jednak
ca∏kowicie samotnych, zamkni´tych w sobie pustelników. Nie jest strasznie, kiedy cz∏owiek jest sam; znacznie
gorzej, kiedy jest samotny wÊród ludzi.
– Jednak gdyby którykolwiek z naszych Êwiat∏ych naukowców potwierdzi∏ istnienie wymiaru, w którym znajdujà si´ myÊli stworzone przez ludzkie cywilizacje, to bez wàtpienia ludzie pr´dzej uwierzyliby jemu ni˝ tobie,
bo tak ju˝ jest zbudowany wspó∏czesny cz∏owiek, ˝e oficjalna nauka jest dla niego autorytetem.
– Sà tacy ludzie, W∏adimirze, widzia∏am ich myÊli, nie mog´ jednak wymieniç ich nazwisk. Moim zdaniem
sà to wielcy, zgodnie z waszà miarà, naukowcy. Oni majà mo˝liwoÊç du˝o rozmyÊlaç. Sam poszukaj dowodu,
kiedy wrócisz, i porównaj z przytoczonym przeze mme.

*

*

*

Przyjecha∏em na Kaukaz. W górach niedaleko Gelend˝yka znalaz∏em dolmeny i zrobi∏em im zdj´cia. Odszuka∏em dolmen, w którym spoczywa∏a pramama Anastazji, uk∏oni∏em si´ przed nim i u∏o˝y∏em kwiaty na poroÊni´tym mchem kamiennym portalu. Patrzy∏em na dolmeny – widzialne i odczuwalne potwierdzenie s∏ów
Anastazji. Do tej pory przeczyta∏em w Biblii, w drugiej Ksi´dze Kronik, o królu Salomonie i jego stosunku do
Cedru. B´dàc cz∏owiekiem niezbyt zwiàzanym z naukà, nie zamierza∏em przewertowaç mnóstwa prac naukowych w poszukiwaniu potwierdzenia s∏ów Anastazji. Jednak nieprawdopodobnym sposobem ta m∏oda pustelnica z g∏uchej syberyjskiej tajgi jakby potwierdza∏a na odleg∏oÊç, ju˝ w nowoczesnym j´zyku nauki, swojà wiedz´.
Ludzie sami przynosili lub sami przysy∏ali prace naukowe traktujàce o istnieniu Nadprzyrodzonego Rozumu. W rezultacie 26 listopada 1996 roku o godzinie 10.30 mia∏o miejsce zdarzenie, które na pierwszy rzut oka
nie pretendowa∏o do miana sensacji lub niezwyk∏oÊci, jednak˝e... Jestem pewny, ˝e to by∏o wydarzenie na
skal´ planetarnà. Ku dolmenom sz∏a grupka kobiet, pracownic sanatorium. W odró˝nieniu od turystów, którzy
odwiedzali to miejsce, aby nacieszyç si´ pi´knem otaczajàcej przyrody i na pró˝no patrzyli na osamotniony
w górach dolmen, kobiety, po raz pierwszy w ostatnim tysiàcleciu, sz∏y do dolmenu, aby uczciç pami´ç swojego dalekiego przodka. Uczciç pami´ç cz∏owieka ˝yjàcego ponad dziesi´ç tysi´cy lat temu. Màdrego przywódc´ swego rodu. Z w∏asnej woli zosta∏ ˝ywcem zamurowany w kamiennym grobowcu; ˝ywcem, aby i za tysiàc
lat przekazywaç potomkom màdroÊç WszechÊwiata.
Trudno powiedzieç, przez ile tysi´cy lat jego starania, by przekazaç t´ wiedz´, by∏y niewykorzystane. Âlady
wandalizmu i niegodziwoÊci naszego wieku zosta∏y przypiecz´towane na staro˝ytnych p∏ytach w postaci nowoczesnego graffiti oraz rozwalonego otworu w portalu dolmenu. Jak przypuszczam, ludzie przychodzàcy do
dolmenów przez ostatnie stulecia nawet nie pomyÊleli o nim, o cz∏owieku tu spoczywajàcym, o jego màdroÊci,
ch´ci i dà˝eniach, a to, ˝eby poÊwi´ciç si´ dla ˝yjàcych, nie przysz∏o im wcale do g∏owy.
Niestety, Êwiadczà o tym równie˝ przedrewolucyjne, jak i wspó∏czesne monografie. Naukowców oraz archeologów interesowa∏ bardziej wymiar samego grobowca ni˝ jego znaczenie. Dziwili si´ i starali zrozumieç,
w jaki sposób zosta∏y obrobione oraz wniesione wielotonowe p∏yty.
Patrzy∏em na stojàce przy dolmenie kobiety, na z∏o˝one przez nie na portalu kwiaty i myÊla∏em: “Po jakim
czasie, po ilu latach, stu czy nawet tysiàcu, otrzyma∏eÊ pierwsze kwiaty, nasz màdry przodku? Jakie uczucia
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towarzyszà teraz twojej duszy? Co mo˝e si´ dziaç w tym momencie w astralnym Êwiecie? Czy odebraliÊcie te
kwiaty, nasi dawni i jednoczeÊnie tacy bliscy prarodzice, jako pierwszà oznak´ powodzenia waszych staraƒ?
Równie˝ wspó∏czeÊnie ˝yjà ludzie, wasi potomkowie, którzy tak˝e dà˝à do bardziej Êwiadomej egzystencji. To
tylko pierwsze kwiaty. Przypuszczam, ˝e b´dzie ich o wiele wi´cej. Jednak te pierwsze sà wyczekane najbardziej. A wy pomo˝ecie ˝yjàcym dzisiaj w osiàgni´ciu màdroÊci WszechÊwiata i uÊwiadomieniu istnienia. Wy,
nasi dalecy prarodzice”.
W grupie kobiet zmierzajàcej do dolmenu znajdowa∏ si´ lekarz z sanepidu. Zosta∏ zaproszony, aby zbadaç
poziom radiacji w okolicach grobowca, poniewa˝ w czasie jednej z wczeÊniejszych wycieczek turysta posiada∏
licznik Geigera, którzy wykaza∏ wysoki poziom radiacji. Lekarz rozpoczà∏ badanie poziomu radiacji zanim jeszcze wycieczka podesz∏a do dolmenu, kontynuujàc pomiar w miar´ przybli˝ania si´ do niego i w jego wn´trzu.
Kobiety s∏ucha∏y przewodnika, a mnie ogarnia∏ coraz to wi´kszy l´k, ˝e za moment lekarz og∏osi wynik pomiaru i to nie b´dzie ju˝ zwyk∏a uwaga turysty, lecz oficjalne stwierdzenie zawodowca, a ludzie przestanà w ogóle odwiedzaç dolmeny, wiedzàc o wysokim poziomie promieniowania wokó∏ nich.
Anastazja uprzedza∏a mnie, ˝e dolmeny posiadajà energi´ podobnà do energii radioaktywnej, która mo˝e
czasami si´ przejawiaç. Ona b∏ogo wp∏ywa na cz∏owieka i mo˝na nià kierowaç. Ale jakie majà znaczenie dla
nas, wspó∏czesnych ludzi, s∏owa nIezwyczajnej kobiety w porównaniu ze stwierdzeniem dzisiejszej nauki, faktem potwierdzonym nowoczesnym urzàdzeniem i jeszcze do tego dotyczàcym promieni radiacji, których tak
obawia si´ cz∏owiek?
“O Bo˝e – pomyÊla∏em – biedna Anastazja. Ona tak chcia∏a, ˝eby ludzie inaczej, bardziej troskliwie, delikatnie odnieÊli si´ do tych staro˝ytnych, zdumiewajàcych i niezwyk∏ym schronieƒ naszych przodków. A za
moment zostanie oficjalnie postawiona diagnoza o wysokim poziomie promieniowania, tak ˝e w najlepszym
wypadku nikt do nich nie b´dzie podchodzi∏, nawet nie b´dà wykorzystywane w budownictwie, a w najgorszym zostanà w ogóle zniszczone.
JeÊli jednak naprawd´ istniej e Rozum WszechÊwiata, je˝eli naprawd´ Anastazja potrafi tak ∏atwo z niego
korzystaç, to niech Oni razem natychmiast coÊ wymyÊlà!”.
Lekarz podszed∏ do stojàcych przy dolmenach kobiet i przeczyta∏ wyniki pomiaru. By∏y niewiarygodne! Zdumienie, a nast´pnie radoÊç ogarn´∏y mnie, poniewa˝ zgodnie z wynikiem pomiaru poziom radiacyjny ziemi
i powietrza w miar´ przybli˝ania si´ do dolmenu... zmniejsza∏ si´. To by∏o niewiarygodne jeszcze dlatego, ˝e
grupa turystek przechodzi∏a przez miejsce ze zwi´kszonym poziomem promieniowania. Ich odzie˝, obuwie
oraz one same powinny przynieÊç tu ze sobà radiacj´. Jednak bez wzgl´du na to urzàdzenie wskazywa∏o na
zmniejszenie promieniowania radioaktywnego. Jakby ktoÊ niewidoczny mówi∏ do nas w taki sposób: “Nie bójcie si´, ludzie. JesteÊmy waszymi dalekimi rodzicami. Chcemy dla was tylko dobra. Weêcie naszà wiedz´,
dzieci”. Nagle mnie olÊni∏o – to Anastazja!
W∏aÊnie dzi´ki niej mia∏o miejsce to zdarzenie. W∏aÊnie ona, znajdujàc si´ tysiàce kilometrów od dolmenu,
nakreÊli∏a niewidzialnà lini´ przez tysiàclecia, ∏àczàc ˝yjàcych dzisiaj z cywilizacjà staro˝ytnà. Umo˝liwi∏a skok
w ludzkiej ÊwiadomoÊci w dà˝eniu ku dobru. Niech to si´ wydarzy na razie tylko paru osobom, ale to tylko na
poczàtek. Ale ten poczàtek istnieje, jest realny, poniewa˝ znajdujà si´ przede mnà realny dolmen, realne kobiety i przyniesione przez nie kwiaty.
W literaturze naukowej jest napisane, ˝e dolmeny mo˝na spotkaç niedaleko Soczi, Noworosyjska, w Anglii,
Turcji, Afryce Po∏udniowej i Indiach. To potwierdza istnienie staro˝ytnej cywilizacji o wspólnej dla wszystkich
kulturze, mo˝liwoÊci ich obcowania ze sobà bez wzgl´du na du˝à odleg∏oÊç. Bez wàtpienia, w miar´ rozpowszechniania informacji Anastazji równie˝ i do innych dolmenów, je˝eli one jeszcze nie zosta∏y zniszczone,
ludzie b´dà inaczej podchodziç. To jednak nie wszystko. Pracownicy muzeum w Gelend˝yku, którzy zajmowali si´ ˝ywotami Êwi´tych, potwierdzili istnienie w okolicach Gelend˝yka Êwi´tych miejsc, o których opowiada∏a Anastazja. Unikalnych Êwi´tych miejsc Rosji, o których nawet nie wspomina ˝aden przewodnik turystyczny. Sà to Libaƒski Cedr, Góra Âw. Niny, uzdrawiajàce êród∏o Âwi´ta Ràczka. Te osoby, które zosta∏y uzdrowione w êródle, do ga∏àzek drzewa przywiàzujà wstà˝ki, apaszki i inne rzeczy Êwiadczàce o ich uzdrowieniu.
Patrzy∏em na to wszystko i zastanawia∏em si´: “Ile jest jeszcze zapomnianych Êwiàtyƒ w innych twoich miejscach, Rosjo, i kto je odkryje?”.
Zrobi∏em wszystko, co mog∏em, mo˝e to niewiele, ale pojawi∏a si´ iskierka nadziei, ˝e Anastazja poka˝e mi
syna. Nakupi∏em dzieci´cych ubranek, zabawek i s∏oików ze specjalnym pokarmem dla dzieci i pojecha∏em
daleko w syberyjski tajgowy kraj, ˝eby znów zobaczyç Anastazj´ . . I swojego syna.
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